
 

 

 

 التعلمي يف الصحافة

 من خالل أ برز عناويهناالإلكرتونية جوةل يف الصحافة 
 املرتبطة بقضااي الرتبية والتكوين
 

 

 2017 يناير 24الثالاثء 
  

أ جلتتتحمل ا اتتتة الإاباايتتتة ضااا البيضتتتاء، أ متتتيف الفنتتتو، الن تتتر يف ملتتت  ااعتتتو  

وأ وليتتتاء تالممتتتة مءاةتتتة ةبعتتتة فاو"تتتة يةتتتء ال تتتا ي الرت يتتتة، القضتتتا ية التتت  تقتتتء   تتتا أ ضء 

لصتتاا ا فتت غ ل ،تتولن، زعتتمي يجة"تتة اوءمتتةي، ختتء وزااب اااخليتتة والرتبيتتة الو نيتتة، اإ تتر 

قءا  السلطات "ىل ا ر هةه املءااس مؤخرا  .اإ
 http://www.hespress.com/societe/336686.htmlالتمتة: 

 ااعو  يف الن ر بتأ جمل اليو  صباح املنعقءة جلس هتا يف البيضاء ضااا الإابااية ا اة قرات

 .املقبل فرباير 28 غاية اإىل التالممة، وأ ولياء ال ا  ةء مءااس مجمو"ة مسؤولو افعها  ال القضا ية

 html-http://www.hibapress.com/details.92250 :التمتة

 تن مي أ جل من مل هم مع املتعا  و ولك و"ا الهتم زمالءمه اشء املتءابون ال ةاتةة قرا

 .”الوفاء مسرية“ اإمس "لهيا أ  لق و نية، مسرية



: التمتة
http://www.press24.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8

-8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D-%A9

-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/

والتءايب املهين واحلكومة، بعءما  وزااة الرتبية الو نيةاملتءابو و  ال ةاتةة"اابت ال زمة بو 
أ ة تاًذا م ءاض امث اعترب ال ةاتةة ترةي م ييتناقضي مع ما   150مت الإ"الن عن اةوب 

 .رصاحمل به جلان الاخ بااات الك ابية والش وية اول ك اءة وت وق زمالهئم
http://www.almaghribtoday.net/328/150910- :التمتة

-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%91%D8%B1

-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86

-A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%-%D9%81%D9%8A

-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9

-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%

AA 

مباااة من املنت ر أ ن خيرج ال ةاتةة املتءابون يف مسرية و نية ال حء املقبل، اابا "ىل نتاجئ 
أ ة تاذا  150التخرج الهنا ية اواصة ضل ةاتةة املتءابو، وال  مت خاللها حبس  م يترةيبي 

 .وأ ة تاذة

 http://ar.le360.ma/societe/100807: التمتة

https://www.almaghribtoday.net/208/213948-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.almaghribtoday.net/208/213948-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84


ل املءايس وة يااات الإةعاف املق ناة يف اإ اا املبااباة الو نية تعززت ا رية حافالت النق

قلمي ةوانت بتسع حافالت جءيءة و ة يااات اإةعاف اضعية اافع، أ رشف،  3للتمنية البرشية ضإ

قلمي ةوانت مبقر العةةل، "ىل تسلمي م اتيحها ل ا ءة اؤةاء جة"ات  …اسن بلهءفة، "امل اإ

http://www.hespress.com/regions/336470.htmlالتمتة: 

لرش ة ضاائرة الاوىل مبءينة  نجة، صبيحة اليو  أ ميف، من توقم  خشص كنحمل عنارص ات 

حماولته ااخول ملؤةسة تعلميية معوممة ضملءينة القءمية، يف الوقحمل اذلي  اإ ريف حاةل غري  بيعية 

 .انكب فمه التالممة يف اجراء الام حان املوحء الاقلميي

 http://ar.le360.ma/societe/100821: التمتة

 صباح قامحمل املغريب، املنتخب بعثة أ ن القء ، لكرة املغربية امللكمة للجامعة الرمسي املوقع ذ ر

قامة ملقر افاواةي مانغوموي مءاةة بزاياة الفنو اليو   .ضلغابون بي ا  مبءينةي ال  ليف أ ةوابي اإ

 قا  التعلميية، املؤةسة هةه أ   ال "ىل ال رحة اإابخال هتءف ضاباة يف أ نه ذاته املصءا وأ خاف

 ...مءاة ية وأ ابوات كتب بتوزيع الو ين للانتخب التقين والطامق الالعبون

 http://www.lakome2.com/societe/22989.html التمتة:

 



Telquel 

Les parents d'élèves des écoles Al Fatith de Casablanca espèrent une décision le 

30 janvier 

Alors que les écoles du groupe scolaire Al Fatih doivent fermer avant le 5 février en 

raison de leur proximité avec le réseau du prédicateur turc Fethullah Gülen, les parents 

des élèves espèrent connaître le sort de leurs enfants lors de la prochaine audience du 30 

janvier. 

https://telquel.ma/2017/01/23/les-parents-ecoles-al-fatith-casablanca-esperent-decision-

30-

janvier_1532468?utm_source=Newsletter_Datarget&utm_medium=email&utm_campai

gn= 

 

 


