
 

المجلس اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربيريرة       صادق  

والتكوين لجهة كلميم وادنون، المنعقد خالل دورته العادية        

دجنبب الجاري يكلميم، ياإلجمرا  لرلر            42اليوم الثالثاء   

 . 4242مشبولي يبنامج لمل وميزانية األكاديمية لسنة 

السيد وزيب التبيية الوطنية والتكوين الرمرهرنري        وأباز  

والتعليم العالي والبحث العلم في كلمة، تالها نياية لرنره             

مديب المناهج يالوزارة السيد فؤاد شريريرقري، لن الردورة            

الحالية للمجلس اإلداري تتميز يكونها لول دورة تنعقد يعرد      

المتعلق يمرنرمرومرة      71.15صدور القانون اإلطار رقم :       

التبيية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكرل مربجرعريرة         

تشبيعية ملزمة، لتيعيل اإلصالح التبيوي من لجرل رراراء           

مدراة المواطنة والجودة واالرتقاء، مؤكدا لن هذه الردورة   

تتزامن، من جهة لخبى، مع السنة الدرااية الثانية لتيعريرل           

يبنامج العمل الملتزم يه لمام صاحب الجاللة الملك محمد         

 .4212شتنبب  15السادس نصبه اهلل يتاريخ 

السيد الوزيب لن اياق انعقاد هذه الدورة يتميز     وأضاد  

كذلك يإطالق يالدنا لمجمولة من المشاريع المهيكلة التي        

تتصل يشكل مباشب يمنمومتنا التبيوية، الايمرا ترجرديرد            

 النموذج التنموي الوطني، وتيعيل ميثاق الالتمبكز اإلداري.

رل  لن الميزانية المخصصة لقطا  التربيريرة    كمد أشاد      

% 12لبفت زيادة هامة ينسبة       4242الوطنية يبام انة    

للف منصرب لرترو ريرف األاراترذة لطرب                  17مع رصد   

األكاديميات الجهوية للتبيية والتركرويرن وارترخرصر              

اإلمكانات المبصودة، يصبف النمب لن النيقات االلتيراديرة،         

لتنييذ مجمولة من المشاريع ذات األولوية فري مرخرطر             

 الوزارة.

السيد الوزيب "رن يبنامج العمل الجرهروي يرعرد               وقاد  

المصادقة لليه يعتبب رطارا تعاقديا يحدد مختلف المتدخلين، 

رذ لن الوزارة اتضطلع يأدوارها البئيسة في التوجيه واتخاذ     

اآلليات القانونية والمؤاساتية والتأطيب والتتبع والمصاحبة      

والتقييم، في حين تقع لل  األكاديمية الجهوية مسؤولريرة         

التنييذ الناجع واليعال لببنامج العمل الجهوي وترحرقريرق           

 لهدافه وغاياته.

السيد الوزيب، في ختام كلمته، يالدلم الذي يقدمه  ونوه

شبكاء المنمومة ويمجهودات مسؤوالت ومسؤولي ولطرب        

األكاديمية، ودلا الجميع لتقديم المزيد من الدلم الرالزم          

والضبوري لألكاديمية الجهوية تجسيدا لمبردل األولرويرة          

المطلقة التي ينبغي لن يحم  يها رصالح المدرارة، لرلر              

التبار لن االاتثمار في التبيية والتكوين ليس يااتثمار فري     

قطا  ذي طبيعة اجتمالية يل في قطا  منتج، فهو ااتثمرار            

في التنمية المحلية وفي النموذج التنموي المنشرود، وفري           

االرتقاء ياليبد والمجتمع وفي تحسين تبتيب المغبب فري          

 الم التنمية البشبية وفي تحسين تنافسية يالدنا االقتصادية.
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 المملكة المغزبية 
 و ا ة التزبية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العدلي والبحث العلمي
 األكدقيمية الجهوية للتزبية والتكوين

