المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة كلميم وادنون
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نشرة إلكترونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأكادميية جهة كلميم وادنون

أكد مدير االكادميية اهةية ية
للرتبي والتك ين هي كلميم وادن ن
أن أشغال اللقاءات املنتظم مع املديةريةات
اإلقليمي ح ل تتبع تةنةذةيةز مةية انةية
االكادميي اهي ي تروم تنذيز املشاريع
املربجم ضمن مي اني االستثمةار لنةنة
 8102واالعداد اهيد ملشةرو مةية انةية
قطا الرتبي ال طني برسم النن املالةية
 ،8102وال سيما تلك املتعلق بةتةنةذةيةز
اتذاقي الشراكة بةو ورارا الةرتبةية
ال طني والتك ين امليين وجملة هةية
كلميم وادن ن ،إضاف إىل تنريع وتةةا
تعميم وتط ير التعليم االولي تنذيةزا ملةا
تضمنته الرؤي االسرتاتيجي لةصةحة
 ،8102/8101مع مراعاا االلتقةايةية
املشاريع املربجم ضمن الةربنةامةمل املةاد
لألكادميي مع خمتلف املشاريع املربجمة
مةن طةرا املحلةاخل اجةارهةية ا ةةر
واجملال املنتخب .

واملةةةةةةالةةةةةةيةةةةةة
با كادميي  ،ية م
الةثة ءةاء املةنةحلةرم
بةةكةةلةةمةةيةةم ،أن
االكادميي ماضية
الةةةرفةةةع مةةةن
الةةةةةكةةةةةذةةةةةاءا
املةةةنسةةةنةةةاتةةةيةةة
والتدبةي لألكادميي اهي ي للرتبية
والتك ين هةية كةلةمةيةم وادنة ن
واملديريات اإلقليمي التابع هلا تةنةذةيةزا
حملاور املخطط الةتةنةذةيةز لةلةربنةامةمل
احلك مي قطا الرتبية الة طةنةية
و اح االهراء املتعلق بتحنو حكامة
منظ م الرتبي والتك ين.

ون ه باجملية دات
اليت يبزهلا الةذةريةق
اهي واإلقةلةيةمةي
بغي حتنو هة دا
اجدمات الرتب ي اليت
تقدم للمةتةعةلةمةو
حةةتةةق تةةرقةةق إىل
منتة تةطةلةعةات
ا ميات واآلباء ،داعيا مجةيةع املةدبةريةن
واملننولو إىل تنريع تنذةيةز املشةاريةع
املربجم واالع ن عن املتبقي منيةا قةبة
متم زه النن و التحةضةة االسةتةبةاقةي
للم سم الدراسي املقب .
وتيدا زه الندوات املي انياتةية إىل

وأبرر ل كلم افتتاحية تة ةا
نياب عنه ريي قنةم الشةنون اإلدارية
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5057785050 :

عدد 802 :
————
شتنرب 8102

التن ي ا مث لت هييات النيد ال رير اليت
تنتمد مرهعيتيا من الت هييات امللكية
ةطةابةي
النامي  ،و اح املتضمن
 82ي لي ر و 81غشة  ،8102كةمةا
تنتند ه ر ا إىل مقتضيات الةرؤية
،8101/8102
االسرتاتيجي لةصةحة
كما تنعق أيضةا إىل حتنةو هة دا
النةورا املي انياتي وضبط احلةاهةيةات
بالدق ال رم من ل تةدابةة وإهةراءات
تت ق ال ق ا علق منت تن ي برناممل
عم االكادميي بةرسةم ةزه النةنة ،
السيما شق الربناممل االستثمار  ،مبا فيةه
مك ن التأ ي والعمليةات املةتةعةلةقة
برباممل التنمي الرتابي  ،إضاف إىل حتديد
التثبيتات برسم سةنة  ،8102واإلعةداد
ومناقش برنامةمل عةمة االكةادميةية
متعدد النن ات برسم  8102/8180بةنةاء
علق االسقاطات واحلاهيات احلقةيةقةية
وامللح  ،فض عن تدارس وضعي تحلذية
الدي ن ومضامو القان ن الةتةنةظةيةمةي
لقان ن املالي والنحل ص املحلاحب له.
5057785588 :



aref.guelmim@men.gov.ma :



