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زار السيد مدير اكارمييةرير
اجلهوي للرتبي والتكوين جلرهر
الميم واي نون ،رفق السيد املدير
اإلقليمي لكلميم ،يرو اكربرءرمي
 5شتنرب اجلميري ،جمموع مدارس
حممد بن عم و اكس ي ي جبمرميعر
أس ي  ،وجمموع مدارس الشر ير
اإليريسي بتغم ت ،ومدرس جرلر
بميني بتغجيجت ملءمييرنر عرمرلرير
توزيع اكطرقرم املردرسرير عرلر
املتءرلرمرميت واملرترءرلرمر برهر
املؤسسميت.
وبثمينوي النريرير اإلعردايير

نشرة إلكترونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأكادميية جهة كلميم وادنون

بتغجيجت حض املسؤوالن الرتبويمين
اجلهوي واإلقليمي ،إىل جمينب رئير
مصلح التواص وترترلرع أشرغرمي
اجملررلر اإلياري بررميكاررمييةرري ر ،
واملكل برميلرترواصر يردير ير
الميم ،عملي توزيع الدفميت عل
تلمي ات وتالمي املؤسس  ،حبضرور
مدي ي ا من ثمينروير الرنريرير
اإلعرردايي ر وثررمينرروي ر الررء ر فررمين
التأهيلي  ،والطميقم اإلياري والرتبروي
للمؤسس  ،وممث اجملل اإلقليمي
لرركررلررمرريررم ،وعضرروي اجملررل ر
اجلمميعي لتغجيجت ،وا ا ممثل

عن مجءي آبرمي وأولريرمي وأمرهرميت
التلمي ات والتالمي  ،وعدي من اآلبمي
والتالمي .
وموازاة مع عملي توزيع الدفميتر
ألقيت جمموعر مرن الركرلرمرميت
مليتل الفميعل  ،نوهت يف جمملهرمي
به امللمييرة املمول من ط ف اجمللر
اإلقليمي لكلميم ،واليت اسرترفرميي
يوجرلرهرمي ترلرمرير ات وترالمرير
املؤسست من أطقم مدرسي علرميرة
عن يفميتر مرن لرترلر اكحرجرمي
والفئميت ،ممي مكرن مرن ترغرطرير
احتيميجميت التلمي ات والتالمي مرن
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5057785050 :

عدد 412 :
————
شتنرب 4112

اللواز واملسرترلرتمرميت املردرسرير ،
لتشك ه امللمييرة إضميف نوعير
لءملي مليون حمفظ .
اممي استهدفت التيميرة الرقرسرم
رت
الداخلي للمؤسرسر  ،حرير
مءميين املر اقرد ،واملرطرلرد وجروية
الوجلميت املءدة للتالمرير  ،حبضرور
مدي املؤسس واكط املش ف عرلر
تسيري الداخلي  ،اممي مت الروقروف
عل أهم احلميجيميت املسجل وار ا
الصءوبميت املط وح واقرتاح السرلر
النميجء للتغلب عليهمي.
5057785588 :



aref.guelmim@men.gov.ma :



http://aref-gon.men.gov.ma/ar/Pages/Accueil.aspx :
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وشكلت املؤسسميت التءليمير
املتواجدة ي ات مجرميعر فرميصر
احملط الثميني اليت حظريرت برتيرميرة
ا من مدي اكامييةي اجلهوي
للرتبي والتكوين جله المريرم

واينون ،واملدي اإلقليمي لكلميرم،
حي عميين املسرؤوالن عرن تردبرري
الشأن الرتبوي والتءليمري جرهرويرمي
وإقليميمي انطالق الدراس ييترلر
اكسالك التءليمي .
وتندرج ه التيميرة املريردانرير ،
اليت استهدفت ثمينوي طميرق بن زيرميي
وم اتي جمموع مدارس فميصر ،
يو اخلمي  6شترنررب  ،4112يف
إطررمير تررتررلررع الرردخررو املرردرسرري
 ،4112/4112والتأاد مرن مرد
توف الش وط املرالئرمر إلهرميحر ،
ميشيمي مع مضميم املرقر ر الروزاري
اخلميص بتنظيم السن الدراسي .
اممي شكلرت هر الرتيرميرة
أيضمي ،واليت ع فرت حضرور رئرير
وبءض أعضمي اجمللر اجلرمرميعري
ورئي مجءي آبمي وأمهميت وأولريرمي
تلمي ات وتالمي ثمينوي طرميرق برن
زيميي ،ف ص لتفقد يار الطرميلرب ويار

الطميلل ومءميين أشرغرمي الررتمريرم
واإلصالح والتوسيع املرنرجرتة برهرمي،
وا ا مءميين الروجرلرميت املرقردمر
للتلمي ات والتالمي املقيم برهرمي،
اممي ت زيميرة القميع املرترءردية
االختصميصميت املوضوع رهن إشرميرة
تلمي ات وتالمي لتل املؤسسميت
التءليمي املتواجدة ي ات فميص ،
والرترداو بشرأن الصرريرى املرثرلر
لتوظيفهمي واالستفميية من خدمميتهمي.
وجتدر اإلشميرة إىل أن  ،وتنفرير ا
للمق ر الروزاري املرنرظرم لرلرسرنر
الدراسي  ،وبغير إهرميح الردخرو
املرردرسرري  ،4112 – 4112الرر ي
اخررتررميرت لرر وزارة الرررتبرريرر
الوطني شءمير“ :مدرس املرواطرنر ”،
وضممين م ور يف ظ وف جيدة ،فرنن
اكامييةي اجلرهروير لرلررتبرير
والتكوين جله الميم واي نرون
سط ت ب نميجممي تضمن جمموع مرن
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اإلج ا ات والتدابري اليت تهم املنظومر
الرتبوي  ،وش عت من نهميي املروسرم
الدراسي املرميضري ،يف ترفرءريلر ،
وأج أت عل أرض الواقع.

5057785588 :

5057785050 :
:

aref.guelmim@men.gov.ma

http://aref-gon.men.gov.ma/ar/Pages/Accueil.aspx :

