املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين
لجهة مراكش – آسفي

الندوة الوطنية الثالثة لسلك إلادارة التربوية
في موضوع
"الشراكة املجتمعية مدخل إلى إصالح منظومة التربية والتكوين"
تحت شعار
"من أجل ترسيخ النموذج التربوي الناجح"
 22 - 26و 22أبريل 2415
باملركب إلاداري والثقافي محمد السادس – باب اغلي –
وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية بمراكش
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أرضية الندوة :
سينظم املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بجهة مراكش -أسفي "سلك الادارة التربوية" ندوته
الوطنية الثالثة في موضوع:

"الشراكة املجتمعية مدخل إلى إصالح منظومة التربية والتكوين"
تحت شعار
"من أجل ترسيخ النموذج التربوي الناجح"
وذلك أيام  28-27-26أبريل  2415بمراكش
تندرج هذه الندوة في إطار التزام املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش  -آسفي؛ سلك
إلادارة التربوية ،بتقليده السنوي إلاشعاعي ،إسهاما منه في تنزيل منطوق املجال السادس في امليثاق
الوطني للتربية والتكوين ومنطوق الرؤية الاستراتيجية  ،2404-2419خاصة الدعامة الرابعة :من
أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير.
وتروم هذه الندوة ،التي ستنظم بشراكة مع ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ـ مراكش آسفي ـ
وبتعاون مع ا ملجلس الجماعي ومقاطعة جليز وجمعيات املجتمع املدني ومؤسسات ومنظمات تربوية
وثقافية واقتصادية واجتماعية وإعالمية ،إلى توسيع وتعزيز التعبئة املجتمعية حول املدرسة
العمومية املغربية واحتضان املجتمع املغربي ملدرسته ودعمه ألدوارها التربوية والتعليمية واملدنية
والتنموية والديموقراطية ،عبر مدخل دعم الشراكات وتفعيل املقاربة التشاركية من أجل تحقيق
مدرسة متجددة تساير مستجدات التنمية املستدامة في شتى املجاالت الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية والتربوية وتسعى إلى ترسيخ القيم والتسامح واملواطنة وإلاصالح املنشود.
ولتحقيق ذلك ،فاملدرسة املغربية اليوم بحاجة ماسة إلى وضع إصالح تربوي شامل ينخرط فيه
نساء ورجال املقاولة والتعليم وإلادارة وإلاعالم واملجتمع السياس ي واملدني ...من أجل منظومة
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إصالحية تضم مجموعة من املكونات وآلاليات واملعايير الصالحة لتغيير نظامنا التعليمي والتربوي
وتجديده على جميع ألاصعدة واملستويات ،قصد خلق مؤسسة تعليمية مؤهلة وقادرة على املنافسة
والانفتاح على املحيط السوسيو ـ اقتصادي ،ومواكبة كل التطورات الواقعية واملوضوعية
املستجدة ،والتأقلم مع كل التطورات العلمية والتكنولوجية والسيما في مجاالت :الاتصال وإلاعالم
والاقتصاد.
يتفق الجميع على أن إصالح منظومة التربية والتكوين هو أولوية وطنية ومجتمعية ترتبط ارتباطا
وثيقا بمستقبل البالد وألاجيال .ويتفق الجميع كذلك على أن إلاصالح يرتبط بمفهوم الجودة،
ويسجل الجميع محدودية إلاصالحات السابقة رغم الحصيلة املهمة من املكتسبات .كل هذا
يستدعي طرح بعض ألاسئلة املحورية واملتعلقة بعالقة الشراكة املجتمعية بمفهوم إلاصالح