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

عدد 802 :
————
شتنرب 8102

زا ،وتضمن برناممل اللقاءات،اليت
انعقةدت ية مةي  02و 02شةتةنةرب
اهار  ،تقديم عروض لةكة مةن
االكادميي وممثةلةي املةديةريةات
اإلقليمي ومناقشتيا والةتةداول
جمم ع من ال ضةعةيةات اجةاحة
بتنذةيةز مةية انةيةيت االسةتةغة ل
واالستثمار للمديريةات إىل غةاية
 11شتنرب من النن اهةارية
ووضعي الحلذقات املنجة ا وكةزا
وضعي ا داءات ،إضاف إىل حتةيةو
ل ح قةيةادا الةبةنةاءات املةدرسةية
وححليل تنذيز اتذاقي الشةراكة
بو ال رارا وجمل اهي  ،فض عن
حاهيات املنسنات التعليمةية مةن
العتاد التعليمي ،وكةزا تةأ ةية
حجرات التعليم االولي .
وت ه زه اللقاءات جبمل مةن
الت حةيةات ركة ت حة ل املنةك
املنتظم والدقيق ملختلف وضةعةيةات
التدبة اإلدار واملالي املةطةلة بة  ،و

تنريع مترير حذقات اشغال البنةاء
اليت تندرهةان
اطةةار تةةذةةعةةي ة
النم ذج التنم
اهديد امل قع أمام
أنةةظةةار حةةاح ة
اه ة ل ة املةةلةةك
حممةد النةادس
نحلره اهلل ،باإلضةافة إىل تنةريةع
مترير حذقةات تةأ ةية حةجةرات
إطةار
التعليم ا ولةي املةنةدرج

خمطط عم تن ي الربناممل ال طين
لتعميم وتطة يةر
التعلةيةم ا ولةي
باهية  ،وكةزا
الةةعةةم ة عةةلةةق
اسةةةتةةةكةةةمةةةال
وتدقيق املعطيات
ل ح
املتضمن
الحلذقات ول ح القيةادا اجةاحة
بالبةنةاءات املةدرسةية ،واملطبطعطت ط
اجاح بتتبةع تةنةذةيةز مشةاريةع
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االستثمار العمة مةي ،و مة احةلة
تطية وضةعةية الةبةاقةي أداؤه ،و
ضرورا مراعةاا اإللةتةقةايةية بةو
املشاريع املةربجمة بةا كةادميةية
املديريات اإلقليمية مةع خمةتةلةف
املشاريع املربجم من طرا املحلةاخل
اجارهي ا ر واجملال املنتخب .
وتنةدرج ةزه الةلةقةاءات ،الةيت
حضر ا ك من النيدات والنةادا
رؤساء املحلاخل التابع لقنم الشنون
اإلداري واملالةية بةاالكةادميةية ،
ورؤساء محلاخل تدبة امل ارد البشرية
والشنون اإلداري واملةالةية ورؤسةاء
مكات الةتةجةيةية والةبةنةايةات
واحملاسب والحلذقات علق حةعةيةد
املديريات اإلقليمي  ،إطار تةتةبةع
تنذيز برناممل ا كادميي اهي ية
و سياق الةتةقةاسةم ومة اكةبة
الةةتةةدبةةة املةةالةةي واحملةةاسةةبةةاتةةي
لألكادميي واملديريات اإلقليمةية
التابع هلا.
5057785588 :

5057785050 :
:

aref.guelmim@men.gov.ma

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

