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

نظمت األكادمييا اجل ايا ا اجل
للرتب جل والتك ن ي جل كلايا ا
وامين ن ،صب حجل م اخليا ا 42
مد  4102بكلي  ،مد ميراسا اد
ج د حتت شعدر  " :م ثدق ماررساجل
امل اطنجل آل جل لرتس خ السل ك املرني "
خصص لبحث السبل الاكالا الاجل
بإرسدء ماررساجل املا اطاناجل ا اجل
كلي وامين ن.
وأكد مر ر االكدميي جل اي ا اجل
للرتب جل والتك ن ي جل كلايا ا
وامين ن الس ر عبر اهلل ب عارهايف
كليجل ما جا اجل لالايا ادركاد

وامل دركني أن تنظ هااا الا ا م
اي ي ح ل ترس خ السل ك املارناي
وإرسدء مررسجل امل اطنجل أتي عابا
اللبدء املنظ على املست ى املركايي
نل امل ضا  ،،واساتاكايادال
لتجربجل اخنرطت ه د االكدمييا اجل
ماااانااااا
مخااا ا
سااناا ا
ب راكجل
مااااااااا
مجع د
اجملتايا
املرني من
مجع د
األم د واآلبدء واييع د املا انا اجل
الرتب جل ،وبلضل تاظادهار جا ا مي
هدعلني ترب ني أسلر عن انتخاد
جمل تامما ااي جا ا ي سادها

عدد 092 :
————
ماي 4102

تسار ا وتاري

ب كل كبري
تني ل امل رو. ،
كما أوضح الس ر عبر اهلل ب عرهايف
أن مؤسسجل األكدميي جل ت رف على
م دم الرتب جل والتك ن وتضالالا
دن التك ن بنسباجل كاباري
جاااااااارا
مااباادرنااجل
بديادنا
الارتبا ي،
والاااااااي
اعاااتا ا
السااا ااار
املااار ااار
مبثدبجل ع ْء ثب ال ال ياكان أن
تتحيليف املؤسساد الاتاعالا ايا اجل
واملر ر د اإلقل ي جل واألكدميي اجل
ل حرهد ميون مسدهاياجل ال اركادء.
مض لد أن م دركجل احلض ر الا ا م
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وكدهجل املترخلني العيلا اجل مان
شأنيف غرس قا ا املا اطاناجل وإبارا
املاؤساساد
سل كد إجيدب جل
التعل ي جل حتاى تاكا ن نا اساد
لب دمي اجملتي .
برور أكر ممثل مر ر جل احل د
املررس جل ب ار الرتب جل الا طانا اجل،
الس ر امبدرك مي ن ،على أهي جل ها
احمللجل اي جل من خمل التااكاري
بدخلمصد اليت أسلر عن د الالابادء
ا م 42
ال طين الاي نظ بدلرباد
أبر ل  4102حا ل "إرسادء ماررساجل
امل اطنجل".
5057785588 :
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عدد 092 :
————
ماي 4102
والتلي اا والتمم ا ،وبدمل ا ا متكني
األطر اإلميار جل والرتب جل واملك نني
واملن لني بدل سط املررسي من املعدرف
واملبدربد واملن ج د هضم عن تظدهر
اي مي والتنس ق التدم بني كدهجل
احلبل الرتب ي
املك ند اللدعلجل
أهق إعلدء االنلمقجل
والتعل يي

وأبرز الس ر مي ن أن ال ار تسعى
من وراء تنظ ها األ دم الرراس جل على
مست ى االكدميي د اي جل إىل البحث
عن السبل الكل لجل بضيدن إرسدء هاا
امل رو ،الرامي إىل ختل ق اللضدءا
املررس جل ،وإرسدء ق النياهجل والرتب جل على
امل اطنجل والسل ك املرني ،وكاا إتدحجل
اللرصجل للي دركني من قلدعد
حك م جل ومؤسسد وطن جل معن جل
وخ اء م تيني وممثلني عن اجملتي
املرني ملندق جل م ض  ،الرتب جل على
الريبراط جل وامل اطنجل واخلروج بدقرتاحد
عيل جل هدميهجل وخدرطجل طر ق ملختلف
املترخلني ،مض لد أن من ج جل تني ل
وت ع جل كل
امل رو ،تبتضي حتس
مك ند اجملتي خدصجل األم د واآلبدء

الرمس جل للي رو،
املببل.