والجودة في قطاع التربية والتكوين.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في دورتها الثالثة في موضوع الشراكة املجتمعية من أجل:
 مواكبة مسارات إصالح منظومة التربية والتكوين.
 تطوير حوارات الدورة السابقة في موضوع التعبئة املجتمعية حول املدرسة
املغربية .
 اعتماد مداخل أساسية تشغل فيها تعبئة مختلف الفاعلين من داخل املدرسة ومن
خارجها وانخراطهم .
كل ذلك يعتبر مدخال أساسيا الى ضمان الالتفاف املستديم وتنميته حول املدرسة املغربية لترسيخ
وترصيد كل التراكمات إلايجابية لإلصالح من جهة ومنحه نفسا متجددا ومتوهجا من أجل تجاوز
مختلف صعوبات إرسائه من جهة أخرى .
وباالعتماد الجماعي على التشخيصات الجارية لواقع الشراكة املنظم حول املدرسة وعلى املجهود
املبذول ،وبغاية ترصيد املنجز ورسملته وتنميته ،ترمي هذه الى الندوة بلورة استراتيجية للشراكة
املنظمة واملؤسساتية ووضع تصور مشترك ومتقاسم من أجل إعطاء نفس جديد لإلصالح باعتبار
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الشراكة رافعة أساسية لتنمية املدرسة وتجويد مخرجاتها .
ولهذه الغاية ،نأمل في الحرص على إرساء القرب التربوي ومد جسور التواصل والانفتاح على
املدرسة وتعزيز رسالتها املجتمعية ،وذلك بإشراك القطاعات الحكومية والفعاليات الاقتصادية
واملالية والترابية والتربوية والاجتماعية والحقوقية وكذا الخبراء الوطنيين والدوليين في بلورة
مقاربات متنوعة ومتكاملة حول الشأن التربوي من زاوية الفعل التشاركي وتقاسم املسؤوليات
وتكامل ألادوار للنهوض باملدرسة.
املحاور املقترحة للندوة :
 السؤال ألاول :ما املقصود بمفهوم الشراكة املجتمعية وما عالقته بمفهومي إلاصالح
والجودة؟
 السؤال الثاني :ما املقصود بمفهوم الجودة في عالقته بالنقاش الدائر حول الشراكة
املجتمعية من أجل املدرسة؟ ما املداخل الكفيلة بإرساء دينامية مستديمة إلنجاحها ؟.
 السؤال الثالث :ما هي الرهانات املستقبلية التي يجب استحضارها في عملية الشراكة من
أجل إلاصالح والجودة في سياق مالءمة التربية والتكوين مع الطلب املجتمعي وحاجات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟
 السؤال الرابع :يتعلق بالتعبئة املجتمعية من أجل شراكات فعالة وناجعة لربط إلاصالح
بالرهانات املستقبلية :
 اية نصوص قانونية مالئمة للمتطلبات الجديدة للمدرسة املغربية ؟.
 أي دور للشراكة في تأهيل املؤسسات التعليمية في بعض التجارب العربية
والدولية ؟
 الشراكة بين قطاع التعليم املدرس ي ومختلف الشركاء و آلافاق املستقبلية
للشراكة املؤسساتية وتعزيز الانفتاح والتواصل،
 الشراكة املؤسساتية بين الجماعات املحلية واملدرسة املغربية ضمن مكونات
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امليثاق الجماعي لتيسير انخراط الجماعات املحلية فعليا في دعم إصالح
املنظومة التربوية.
 تقوية الشراكة مع الجماعات املحلية وإلاعالم حول أوراش إصالح املنظومة
الوطنية للتربية والتكوين.
 تفعيل الشراكات املؤسساتية من أجل تأهيل البنيات التحتية وتجديد
الفضاءات وتنمية الحياة املدرسية باعتماد تجارب بعض الجمعيات
واملؤسسات إلانتاجية ومختلف الفاعلين .

