
 

Adresse: FNE, N° 3bis, Av. Tonkin, Diour Jamaa, Rabat - رقم 3 مكرر، شارع طونكان، ديور الجامع، الرباط ،FNE :ٌانؼُٕا  

 يٍ انُمبثبد انزؼهًٛٛخ انخًس األكثش رًثٛهٛخ ثبنًغشة FNEٛخ نهزؼهٛى اندبيؼخ انٕطُ
 wftucentral.orgدٔنخ.  530يهٌٕٛ ػبيم ثـ  505انًًثم نـ  FSMػضٕ ارسبد انُمبثبد انؼبنًٙ  FNEاندبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى 

 2022ُٚبٚش  3انشثبط، 

ٍ ػٍ َدبذ رؼه FNE" فٙ ئطبس "انٓٛئخ انٕطُٛخ نهذكبرشح انؼبيهٍٛ ثٕصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

 ػزجبس نشٓبدح انذكزٕساِ"ٓذ ثًٕاصهخ انُضبل انٗ زٍٛ سد االرزؼأشغبل ٕٚيٓب انذساسٙ ٔ
 

ٙ رؼشفٓب انٓٛئخ انٕطُٛخ نهذكبرشح ان ٍ ثٕصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ ٔفٙ ئطبس انذُٚبيٛخ انز انًُضٕٚخ رسذ نٕاء اندبيؼخ انٕطُٛخ ؼبيهٛ

"انزسشٚغ ثأخشأح رغٛٛش اإلطبس ئنٗ أسزبر ثبزش  :مشاطٙ، َظًذ انٓٛئخ انٕطُٛخ ٕٚيب دساسٛب رسذ شؼبسانزٕخّ انذًٚ FNEنهزؼهٛى 

ثشبسع طَٕكبٌ ثبنشثبط  FNEنـ  اندذٚذ ض٘كثبنًمش انًش 2025دخُجش  22انسجذ ٔرنك ٕٚو نشٓبدح انذكزٕساِ"  يذخم نشد االػزجبس

 ًب ٚهٙ:فٛأشغبل انٕٛو انذساسٙ  ّرضًُزٍ رهخٛص يب ، ًٔٚكثسضٕس انذكبرشح يٍ كم اندٓبد  لذ رًٛض انٕٛو انذساسٙٔ دٕٚس اندبيغ،

ٙ أنمبْب انكبرت انؼبو  افززبزٛخكهًخ  -5 و رٕضٛسبد انز٘ لذ  ػجذ انشصاق اإلدسٚسٙ األسزبر  FNEنهدبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى انٕطُ

ٙ خالل يدشٚبد انهمبءاد ػهٗ  يغ انٕصاسح انٕصٛخ ػهٗ انمطبع يإكذا األخٛشحانسبثمخ ٔ انشسًٛخ يفصهخ زٕل رطٕساد انًهف انًطهج

 ...؛زهّ غٛش يكهف نخضُٚخ انذٔنخٔ ػًش طٕٚال ْٕ ئصذاس انًشسٕو انزؼذٚهٙ نكٌٕ انًهفانثبثذ ٔأًْٛخ يٕلف اندبيؼخ زبنٛب ٔ

ٙ نهٓٛئخ انٕطُٛخ نهذكبرشح انذكزٕس كشٚى دمحم انز٘ أكذ  -2  FNEفٙ ئطبس ٕطُٛخ نهذكبرشح انٓٛئخ ان رشجذػهٗ كهًخ انكبرت انٕطُ

ْزا اإلطبس انز٘ ًٚكٍ يٍ  ثبنزسشٚغ ثاخشاج انًشسٕو انزؼذٚهٙ انمبضٙ ثازذاس ئطبس أسزبر ثبزش نّ َفس يسبس األسزبر اندبيؼٙ،

 ..؛أٚضب انجٛذاغٕخٛخ انزٙ ساكًٓب دكبرشح انمطبع ػهٗ يذٖ ػذح سُٕاد.انؼهًٛخ انٕاسؼخ ٔسزثًبس انخجشاد انجسثٛخ ٔاخالنّ 

