
 

 

 مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير

 

 تقرير ادلورة الاس تثنائية

 الرابط سال القنيطرةاجلهوية للرتبية والتكوين جلهة لأاكدميية للمجلس الإداري ل 

 

حداث الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين الصادر بتنفيذه  07.00القانون رمق  حاكم املادة الرابعة منبقا لأ ط  القايض ابإ

 واملادة الأوىل ( كام وقع تغيريه وتمتميه،2000ماي  19) 1421من صفر  15الصادر يف  1.00.203الظهري الرشيف رمق 

لأاكدميية اجلهوية للرتبية بقاعة الاجامتعات الكربى مبقر اانعقد  بتطبيقه، 2001يو يون  29الصادر يف  2.00.1016من املرسوم 

، ترأأس 2018 يونيو 04 الثنني، صباح يوم الإداري للأاكدميية املذكورة مجلسلل دورة اس تثنائية جلهة الرابط سال القنيطرةوالتكوين 

 .من أأعضاء اجمللس 61عضوا من أأصل  38نية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي. وحبضور ط الس يد وزير الرتبية الو 

اجلهوية يف تدبري منظومة ورش س تكامل لبنة أأساس ية ليعترب املرشوع  أأن هذاأأوحض الس يد رئيس اجمللس  ،يف لكمته الافتتاحية

ىل يروم هذا املرشوع ، كام دمييات اجلهوية يف تدبري مواردها البرشيةاكاس تقاللية الأ  يعززو ن بشلك عام، والتكوي الرتبية متكني اإ

طار قانوين يؤطر تدبري املسارات املهنيةالأ  لأطرها، يف خمتلف جوانب احلياة الإدارية للموظف، واملتعلقة عىل اخلصوص،  اكدميية من اإ

املوظفني والوضعيات وضامن  عية والنظام التأأدييب ومتثيليةجور واملسار املهين واحلقوق والواجبات وامحلاية الاجامتوالأ  ابلتوظيف

احلقوق اليت  اكدميية املتعاقدين من خالل متتيعها جبميعر الأ ويوفر املرشوع ضامانت حقيقية لأط ،املس متر عىل مدار احلياة املهنيةالتحفزي 

ساتذة املتعاقدين مع ام يفسح املرشوع اجملال دلماج الأ ك .وذكل يف لك مراحل مسارها املهين يس تفيد مهنا موظفو الإدارات العمومية،

س نادمه طر املتعاقدة مع الأ حاليا، مضن الأ  اكدميية املزاولني ملهاهممالأ  ابلأقدمية اليت قضوها  مالية، واحتفاظهم مناصباكدميية مع اإ

 .مكتعاقدين

الس ياق العام لإعداد مرشوع النظام الأسايس لأطر الأاكدميية،  ،، مدير الأاكدميية اجلهويةمحمد أأرضضورالس يد  ويف عرضه، قدم

ت الأساس ية حيدد الرشوط والضامانام الأسايس والأهداف الأساس ية، واملقتضيات اجلديدة اليت جاء هبا املرشوع. وأأوحض أأن النظ

اخلاصة بأأطر الأاكدمييات، واملتعلقة عىل اخلصوص، ابلتوظيف، والأجور، واملسار املهين، واحلقوق والواجبات، وامحلاية الاجامتعية، 

 والنظام التأأدييب، ومتثيلية الأطر، والوضعيات، وضامن التحفزي املس متر عىل مدار احلياة املهنية. 
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مني املرشوع املقرتح، ممثنني املقتضيات اجلديدة اليت جاء هبا، واليت متنح ضامانت جديدة انقش أأعضاء اجمللس الإداري مضابعد ذكل 

طار املتعاقد عىل غرار ابيق موظفي ادلوةل، كام أأبدوا مالحظاهتم واس تفساراهتم، وتوصياهتم يف شأأن بعض املواد اليت يتعني تدقيقها  لالإ

جاابت وتوضيحات الس يد وتنقيحها.   مديروالتعلمي العايل والبحث العلمي والس يد  كوين املهينتوزير الرتبية الوطنية وال وبعد تقدمي اإ

صوت  37ب   .حول النقاط املثارة خالل املناقشة، متت املصادقة عىل مرشوع النظام الأسايس اخلاص بأأطر الأاكدميية الأاكدميية

 .وامتناع عضو واحد

 .لمجلس بتالوة برقية الولء املرفوعة اىل السدة العالية ابهلل، جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا أأيدهل ت ادلورة الاس تثنائيةاختمتو 


