
 .يوسف بن تاشفين طريق بني مالل قلعة السراغنةشارع  :االتصالالمديرية اإلقليمية إلقليم قلعة السراغنة، مكتب 

 :0524412214 -   :0524412363 - facebook: https://www.facebook.com/delegation.kelaadessraghna  

 انعقاد اجتماعين موسعين مع السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية 
 مديرات والسادة السيدات ومع جهة، من االبتدائية التعليمية  المؤسسات  ومديري مديرات والسادة السيدات مع موسعان اجتماعان عقد     

 بمقر السراغنة قلعة بإقليم المهني والتكوين الوطنية التربية لوزارة اإلقليمية للمديرية التابعين أخرى، جهة من الثانوية المؤسسات ومديري

 التوالي، على زواال، الثالثة الساعة على اإلقليمية، المديرية وبمقر صباحا، العاشرة الساعة على والتكوين، التربية لمهن الجهوي المركز فرع

 .2016 مارس 08 الثالثاء يومه
 
 
 
 
 
 
 
 

  والسادة السيدة وبحضور المهني، والتكوين الوطنية التربية لوزارة اإلقليمي المدير حجوجي، الحكيم عبد السيد االجتماعين هذين ترأس وقد     

 مكتبي ورئيسي المصالح رؤساء  ،الكيال ورشيد المؤذن ومحمد نجية وجنة مضاري ورحال بوطيب وسعيد قاسيم ورشيد القريشي العالمي

 .واالمتحانات المدرسة الرياضة

 الملقاة والتدبيرية التربوية والجوانب والتعليم التربية قطاع شهدها التي المستجدات مختلف تهم التي النقط من مجموعة لتدارس خصصا حيث

 .التعليمية المؤسسات رؤساء عاتق على

 والجهوية المركزية األصعدة على المهني والتكوين الوطنية التربية لوزارة الجديدة للهيكلة اإلقليمي المدير كلمة تطرقت اإلطار، هذا في     

 المديرات والسادة السيدات طرف من توقيعه تم الذي المسؤولية ميثاق إلى أشار كما .الموسعة الجهوية مشروع مع وتكامال انسجاما واإلقليمية

 المسؤولية ربط من المغربية المملكة دستور به جاء ما تفعيل إطار في المسؤولية جوانب يحدد والذي واإلقليميين الجهويين والمديرين

 .للمسؤولية وتحمل شرف ميثاق باعتباره المتدخلين مختلف على تعميمه أفق في وذلك بالمحاسبة،

 :كالتالي وهي القادمة الخمس السنوات امتداد على اإلقليمية المديرية مخطط مشروع عليها يتأسس التي المرتكزات من مجموعة في وفصل

 التشاركية؛ المقاربة

 شموليتها؛ في التربوية للمنظومة األساس المحور باعتباره التربوي بالشق االهتمام

 لالختصاصات؛ تام احترام في التربوي الشأن في المتدخلين مختلف بين المهام تكامل

 التربوي؛ للدعم

 الجيدة؛ الحكامة

 بالمحاسبة؛ المسؤولية ربط

 ؛التعلمات لتجويد المبتكرة المبادرات مختلف تثمين

 وتحسين والماء الكهرباء بشبكتي والربط الصحية والمرافق التحتية البنية الستكمال المؤسساتي للمجهود ومكملة بديلة طرق عن البحث

 .االستقبال ظروف

 .المؤشرات وتحسين التربوية المنظومة لتطوير يهدف تربوي جهد أي في لالنخراط التام استعدادهم عن المؤسسات رؤساء عبر جهتم، ومن    

 .المعيقات مختلف على للتغلب دائمة سبل إيجاد أفق في التعليمية المؤسسات تهم التي القضايا من لمجموعة أشاروا كما

المدرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية تخليد 

والتكوين المهني إلقليم قلعة السراغنة لليوم 

 للنساءالعالمي 
 كل من مارس الثامن يصادف الذي للنساء العالمي اليوم بمناسبة     

 المجتمع تطوير في واألساسي الهام النساء بمساهمة واعترافا سنة،

 المؤسسة المنزل،) االجتماعية التنشئة مؤسسات خالل من

 العمل مناصب كل في والمؤثر الفاعل لدورهن وتقديرا ،(..التعليمية

 التربية لوزارة اإلقليمية المديرية خلدت بها، كلفن التي والمسؤولية

 باالحتفاء العالمي اليوم هذا رمزيا، السراغنة، قلعة بإقليم الوطنية

 النساء لكل خاللهن ومن اإلقليمية بالمديرية لعملهن المزاوالت بالنساء

 اإلدارة، التدريس،) المهام لمختلف المزاوالت والتكوين التربية قطاع

 الساعة على ،2016 مارس 9 الخميس يومه ،(...النظافة التأطير،

 .صباحا عشر الحادية

 الحكيم عبد السيد ترأسه شرفهن، على شاي حفل أقيم حيث     

 المصالح ورؤساء رئيسة والسادة والسيدة اإلقليمي، المدير حجوجي،

 ورحال بوطيب وسعيد قاسيم ورشيد القريشي والعالمي جنة نجية

   .المضاري

 خاللها من عبر الذي اإلقليمي للمدير بكلمة اللقاء، هذا افتتح وقد     

 جميع على مجتمعنا تنمية في النساء بدور االعتراف أهمية عن

 بكفاءتهن أشاد كما العالمي، يومهن في وخصوصا آن كل في األصعدة

 أن واعتبر بها، كلفن مهمة كل في للفارق المحدثة لمستهن خالل من

 المزاوالت وخصوصا عاتقهن، على الملقاة المسؤوليات جسامة

 على تحتم األبناء، تربية على السهر لمسؤولية باإلضافة للوظائف

 على الحاضرات عبرت وبدورهن .وشكرهن تكريمهن الجميع

 خدمة جهودهن قصارى لبذل واستعدادهن المبادرة لهذه تشكراتهن

   .والتكوين التربية لمنظومة
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