ٌ أٚضب يُبس -3 ٙ كب ٙ زٕل يسبس ٔجخ نزمذٚى انٕٛو انذساس رمذٚى شح انؼبيهٍٛ ثبنٕصاسح يٍ ئػذاد ٔآفبق يهف انذكبرػشض رفصٛه

ٙ نهٓٛئخ انذكزٕسح  ّ  نهًسبس انُضبنٙ نهٓٛئخ فًٛب ٚزُبٌ انفبضمػضٕح انًكزت انٕطُ ٘ رطشلذ فٛ خص يهف انذكبرشح ، ْزا انؼشض انز

 ..؛انزُسٛك انُمبثٙ نهذكبرشح. ٔ فٙ ئطبسأ FNEفٙ ئطبس سٕاء ثشكم فشد٘ 

خهص اٜفبق انُضبنٛخ ٔيششٔع انًشسٕو انًمذو نهٕصاسح ٔ زٕلساسٙ ثفزر َمبش يٕسغ زٕل انًهف ٔاخززى انٕٛو انذ -4

 انُمبش انٗ يب ٚهٙ:

 ؛رنك ثاصذاس يشسٕو رؼذٚهٙنٗ أسزبر ثبزش ثذٌٔ ششط أٔ لٛذ ٔثزغٛٛش ئطبس كبفخ دكبرشح انمطبع ا انزشجش (5

 ؛نزبو نهدًٛغ ثأزمٛخ انًطهتزُبع الح ْزِ انفئخ خبصخ ثؼذ انزفٓى ٔاالؤل زٕل يٍ ٔساء رًذٚذ يؼبَبانزسب (2

 انزخطٛظ انزشثٕ٘يشكض انزٕخّٛ ٔيشكض ركٍٕٚ انًفزشٍٛ ٔانزكٍٕٚ ٔثبنًشاكض اندٕٓٚخ نًٍٓ انزشثٛخ ٔنزسبق فزر ئيكبَٛخ اال (3

ٖ انًذٚشٚبد اإللهٔ ٗ يسزٕ ٘ ػه ٍ نًٛٛخ ٔفشق انجسش انزشثٕ َزظبس اّ انشغجخ فٙ رنك يٍ انذكبرشح فٙ األكبدًٚٛبد اندٕٓٚخ نً

 ؛رفبقخشأح االأ

شثٛخ انزُذٚذ ثزأخٛش اإلػالٌ ػٍ َزبئح يدًٕػخ يٍ انًجبسٚبد انزسٕٚهٛخ سٕاء فٙ انكهٛبد أٔ انًشاكض اندٕٓٚخ نًٍٓ انز (4

 خهك انمهك؛ٔٚ ٔانزكٍٕٚ يًب ٚثٛش انشجٓبد

و األسبسٙ ػٕض انًشسٕو ضبنٛخ فٙ زبنخ رشجذ انٕصاسح ثازبنخ انًهف ػهٗ ندُخ انُظبسزؼذاد نخٕض كم األشكبل انُاال (5

 .انزؼذٚهٙ

ٙ فآَب رإكذ اسزؼذادْب انًُبضهٍٛ ثُدبذ أشغبل ْزا انٕٛو انذساسئر رخجش كبفخ انًُبضالد ٔ( FNE)انٓٛئخ انٕطُٛخ نهذكبرشح ٔ

 .انًششٔعٍ انًطهت انؼبدل ٔانُضبنٛخ دفبػب ػ اناليشىشٔط الرخبر كبفخ األشكبلانذائى ٔ

 لدلاكترة العاملني بوزارة الرتبيةالوطنية  عن املكتب الوطين للهيئة
 الوطينالاكتب العام 

 دمحم كرمي ذ.

 عن املكتب الوطين للجامعة الوطنية للتعلمي
 الاكتب العام الوطين
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 FNEاندبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى، 
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