عن اللجنة املنظمة
ذ عبد العزيز السيدي
منسق مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية
املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي
الهاتف4881020201 :
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السيد رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي،
السيد مدير ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش – آسفي.
السيد مدير املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
السيد رئيس مجلس جماعة مراكش،
السيد رئيس مقاطعة جليز ،مراكش،
السيد مندوب وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية لجهة مراكش – اسفي،
السيد املدير إلاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحوز،
السيد املدير إلاقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش،
السيد املدير إلاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة،
السيد املدير إلاقليمي لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة،
السيد مدير املدرسة العليا للتجارة والتدبير بمراكش (،)GEC
السيد املنسق الجهوي ملؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق إلانسان بجهة مراكش – اسفي،
السيد رئيس الجمعية املغربية للمكونين باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين
السيد رئيس املرصد الوطني ملنظومة التربية و التكوين باملغرب
السيد رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت،
السيد رئيس مرصد واحة النخيل بمراكش،
السيد رئيس جمعية مدرس ي علوم الحياة والارض  -فرع مراكش.

اللجنة العلمية










ذ .جواد ارويحن ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد عبود الحراحشة ،كلية العلوم التربوية ،قسم إلادارة التربوية ،جامعة آل البيت ،ألاردن.
ذ .حسن جباح ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الرباط – سال  -القنيطرة.
ذ .أحمد دكار ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل  -خنيفرة.
ذ .محمد ميمس ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين سوس  -ماسة.
ذ .عبد السالم امليلي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار البيضاء  -سطات.
د .عبد القادر مخلص ،عميد كلية العلوم سابقا ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش،
ذ .عبد الواحد طليمات ،املدرسة العليا لألساتذة ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش،
ذ .عبد اللطيف عادل ،كلية اللغة العربية ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش،
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ذ .عبد العزيز الحويدق ،كلية اللغة العربية ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش،
ذ .حسن فنين ،مدير املدرسة العليا للتجارة والتدبير بمراكش (،)GEC
ذ .عبد الحفيظ امللوكي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذة .السعدية ويزة ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .فؤاد بولفراقش ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .حسن بعطوش ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي،
ذ .محمد الاشهب ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي،
ذ .عبد الرحيم محسن ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي،
ذ .عبد الكريم جالم ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .معاد أوزال ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الرحيم شرياط ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد فخر الدين ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد العزيز السيدي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .يوسف الكمري ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .ادريس البلغيثي ،كلية العلوم ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة.
ذ .يوسف املادحي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الرباط – سال  -القنيطرة.
ذ .عبد العالي الحور ،مركز التوجيه والتخطيط التربوي الرباط.
ذ .عبد الفتاح الفاطن ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الدار البيضاء.
ذ .شكيب جيري ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة موالي اسماعيل ،مكناس.
ذ .عبد املنعم بوزملاط ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الدار البيضاء.
ذ .محمد شكيب حميش ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،القنيطرة.
ذ .محمد الشرقي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد فتح هللا مصباح ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .حسن املودن ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .نورالدين اليزيدي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذة .نزهة بلقشلة ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذة .رشيدة القبعي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .سعيد شكيري ،كلية العلوم ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة.
ذة .وفاء السرار ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
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ذ .محمد اللوزة ،كلية العلوم ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة.
ذ .محمد عليا ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد أبو الخيول ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذة .لطيفة الدؤالي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذة .خذيجة رؤوف ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار البيضاء  -سطات.
ذة .خذيجة الخريم ،كلية العلوم ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة.
ذ .عبد الكريم بن قدور ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار البيضاء  -سطات.
ذ .عبد الرحيم الدواحي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين درعة – تافياللت.
ذ .محمد بدر الدين ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .فريد نور الدين ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار البيضاء  -سطات.
ذ .الحسن بواجالبن ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عادل املادحي ،كلية دآلداب والعلوم إلانسانية ،جامعة ابن زهر ،اكادير.
ذ .حسن خيي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .خديجة قائد راسو ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد إلاله أبو مارية ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الجبار الكريمي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .خالد ذهيبية ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد وازي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .رضوان اقدور ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عمر أمحميد ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الرزاق املجدوب ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد اللطيف مسيري املجدوب ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد ايت لعميم  ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .إبراهيم التركي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذة .بوشرى رزوقي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الغني شفيق ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد اليزيدي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .سعيد الوديدي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الحليم فاكهاني ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.

املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش  -آسفي
شارع املزدلفة ،مراكش ،فاكس - + 212 4920254250 :البريد إلالكترونيcncap3.crmef.ms@gmail.com . :

 ذ .عبد إلاله شرياط ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الرباط – سال  -القنيطرة.
 ذ .حامد سيدي لفضل  ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين العيون – الساقية الحمراء.
 ذ .يوسف أ,بو صالح ،كلية العلوم ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة.

