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مسار إحداث األكاديميات الجهوية للتربية : “ حول موضوع         

أشرف يوومو   انيو ويون ”   والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد

بمقر األكاديمية الجهوية لولوتوربويوة والوتوكوويون   5192أكتوبر  91

فاس بولمان  كل من السادة يونس ب عكي  مدير مديريوة الؤونون 

العامة والميزانية والممتلكات ذ: م أحمد الكريموي  موديور موكولو  

بالدعم االجتماعي بالوزارة ذ:  عبد العالي األقرابة مدير موديوريوة 

الؤنون القانونية والم ازعات على تأطويور لوقواا توواوولوي حوول 

انجرااات والتدابير الالزمة نرساا األكواديومويوات فوي وويو وتوهوا 

 الجديدة 

التكوي ي الذي ي درج  في إطار ت فيوذ مضوامويون حضر اللقاا        

 5192أكوتووبور  91الصادرة بتواريو   911092المذكرة الوزارية 

،والذي يهدف إلى اتخاذ مختل  انجرااات والتودابويور الوقوانوونويوة 

والت ظيمية لكي تتمكن األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فوي 

وي تها الجديدة من 

االضطالع بأدوارها 

الكوامولوة،  كول مون 

السوويوودات والسووادة  

مووووواووووومووووود جووووواي 

موو ووصوووري مووديوور 

أكاديمية مك اس تافياللت  ومامد عورابوي موديور أكواديومويوة توازة 

الاسيمة تاونات ،  كما حضر إضافة إلى السويودة والسوادة نووا  

الوزارة  بأقاليم بولمان وفرو وموالي يعقوو  وفواس ك كول مون 

السيدة والسادة نوا  الوزارة   : الواواجوك موكو واس الواوسويوموة 

جرسي  بركان تاونات ميدلوت  فوكويوا جورادة وجودة  تواوريورت 

ال اظور إفران الراشيدية خ يفرة تازة الدريوش  فضال عن رئيوس 

قسم الؤنون التربوية والخريطة المدرسيوة واالعوالم والوتووجويو  

ورئيس قسم الؤنون اندارية والمالية والسادة موديوري الوموراكوز 

الجهوية لمهن التربية والتكوين لكل مون فواس وموكو واس وجوهوة 

 تازة الاسيمة تاونات  

 

الوموركوزيوون فوي هوذا الولوقواا الوذي يسور وسجل المتدخلون       

فقرات  الدكتور مامد دالي  أهم المجاالت التي تضم تها الوموذكورة 

 الوزارية  

 

 لقاء تكويني بمقر أكاديمة فاس
         حول إرساء األكاديميات وفق التقطيع الجهوي الجديد

    5192أكتوبر  91االثنين 



992 2015 

  

 
تصورا حول م هجية أجرأة مختل  هذه كما قدموا        

التدابير وانجرااات ، مؤددين في الوقت نفس   على أن 

مؤروع الجهوية المتقدمة والتقطيو  الوجوهووي السواري 

المفعول  سيكون ل  األير على الم ظومة التدبيرية لكافوة 

القطاعات الاكومية، بما فيها قطاع الوتوربويوة والوتوكوويون  

ودعوا الجمي  إلى اتخاذ مختلو  انجورااات الوقوانوونويوة 

والت ظيمية،  لكي تتمكن األكاديميات الجوهوويوة لولوتوربويوة 

والتكوين في وي تها الجديدة مون االضوطوالع بوأدوارهوا 

كاملة كال سيما ما يورتوبوت بوتواوقويوق الومووااموة الوالزموة 

لاكامة هذا القطاع م  ت زيل التقطي  الوموذكوور ك والوذي 

بووادرت الوووزارة إلووى إعووداد خووطووة عووموول تووراعووي كووافووة 

الجوانك وانجرااات التي من شأنها أن تضمن االنوتوقوال 

االنسيابي والسلس بين األكاديميات القائمة واألكاديميات 

المادية وفق التقطي  الجهوي الجديد من جهة وضوموان 

 استمرارية المرفق العام من جهة يانية ك

 

 

بعد هذا الولوقواا ومباشرة       

، قام مدير األكاديمويوة  بوعوقود 

عدة اجتماعات م  األطور فوي 

األكاديمية،  وتم إرسواا فور  

العمل ، لج ة قيادة جوهوويوة ، 

لجن توقو ويوة ، لوجون موا بويون 

األكاديميات المع ية  موكو واس 

تووافوويوواللووت الوواووسوويوومووة تووازة 

توواونووات  ، كوومووا طوولووك موون 

ال يابات الوعومول عولوى إرسواا 

فوريوق إقوولويومووي يسوهوور عولووى 

إعداد الوضعية الخاووة بوكول 

 نيابة ك


