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السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم 

الزرقطوني الذي یحتضن فعالیات الدورة ، بزیارة لفضاء المركب الریاضي 
والذي تنظمھ الجمعیة المغربیة ألطر التوجیھ والتخطیط . العشرین لملتقى اإلعالم والمساعدة على التوجیھ

التربوي، فرع مراكش، بشراكة مع األكادیمیة وبدعم من جامعة القاضي عیاض والمجلس الجماعي 

فبرایر  19و 18، 17وقد انعقدت ھذه الدورة من ملتقى اإلعالم والمساعدة على التوجیھ، أیام 
التوجیھ المدرسي والمھني رافعة أساسیة لتیسیر االندماج السوسیو ـ اقتصادي 

كالوریا وطلبة الجامعة السنة الختامیة من سلك الب ةإلى تمكین تالمذ
كما . مالئمو یملسضمانا لتوجیھ  ،من اإلطالع على اآلفاق الدراسیة والتكوینیة المتاحة

وطاقم من األطر وأولیائھم  تالمذة المؤسسات التعلیمیة اللقاء والتواصل بین
توفیر خدمة  وتبقى الغایة المثلى من ھذا الملتقى، ھي. اإلعالم والتوجیھ التربوي
الدراسیة  االختیاراتالتكویني والدراسي، وبلورة  محیطالاستكشاف 

 ومن جھة أخرى، فقد عرف ملتقى اإلعالم والمساعدة على التوجیھ، في دورتھ العشرین، مشاركة
كما  .مؤسسة تعلیمیة وتكوینیة خصوصیة 14والتكوین العالي و

تالمذة لفائدة وورشات حول التنمیة الذاتیة مع مختصین في التوجیھ التربوي 
   .وكذا تقدیم ندوات وعروض حول المھن الواعدة وسوق الشغل بالمغرب

محاضرة حول كیفیة التغلب على التوتر واستراتیجیات  ولإلشارة، فقد حضر السید مدیر األكادیمیة
  .المراجعة، ضمن برنامج المحاضرات التي یقدمھا ھذا الملتقى ویستفید منھا تالمذة المؤسسات التعلیمیة

د على نجاح ھذه الدورة وتطور اختتم ھذا الملتقى، بالتأكیقد حسب المنظمین والعارضین والزوار، ف
  .الخدمات المقدمة فیھا، مع اإلشارة إلى أھمیة مثل ھذه الملتقیات وأثرھا اإلیجابي على الفئات المستھدفة
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 45 ـ العدد  2017ايرفبر      نشرة إخبارية إلكترونية     
 

السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم  قام    

، بزیارة لفضاء المركب الریاضي 2017فبرایر  18السبت 
العشرین لملتقى اإلعالم والمساعدة على التوجیھ

التربوي، فرع مراكش، بشراكة مع األكادیمیة وبدعم من جامعة القاضي عیاض والمجلس الجماعي 
  .لمدینة مراكش

وقد انعقدت ھذه الدورة من ملتقى اإلعالم والمساعدة على التوجیھ، أیام        
التوجیھ المدرسي والمھني رافعة أساسیة لتیسیر االندماج السوسیو ـ اقتصادي : "، تحت شعار2017
إلى تمكین تالمذ علما أن ھذا الملتقى یھدف". للشباب

من اإلطالع على اآلفاق الدراسیة والتكوینیة المتاحة ،بمراكش والجھة  
اللقاء والتواصل بینلتعزیز سانحة فرصة  یتیح

اإلعالم والتوجیھ التربوي مجال فيالمتخصصة 
استكشاف  على ةمساعداالستشارة والتوجیھ وال

  .والمھنیة

ومن جھة أخرى، فقد عرف ملتقى اإلعالم والمساعدة على التوجیھ، في دورتھ العشرین، مشاركة       
والتكوین العالي و عمومیة للتربیةمؤسسة  30ما یناھز 

مع مختصین في التوجیھ التربوي فردیة تنظیم مقابالت شھد 
وكذا تقدیم ندوات وعروض حول المھن الواعدة وسوق الشغل بالمغربالثانوي التأھیلي، 

ولإلشارة، فقد حضر السید مدیر األكادیمیة     
المراجعة، ضمن برنامج المحاضرات التي یقدمھا ھذا الملتقى ویستفید منھا تالمذة المؤسسات التعلیمیة

حسب المنظمین والعارضین والزوار، فو    
الخدمات المقدمة فیھا، مع اإلشارة إلى أھمیة مثل ھذه الملتقیات وأثرھا اإلیجابي على الفئات المستھدفة
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