
  "بالمغرب التعلیم نساء اتحاد" لـ ثانيال وطنيال مؤتمرال احجن
 ةوطنی عامة كاتبة مینة نلشھبب ةالرفیق ینتخب جدید وطني ومكتب

 من أعضاء رفقة FNE الدیمقراطي التوجھ للتعلیم الوطنیة للجامعة الوطني العام الكاتب الرزاق عبد اإلدریسي الرفیق إشراف تحت
 "بالمغرب التعلیم نساء اتحاد" لـ يالعاد الثاني وطنيال المؤتمر بالرباط 2018 دجنبر 30 األحد یوم انعقد للجامعة، الوطني لمكتبا

EMUF، اتحاد نساء التعلیم في قلب المعارك  :شعار تحت وذلك للتعلیم، الوطنیة بالجامعة مرتبطةال التعلیمیة یةنسائال جمعیةال"
  .النضالیة دفاعا عن التعلیم العمومي وقضایا العامالت والعاملین بھ"

 وضیوف ضیفاتو للجامعة الوطني المكتب بكلماتو حماسي نسائي جوو حضورب تمیزت التي ،للمؤتمر االفتتاحیة الجلسة وفي
 ،بالمغرب التعلیم متقاعدي وإتحاد بالمغرب التعلیم شباب وإتحاد والغابوي الفالحي بالقطاع المرأة وتنظیم خدیجة ریاضي األستاذة رمتالمؤ

 األدبي التقریرین مناقشة تمت حیث العامة الجلسة إنعقدت ثم ،سبقاأل الوطني المكتب طرف من المقدمین والمالي األدبي التقریرین تالوة تم
  باإلجماع. علیھما المصادقة وتمت والمالي

 طرف من المقترحة األوراق مشاریع تقدیم متو المؤتمرات بین من المؤتمر رئاسة لجنة تشكیل تم سبقأل الوطني المكتب ةإستقال وبعد
 لإلتحاد وطنیة إداریة لجنة انتخاب تم ومباشرة ،المقترحة التعدیالت إدخال بعد إلجماعاب علیھا المصادقة تمتو ،للمؤتمر التحضیریة اللجنة
 بینھن من ةعضو 21 من یتكون لالتحاد، جدید وطني مكتب تشكیل خاللھ تم األول إجتماعھا مباشرة عقدت والتي ،ةعضو 75 من مكونة
  التالي: الشكل على داخلھ المھام ووزع إجتمع بدوره والذي ،بعد) وما 1983 اتدلو(مو شابات خمس
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