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 التعلمي يف الصحافة

 من خالل أ برز عناويهنا الورقية جوةل يف الصحافة
 املرتبطة بقضااي الرتبية والتكوين

 
 

 2017يناير  26 امخليس
 

 بيان اليوم

 يف  احلجمري يدعو ا ىل ا دماج قمي احلداثة يف مناجه وبرامج الرتبية والتكوين والبحث /
 ملكة املغربية.ل اكدميية امل 44افتتاح أ شغال ادلورة 

 العلم

  : عن الرتبية ال سالمية والفلسفة.الافتتاحية 
 لقاء تواصيل ابملديرية ال قلميية ابلرابط لفائدة ال ساتذة املتعاقدين. 

 

 الصحراء المغربية

  مسؤول بوزارة الرتبية الوطنية ل "الصحراء املغربية" اسرتاتيجية التعممي تسري يف
 ماليري درمه. 4مي ال ويل حيتاج ا ىل مزيانية يف حدود / تعممي التعل املسار الصحيح

 

 دورة تكوينية هجوية تناولت موضوع املصاحبة والتكوين عرب املامرسة ابملركز :  أ سفي
 أ سفي.-اجلهوي للرتبية والتكوين مبراكش

 المساء

 من أ جل حماربة الفوارق بني  برامج اس تثنائية للهنوض بقطاع التعلمي يف هجة الرشق /
 ن والقرى هبدف تاكفؤ الفرص بني ال طفال.املد

  نقاذ مدرسة "الفاحت" بطنجة جتري امتحاانت املراقبة املس مترة لتالميذها يف حماوةل ل 
 مومسهم ادلرايس.
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 المغربية النهار 

 فرباير املقبل ابلقاعة املغطاة الزرقطوين مبراكش،  19و 18و 17: تقام أ ايم  مراكش
: "التوجي  املدريس  م واملساعدة ع ى التوجي  تحت شعارمللتقى ال عال 20ادلورة الـ 

 واملهين رافعة أ ساس ية لتس يري الاندماج السوس يو اقتصاي للش باب"

 الحركة

  توجهيية اس تفادة تالميذ ال وىل والثانية باكلوراي بثانوية لالخدجية التقنية من حصة
 .ن من املدرسة الوطنية للتجارة والتس يري بسطاتأ طرها طلبة قادمو

اك  
 االتحاد االشتر

 فيفو ا نرييج تطلق محلهتا الثالثة لسالمة النقل املدريس. 

 الصباح

 ."أ لس توم" املغرب تدمع "املدارس ال يكولوجية" 

 رسالة األمة

  غالق مؤسس يت الصفوة / مديرية اجلديدة تبدد خماوف  2و 1عقب قراري ال اكدميية اب 
 ل ابء بشأ ن متدرس أ بناهئم يف املومس اجلاري.ا

 

Le Matin 

 Le ministère de l’Education nationale s’attaque enfin au chantier de la 
génération du préscolaire. 

 Marrakech : Session de formation pour l’intégration des nouveaux 
enseignants. 

Aujourd’hui le Maroc 

 L’association existe depuis 2013 / Oum El Ghait accélère ses activités 
au titre de la rentrée scolaire 2017-2018. 

 Vivo Energy-CNPAC : Plus de 16.000 écoliers sensibilisés à la sécurité 
routière. 

 

 