اللجنة املنظمة


























ذ .جواد ارويحن ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد العزيز السيدي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الكريم الجالم ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .يوسف الكمري ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .معاد أوزال ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد فخر الدين ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد فتح هللا مصباح ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .خديجة قائد راسو ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الرحيم شرياط ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .سمير شندالي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .سمير عبد الفتاح ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .خالد بوعمامة ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .رشيد فلفاس ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد شوقي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد لبساط ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .موالي هشام الطاهري ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .الحسن اوبللوش ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .عبد العالي الحمزاوي ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .عبد الرحيم خنيبة ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .الحسين حنش ي ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .عادل مهمون  ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .محمد عماد الحادمي ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .ي الرشيد حسني  ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .حسن صمود ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ألاطر املتدربة بمسلك إلادارة التربوية (فوج  )9102باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.

املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش  -آسفي
شارع املزدلفة ،مراكش ،فاكس - + 212 4920254250 :البريد إلالكترونيcncap3.crmef.ms@gmail.com . :

سكريتارية الندوة











ذ .عبد العزيز السيدي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .يوسف الكمري ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد لبساط ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .موالي هشام الطاهري ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .عبد الرحيم خنيبة ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .محمد عماد الحادمي  ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .محمد الياسيني ،إطار إداري متدرب ،مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .عثمان بوشفرا ،إطار إداري متدرب ،مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .محمد ادريس ي ،إطار إداري متدرب ،مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .الحسن اوبللوش  ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،

لالتصال والاستعالم:
ذ .عبد العزيز السيدي ()14404761660
البريد إلالكتروني/ cncap3.crmef.ms@gmail.com :
azizessayedi@yahoo.fr

املوقع إلالكتروني/http://www.crmef-marrakech.ma :
مواقع التواصل الاجتماعي:
/www.facebook.com//الندوة-الوطنية-الثالثة-لسلك-اإلدارة-التربويةمراكش-
referrer=whatsapp?/252587157521818

لجنة إلاعالم والتواصل






ذ .جواد ارويحن ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد العزيز السيدي ،منسق مسلك تكوين اطر إلادارة التربوية ،م ج م ت ت مراكش – آسفي.
ذ .يوسف الكمري ،مسلك تكوين اطر إلادارة التربوية ،م ج م ت ت مراكش – آسفي.
ذ .بوجمعة امغوس ،إطار إداري متدرب ،مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .خالد كاب ،إطار إداري متدرب ،مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية ،م ج م ت ت مراكش – آسفي.
املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش  -آسفي
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ذ .عبد الرفيق كحل العيون ،إطار إداري متدرب ،مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .محمد الادريس ي ،إطار إداري متدرب ،مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية ،م ج م ت ت مراكش – آسفي.
ذ .عبد العالي السليماني ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .الحسن اوبللوش  ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .الحسين العمراني ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،
ذ .مصطفى بلقاسمي ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،

اللجنة التقنية












ذ .جواد ارويحن ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .فيصل الرايس ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذة .السعدية ويزة ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .مصطفى باغور ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الصمد الفتال ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .محمد توفيق هميمي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .رضوان حمال ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .صالح بلعمرية ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد العزيز السيدي ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .يوسف الكمري ،املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي.
ذ .عبد الرحيم خنيبة ،إطار إداري ،خريج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية،

املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش  -آسفي
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الشركاء واملتعاونون الدائمون ملسلك إلادارة التربوية باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش – آسفي:














ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي
الجمعية املغربية للمكونين باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين
مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
الجمعية الوطنية ملديرات و مديري الثانويات العمومية باملغرب
الجمعية الوطنية ملديرات و مديري التعليم الابتدائي باملغرب
الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسات
الجمعيات املهنية بقطاع التربية والتكوين باملغرب
مؤسسة ألاعمال الاجتماعية للتعليم باملغرب
التضامن الجامعي املغربي
املنابر إلاعالمية الوطنية والجهوية واملحلية
جمعيات الامهات والاباء والاولياء بالجهة
هيئة التأطير واملراقبة التربوية بالجهة
الفاعلون في مجال التربية والتكوين

املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين مراكش  -آسفي
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