
 

 

 

خباري    بالغ إ 

 2021يناير    15إمجلعة  

وقع إلس يدإن محمد عوإج، مدير إلأاكدميية إجلهويةة لرتببيةة وإلويةويه جلهةة  نطةة  اةوإن إ سة وة، و أولي ة   ةا ن 

Olivier Galan  أساسةا إلوعةاون مبقر إلأاكدميية بواةوإن، إ  اقةةة  عةاون  ة   إليوم ،بواوإن و نطة مديرإملعهد إل رنس 

مسةوو  عةه قاة  إلرتغةة إل رنسة ية   Phillipe Milloux رتية  مةةو، وذكل حبضور لك مه إلس يد ف إلرتغوي وإلببوي

إلشةل ، وإلسة يد   مناقةةة  لرتغةة إل رنسة يةمرتحة  إلوعةاون  Fabrice Ribertابملعهد إل رنس، وإلسة يد فةاير ر ري ة  

 رتغوي ابملعهد إل رنس ورؤساء  أقسام ومصاحل هبذه إلأاكدميية.إبتسام مربوح ملك ة مبهمة إلوعاون إلببوي وإل

إليت ي د أ رسايهنا منةذ رر  إلووقةةع، وميوةد إلعمةت مبقهتضةيا ا عةىل مةد   ةال  ويندرج إلووقةع عىل هذه إ   اقةة، 

رتة  إلعةاو وإل حةل إلعرتمة  قامئ بني وزإر  إلببية إلو نية وإلويويه إملهة  وإلوعس نوإت قابةل لرتوطديد، يف إ  ار إلوعاون إل

 وس ار  فرنسا ابملغرب.

جمةا   عرتة  ابلوعاون يف  إلارفان يرتزتم   ليات انجعة لرتونس ي  بني إجلان ني، إ رساءإذلي يروم  ،إ إلوعاونومبوج  هذ

وفة  إسةبإ يةية اشةار،ية، مةه  أرةت ءر قةاء مبسة وو  إلرتغةة  يف إملنظومة إلببويةة حتسني جود اإلرتغة إل رنس ية هبدف 

إل رنسةة ية مبلورتةةأ إلأسةةالل إلوعرتويةةة، وديةةويه إملدرسةةات وإملدرسةةني وإمليةةوانت وإمليةةونني اب   ةةافة إ   إمل تشةةات 

، إلقرإء  إلعامةة وإمليهت ةات إملوإرد إلرمقية إلببويةوإمل تش يني يف إجملا ت إلوالية: إملوإد    إلرتغوية، إلوعرت  إلأوو إلعمويم، 

 إلوسائاية، إلببية إدلإجمة وإلثقافة إلعرتمية وإلوقنية.

 مبسة وو  نيعةىل وور  ءلةزتإم بةجانمل إلعمةت إملرتحة  هبةذه إ   اقةةة، منةوه إجلان ةان أكةد ويف لكمة ابملناسة  ة، 

 جةد من هتح  س وةي   نوظارإ ل. دإعيني إ   وور  ءر قاء به مه  أرت  عرت ، إلارفنيإلوعاون إذلي جيمع بني 

 أأيت   عيال ملقهتضةيات  ، إليت س متيه مه  عزيز جسور إلووإصت و  اد  إخلجإت بني إلارفني،،ر  أن هذه إ   اقةةيذ

 عزيةز  ع ةةة  خية إذلي  17إملرشةو  إملوعرت  مبنظومة إلببية وإلويويه وإل حةل إلعرتمة  وصاصةة  51.17إلقانون إ   ار 

   إل اعرتني وإلرشاكء حو  إملدرسة إملغربية.

 
 

 


