
 "بالمغرب التعليم شباب اتحاد" لـ ثانيال وطنيال مؤتمرال حاجن

 اوطني عاما كاتبا كمال زويتن الرفيق ينتخب جديد وطني ومكتب
 

 الوطني المكتب من أعضاء رفقة ديمقراطيال التوجه للتعليم الوطنية للجامعة الوطني العام الكاتب الرزاق عبد اإلدريسي إشراف تحت

 الثاني وطنيال المؤتمر الفالحة مقر ثم المحامين هيئة ناديب الرباطب طالمحي حيب 2018 يوليوز 2و 1 اإلثنينو األحد يومي انعقد للجامعة،

 اتحاد" :شعار تحت وذلك للتعليم، الوطنية بالجامعة مرتبطةال التعليمية ةشبابيال جمعيةال ،JEM "بالمغرب التعليم شباب اتحاد" لـ العادي

 ."التعليم ورجال نساء وكرامة العمومي التعليم عن دفاعا قوي ديمقراطي شبابي

 ،مؤتمرلل التحضيرية واللجنة بالمغرب التعليم نساء حادإتو للجامعة الوطني المكتب اتبكلم تميزت التي ،االفتتاحية الجلسة نهاية وبعد

 المكتب طرف من المقدمين والمالي األدبي التقريرين مناقشة تمت حيث األولى العامة الجلسة إنعقدت ،المؤتمر ضيوف انسحاب بعدو

 المؤتمرات بين من مؤتمرال رئاسة نةلج تشكيل تم بقساأل الوطني المكتب ةإستقال وبعد .باإلجماع عليهما المصادقة متتو بقساأل الوطني

 في مناقشتها وبعد ،للمؤتمر التحضيرية اللجنة طرف من المقترحة األوراق مشاريع مناقشة على تانكب التي اللجان شكيلت موت والمؤتمرين

 وطنية إدارية لجنة انتخاب تم ةومباشر ،باالجماع عليها قةالمصاد تم التعديالت مختلف على تفاقواال اللجان تقارير وفق ثانية عامة جلسة

 21 من يتكون ،لالتحاد جديد وطني مكتب تشكيل خالله تم األول إجتماعها مباشرة عقدت والتي وعضوة، عضو 67 من مكونة لإلتحاد

 :التالي الشكل على داخله المهام ووزع إجتمع بدوره والذي ،شابات مسخ بينهم من اعضو
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