امل س

الرراسي

وتضمن برندمج ال م الرراسي
جمي عجل من احملدور ،من قب ل استعراض

جمدل الرتب جل على
حص لجل ال ار
امل اطنجل ،واملراخل األسدس جل إلرسدء مررسجل
امل اطنجل ،بدإلضدهجل اىل تندول برندمج
هاا
احمللد امل ال جل املنتظر إجند هد
اإلطدر ،كيد ألبى ممثل األكدميي جل
ب ا املندسبجل عرضني ،متح ر األول ح ل
جمدل ترس خ
جتربجل األكدميي جل

إىل ذلك ،بسط امل درك ن ،خمل
املندق جل العدمجل ،تص رات واقرتاحدت
ح ل اآلل د والسبل الكل لجل بإرسدء
مررسجل امل اطنجل ،كيد تلرق ا إىل
اجملدال اليت يكن أن تك ن م ض عد
لترخل اي د أو البلدعد اليت يثل ن د،
ومممسجل مستنرا وم ج د اخللجل
اإلجرائ جل اي جل بدالعرامي املسبق هلد ،من
خمل ال رشجل اي جل املبرتح تنظ ي د
ب أن االسرتات ج د امليكن اعتيدميهد
بت ظ ف خمرجد هاا ال م.

السل ك املرني وغرس ق امل اطنجل ،ح ث
مت خمليف التعر ف بدخلل ا واملراحل اليت
تني ل امل رو ،،وكاا أوجيف
قلعت د
االلتبدء و التكدمل ب نيف وبني مررسجل
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امل اطنجل  ،والثدني تلرق إىل الرتب جل على
منظ مجل الب ومنظ ر أكدميي جل ج جل
وامين ن مببدربيت التأص ل
كلي
وامل ننجل.
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عدد 092 :
————
ماي 4102
ودعا امل درك ن ختدم هاا الا ا م
الرراسي اي ي ،الاي حضر بدخلصا
م درك ن من قلادعاد حاكا ما اجل،
وسللد أمن جل ،وممثل املصدحل املركي جل
لاالاا ار  ،ور ساادء األقساادم واملصاادحل
واملكدت بدألكدميي جل ،وممثلا ن عان
املر ر د اإلقل ي اجل الاتادباعاجل هلاد ،إىل
اعتيدمي م در ترب جل لليتعليني عالاى
شكل جميوءا ماتاعالاباجل بادحلا اد
املررس جل ،وضارور االشاراك الالاعالاي
ييع د األما اد واآلبادء ،مان خامل
تسلري برنادماج عايال سانا ي ارمي
األن لجل الرتب جل والتحس اسا اجل مياخال
املؤسسد التعل ي جل ،إضادهاجل إىل ناباا
كدهجل أشكدل امل ي العرقي والاعاناصاري
مياخل هضدءا املؤسسد التعل ي اجل و

مندصر املررسجل املغاربا اجل مان قابال
النس ج اإلعممي مبختلف ماكا نادتايف،
املرئ جل واملسي عجل واملكت بجل.

اجملتي برمتيف ،وتاعايا ا املاكاتاباد
املررس جل والت ج على األن لجل امل ا اجل
إطاادر األناار ااجل الاارتبا ااجل ،وإعاادمي
ه كلاجل وتالاعا ال خام اد االنصاد
وال سدطجل بدملؤسسد  ،والاتالاكاري

وتروم ها احمللجل ،اليت شدرك ها ا اد
أ ضد ممثل ن عن اجملتي املرني ،وبعا

ختل ف احملت ى الاكاياي لالايانادهاج
وال امج ،م الارتكا اي عالاى ايادنا
الب يي ،وخدصجل املست ني األولني مان
التعل االبترائي ،هضام عان تاعاي اي
التعبئجل والت اصل ،وبال املي ر من ايا ار

ممثلي اييع اد الارتبا اجل املا انا اجل
ومجع د أم د و آبدء و أول دء التمما اا،
وممثلي الاتاعالا ا األولاي وشاركادء
األكدميي جل ،إتدحجل اللرصجل لالاتا اصال
والتراول ح ل مل م امل اطنجل خماتالاف
أبعدمي البدن ن جل والارتبا اجل ،وماممساجل

غارس قا ا
أميوار املررسجل املاغاربا اجل
امل اطنجل بدعتابادرهاد إىل جادنا األسار
امل تل الاي تني ه يف ها الب وتاثايار
لتنتج امل اطن ال اعي حبب قيف وواجابادتايف
تني جل بلر .
واملررك ألميوار
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ويأيت تنظ هااا الا ا م الارراساي،
املنعبر ببدعجل االجاتايادعاد والاناروا
لاااكاادميي ا ااجل ،تاالااع ا اام لاالاار ااجل
االسرتات ج جل لإلصمح ،وخدصجل الاراهاعاجل
 02املتعلبجل برتس خ جماتايا املا اطاناجل
والريبراط جل واملسدوا  ،و إطدر تلع ل
برندمج عيل و ار الارتبا اجل الا طانا اجل
والتك ن امل ين والتعل العدلي والبحاث
جمادل االرتابادء
العليي ،خصا صاد
بدلاعايال الارتبا ي مياخال املاؤساساد
التعل ي جل ع ترس خ ق امل اطنجل.
5057785588 :



aref.guelmim@men.gov.ma :



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