 جهة كلميم واقنون
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 نرشة  إلكرتونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأاكدميية هجة لكممي وادنون
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اليبلية المنبثقة وبعد، تالوة تقد يز اللجدن    

لن المجلس اإلداري لألكاديمية، قدم مديب      

األكاديمية الجهوية للتبيية والرتركرويرن         

لجهة كلميم وادنون، السيد مروالي لربرد          

العاطي االصيب، لبضا ميصال لمام لنرمرار        

السيدات والسادة للضاء المجرلرس اإلداري        

تطبق فيه لحصيلة رنرجراز االوراذ ذات          

األولوية، وتنييذ ميزانية األكاديمية يبام     

، وكذا الخطرو  الرعربيضرة       4212انة  

لمشبولي يبنامج لمل وميزانيرة السرنرة         

 .4242المالية 

السيد الكاتب العام لوالية جرهرة        وشدق

كلميم وادنرون يردوره لرلر  ضربورة             

ااتحضار لملية التخطي  لتحقيق األهداف     

والنتائج المنتمبة والمؤشربات، والسرعري        

لتحقيق هذه األهداف ليس فرقر  لرلر             

مستوى الكم، لكن ليضا لل  مستوى الكيرف        

من لجل تجويد العملية التعليميرة، وكرذا         

رلادة النمب في وضعية الداخليات من حيرث     

التأهيل والتجهيزات، والقضاء لل  الربرنراء        

الميكك يعموم المؤاسات الرترعرلريرمريرة           

يالجهة، كما دلا رل  التعبئة الجمالية مرن        

لجل رنجاز جميع المشاريع المندمجة فري         

لقد الببنامج التنمية المندمجرة لرجرهرة          

كلميم وادنون في شقه المتعلق يالتبيريرة        

، مع تصييرة  4241والتكوين قبل متم انة   

العقار قبل اإللالن لن الصيقات المتعلرقرة        

يالدرااات واألشغال الرمرترعرلرقرة يرهرذه             

 المشاريع.

جل مداخالت السرادة للضراء        وانصبا  

المجلس خالل المناقشة لل  محاور العبض 

الذي قدمه السيد المديب، كما لثاروا جملة       

من القضايا المبتبطة يالترعرلريرم األولري           

والتعليم المدراي الخصوصي، رضافة رلر        

تدريس اللغة األمازيغية، وتجويد خردمرات      

الدلم االجتمالي، وتوايع العبض المدراي     

من تأهيل للمؤاسات التعليمريرة ورحردا          

مؤاسات جديدة. وكذا تقديم ملرترمرسرات      

تهم رحدا  ثانوية فالحية، وتمديد اليرتربة        

االنتدايية لممثلي جمعيات األمهات واآليراء       

يالمجلس اإلداري لألكاديمية، فضرال لرن        

تقديم الدلم الالزم للتعلريرم الرمردراري           

الخصوصي، وتوايع قالدة المستييدين مرن      

 الدلم االجتمالي وتجويده.

السررادة للضرراء الررمررجررلررس         وأشادق 

يالمجهودات التي تبذلها األكاديمية يتنسيق     

مع شبكائها يغية تحسين  بوف التمدرس      

 يمختلف المديبيات اإلقليمية التايعة لها.

ورجايات كل مرن    وبعد تقديم توضياحاد       

السيد رئيس المجلس اإلداري لألكاديمريرة       

الجهوية للتبيية والتكوين لجهة كلرمريرم        

وادنون والسيد مديب األكاديمريرة، صرادق         

المجلس ياإلجما  لل  مشبولي يربنرامرج        

، 4242لمل وميزانية األكاديمية لسرنرة       

وكذا لل  مشبو  النمام الداخلي للمجلس     

اإلداري، لتختتم لشغال الدورة العادية لشهب      

، يربفرع يربقريرة الروالء             4212دجنبب  

واإلخالص رل  السدة العالية ياهلل صراحرب         

 الجاللة محمد السادس نصبه اهلل وليده.  
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