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الجامعة الوطنية للتعليم  FNEمن النقابات األكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب
الجامعة الوطنية للتعليم  FNEعضو اتحاد النقابات العالمي  FSMالممثل لـ  92مليون عامل بـ  126دولةwftucentral.org .
FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org

نجاح المؤتمر الوطني الثاني لـ "اتحاد شباب التعليم بالمغرب"
ومكتب وطني جديد ينتخب الرفيق زويتن كمال كاتبا عاما وطنيا
تحت إشراف اإلدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفقة أعضاء من المكتب الوطني
للجامعة ،انعقد يومي األحد واإلثنين  1و 2يوليوز  2018بحي المحيط بالرباط بنادي هيئة المحامين ثم مقر الفالحة المؤتمر الوطني الثاني
العادي لـ "اتحاد شباب التعليم بالمغرب"  ،JEMالجمعية الشبابية التعليمية المرتبطة بالجامعة الوطنية للتعليم ،وذلك تحت شعار" :اتحاد
شبابي ديمقراطي قوي دفاعا عن التعليم العمومي وكرامة نساء ورجال التعليم".
وبعد نهاية الجلسة االفتتاحية ،التي تميزت بكلمات المكتب الوطني للجامعة وإتحاد نساء التعليم بالمغرب واللجنة التحضيرية للمؤتمر،
وبعد انسحاب ضيوف المؤتمر ،إنعقدت الجلسة العامة األولى حيث تمت مناقشة التقريرين األدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب
الوطني األسبق وتمت المصادقة عليهما باإلجماع .وبعد إستقالة المكتب الوطني األسبق تم تشكيل لجنة رئاسة المؤتمر من بين المؤتمرات
والمؤتمرين وتم تشكيل اللجان التي انكبت على مناقشة مشاريع األوراق المقترحة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر ،وبعد مناقشتها في
جلسة عامة ثانية وفق تقارير اللجان واالتفاق على مختلف التعديالت تم المصادقة عليها باالجماع ،ومباشرة تم انتخاب لجنة إدارية وطنية
لإلتحاد مكونة من  67عضو وعضوة ،والتي عقدت مباشرة إجتماعها األول تم خالله تشكيل مكتب وطني جديد لالتحاد ،يتكون من 21
عضوا من بينهم خمس شابات ،والذي بدوره إجتمع ووزع المهام داخله على الشكل التالي:
 .1الكاتب العام الوطني :زويتن كمالkamal_99_2c@hotmail.com, 0613136540 :
 .2نائبته األولى :بوخريص أمال
 .3نائبه الثاني :رشيد وعزيز
 .4نائبه الثالث :الشلح حفيظ
 .5نائبه الرابع :أمسكرضن إسماعيل
 .6أمينة المال :الرامي عزيزة
 .7نائبها :دونخار علي
 .8الكاتب االداري :زيون وسام
 .9نائبته :الفقير ليلى
مستشارون مكلفون بمهام:
 .10لحصيني خديجة؛
 .11الحفياني صالحة؛
 .12عفاسي منير؛
 .13لكطي رشيد؛
 .14لمسكين مصطفى؛
 .15الوردي جالل؛
 .16الدريوش حميد؛
 .17بودالل حسن؛
 .18لعبيد محمد؛
 .19النافعي إبراهيم؛
 .20أومرجيج عادل؛
 .21عينان يونس.
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