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  ألكادیمیة والمدیریات اإلقلیمیة
2019  

للتربیة ألكادیمیة الجھویة مدیر اموالي أحمد الكریمي، 

انطالقة لتحضیر موسعا خصص اجتماعا تنسیقیا جھویا 

السیدات والسادة السادة رؤساء األقسام و
المصالح باألكادیمیة وبالمدیریات اإلقلیمیة الثمانیة التابعة للجھة، التذكیر بالتوجیھات الملكیة 

غشت  20(وذكرى ثورة الملك والشعب 
ة بالدخول المدرسي رتبطمختلف العملیات الم

  

والرھانات وجدولتھ الزمنیة في كلمتھ على خصوصیات ھذا الدخول المدرسي 
سواء باألكادیمیة أو المطروحة على كل المسؤولین والفاعلین والمتدخلین بمختلف مھامھم ومستویاتھم 

 .الموسم الدراسي الجدید أجل إنجاح ھذه المرحلة الحاسمة من
  .2018شتنبر  5یوم األربعاء 

 تھاسرة التربیة والتكوین بكل فئاأللكافة الحاضرات والحاضرین وعبرھم 
وذلك من . إنجاح الدخول المدرسي بمختلف عملیاتھ ومرامیھ

میة خالل توفیر الظروف المالئمة الستقبال وتمدرس كافة المتعلمات والمتعلمین في مختلف األسالك التعلی
مع التأكید على الدور  .على امتداد تراب الجھة

ومختلف الشركاء والمتدخلین في تحقیق التعبئة 

استعدادھا ، مثمنا المحلیة والمجالس المنتخبة
مع تنویھ خاص  .الدخول المدرسي وتحقیق األھداف المرجوة

الفعالیات جمیع ل فئاتھا وفعالیاتھا، وتحیة صادقة ل
مختلف اإلیجابي في  ھانخراطاإلداریة والتربویة وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ، على ا

المصالح الخارجیة والھیئات النقابیة األجھزة األمنیة و
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 بالغ إخباري

ألكادیمیة والمدیریات اإلقلیمیةا استعدادات
2018/2019نجاح الدخول المدرسي إل

موالي أحمد الكریمي، حضور اللقاء التنسیقي الوطني، عقد السید 

اجتماعا تنسیقیا جھویا  2018غشت  28یوم الثالثاء 
2018/2019.  

السادة رؤساء األقسام وووقد تم خالل ھذا اللقاء الذي حضره السادة المدیرون اإلقلیمیون 
المصالح باألكادیمیة وبالمدیریات اإلقلیمیة الثمانیة التابعة للجھة، التذكیر بالتوجیھات الملكیة 

وذكرى ثورة الملك والشعب ) 2018یولیوز  29(السامیة المتضمنة في خطابي عید العرش المجید 
مختلف العملیات الم استعراض مدى التقدم الحاصل فيباإلضافة إلى 

  . اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیةعلى مستوى جمیع المدیریات 

في كلمتھ على خصوصیات ھذا الدخول المدرسي  أكد السید مدیر األكادیمیة
المطروحة على كل المسؤولین والفاعلین والمتدخلین بمختلف مھامھم ومستویاتھم 

أجل إنجاح ھذه المرحلة الحاسمة منبالمدیریات اإلقلیمیة أو بالمؤسسات التعلیمیة، من 
یوم األربعاء النسبة لمختلف األسالك التعلیمیة مع التذكیر بانطالقة الدراسة بشكل فعلي ب

لكافة الحاضرات والحاضرین وعبرھم مدیر دعوتھ 
إنجاح الدخول المدرسي بمختلف عملیاتھ ومرامیھالنخراط البناء والمسؤول، من أجل 

خالل توفیر الظروف المالئمة الستقبال وتمدرس كافة المتعلمات والمتعلمین في مختلف األسالك التعلی
على امتداد تراب الجھة يوبمختلف المؤسسات التعلیمیة سواء بالوسط الحضري أو القرو
ومختلف الشركاء والمتدخلین في تحقیق التعبئة  جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ

  . الجماعیة والشاملة حول المدرسة

المحلیة والمجالس المنتخبةلسلطات األدوار اإلیجابیة لوختم السید المدیر كلمتھ باإلشادة ب
الدخول المدرسي وتحقیق األھداف المرجوة التربیة والتكوین بغیة إنجاح

ل فئاتھا وفعالیاتھا، وتحیة صادقة لوین بكبالعمل الجاد والمسؤول الذي تقوم بھ أسرة التربیة والتك
اإلداریة والتربویة وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ، على ا

األجھزة األمنیة والذي تقدمھ الكبیر دون إغفال الدعم 
  .ومختلف وسائل اإلعالموباقي الشركاء 

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ  مراكشجھة 
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حضور اللقاء التنسیقي الوطني، عقد السید بعد          

یوم الثالثاء والتكوین مراكش آسفي، 
2018للدخول المدرسي ناجحة 

وقد تم خالل ھذا اللقاء الذي حضره السادة المدیرون اإلقلیمیون        
المصالح باألكادیمیة وبالمدیریات اإلقلیمیة الثمانیة التابعة للجھة، التذكیر بالتوجیھات الملكیة رئیسات ورؤساء 

السامیة المتضمنة في خطابي عید العرش المجید 
باإلضافة إلى ). 2018
على مستوى جمیع المدیریات ، 2018/2019

أكد السید مدیر األكادیمیةو      
المطروحة على كل المسؤولین والفاعلین والمتدخلین بمختلف مھامھم ومستویاتھم 

بالمدیریات اإلقلیمیة أو بالمؤسسات التعلیمیة، من 
مع التذكیر بانطالقة الدراسة بشكل فعلي ب

مدیر دعوتھ كما جدد السید ال       
النخراط البناء والمسؤول، من أجل ل ،وفعالیاتھا

خالل توفیر الظروف المالئمة الستقبال وتمدرس كافة المتعلمات والمتعلمین في مختلف األسالك التعلی
وبمختلف المؤسسات التعلیمیة سواء بالوسط الحضري أو القرو

جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذالمحوري ل
الجماعیة والشاملة حول المدرسة

وختم السید المدیر كلمتھ باإلشادة ب      
التربیة والتكوین بغیة إنجاح المتواصل لدعم قطاع

بالعمل الجاد والمسؤول الذي تقوم بھ أسرة التربیة والتك
اإلداریة والتربویة وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ، على ا

دون إغفال الدعم األوراش التربویة، 
وباقي الشركاء والجمعویة والمھنیة 

  

     

  




