
 
 

 ��ر���ب ا���و�ت ا�رع ا	������  ��ر���ب ا���و�ت رع ا	������ا�

���ن ا�����د��  �طوان� �د�و��_ا��وا�ر  ��طوان ���دة ا
 ا��د�ر�� ا	! ����  ����وا�ر

���ن ا�����د��  ط�#� أ�� �� ����ر ��د�و�� �11در��   �ط�#� ���دة ا

 �در�� أ���وس ���*� ا�*��� ا�����ا���   ا(��م ���ك �وزان.إع.ث وزان

 �	
ا��
 ا���� أ���ة_ا���	ق

 أ�#رة_ا��د�ر�� ا	! ���� ���*ص
 

� /��و�� ا�����ء ���دار ا�����ء أ�� ا�دارا�����ء آ�

 ���ن ���ك ا�*�ن ا�/���/��و��  ا�ن ا���ك ا����ورا�ذھ�� ا���ھ� �� ������ق ا���دق. ث

 )�ر�ز ا�� ���م( ا��د�ر�� ا	! ���� ا�داء �رس ا�� ط�ن  ���را4ش�ا	���ل � ����د�� ���ب  ا��را4ش

���ن ا�����د�� �6�6ون 6�6ون� ا��د�ر�� ا	! ����  ���ن ا���8 ا�*� ا��*�دي ��ن ا���8 ا�*� ا��*�دي  ���دة ا

���� أ�و ��ر ا��د�قا�/��و�� ا(�داد��  ��ن ا�6ق  ��/ �� ا�����د��  ���*���� ا�*

 ا��د�ر�� ا	! ����  ���ور�رت #ـــرادة_��ور�رت

 

 �و��وز ���دي ��ور 30ا�/��و�� ا��:ھ� �� ��دي ��ور

 و#دة أ�#�د
 ا�#د�دة  ��/ �� ا�����د��  �و#دة

 ���64 ا��*ر�� أز�ور.ب .إ.م
 ��*� ا�#را*� وا��و��د �و#دة

 
 ��/ �� ا�����د��  ���#د�دة

 ��/ �� ا�����د��  ��ط�ت �ط�ت ��/ �� ا�����د��  �����ظور در�وش_ا����ور

 ا�/��و�� ا��:ھ� �� ا�ن ر6د ��ر�6د �ر�6د  ا��د�ر�� ا	! ����  �#�> ��و�ر=� =#�>

 إ�داد�� ا�دروة ���دروة   ا��د�ر�� ا	! ����  ��ر��ف �ر��ف
 ا��د�ر�� ا	! ����  ���� ���ن ��� ���ن  ا��د�ر�� ا	! ����  ��ر��ن �ر��ن

 ���ب ا	���ل � ����د�� ����د�ر�� ا	! ����  ���ر*���� ا�ر*����  ا�/��و�� ا(�داد�� �? أ���� �����س ����س

 إ�داد�� ا���ر �@زرو إ=ران
 

��� أ� ��/ �� ا�����د��  ��
��_�را�ش  ا��د�ر�� ا	! ����  ���*�#ب ا�*�#ب� ا��و

��ا��د�ر�� � ا	! ����  ����و

���ن ا�����د�� ���زة ��زة� ��/ �� ا�����د��  ��را�ش  ���دة ا

 ا��د�ر�� ا	! ����  ����و�رة ا��و�رة  ���و��ت ������ا�ر�ز ا���و�ن  ��و��ت
 ا��د�ر�� ا	! ����  �� �� ا��را��A ! �� ا��را��A  ا��د�ر�� ا	! ����  ��رو �رو

 ا��د�ر�� ا	! ����  ��6�6وة �6�6وة  ��/ �� ا�����د��  ��س �و	ي ���وب_=�س

 ا��د�ر�� ا	! ����  �B! �م ا�*وز ا�*وز  ا�����6 ا(! ���� ������ إ! �م �و���ن ���ور �و���ن
��ط� زا�ورة  �در�� ا�ن ز�دون ����رة ا����رات ���رة��� �� �زا�ورة �2در

?� ���ب ا	���ل ��در�� ا�����ق ���Dر  ��?�در�� #��ل ا�د�ن ا����Cوي  

 ب ���ن ا�د�ن �ن ا��ط�ب.إ.م ا�ر��ط

 

���ن ا�����د�� �ورزازات ورزازات� ���دة ا

��دي �?ل ا��*راوي �#���� ��دي �?ل ا��*راوي ا������ت �� �در
 ��/ �� ا�����د��  ���ر�6د�� ا�ر�6د�� 

 ا�Dربا(��م ا�Dزا�� ��دي �*��  ��دي � ���ن
 � *�� ا��د�ر�� ا	! ���� ���د�ت ز��� ا��د�ر ��د�ت 

����� ��ت ا�*��ن ����د�ر اداو��ـ�ن أ��د�ر إداو���ن  Aزوة ��وك �6رع � ���ري.م ��دي !��م ��� �ؤ

 �در�� ا�����ر ا��و�� ���ز��ت ��ز��ت  ������طرة ا��در�� ا	��دا��4 ا	�د�س ا����طرة

F��� ن� G�� ط�ط�_��رودا�ت  /��و�� ا���دي �����G �ن ���F ا�
 ا��د�ر�� ا	! ����  �ط�ط�

 �ر����
 ا��د�ر�� ا	! ����  ���رودا�ت  ا�/��و�� ا(�داد�� ��دي ��د ا��ز�ز �وادي زم

���ن ا�����د�� ��ر����� ا�Cدا�� ��Bز��ن ا�ت � ــول.إع.ث إ�ز��ن أ�ت � ول  ���دة ا
���ن ا�����د�� ���� �?ل���دة  ��� �?ل� ا

 
 ا��د�ر�� ا	! ����  ���6و�� ا�ت ��ھ� ا�6و�� أ�ت ��ھ�

 أز�?ل
ا���ون ا���!��   ���ب ا���ل ا�����د�� �د���ت

ا�دا� � واد _ا�*�راء
 أو�ـــــــرد_ا�ذھب

 �در�� ا�دا� � ���دا� �
 ا�/��و�� ا(�داد�� #��ر �ن *��ن ��ز�?ل

 
 ا	! ����  ��و#دورا��د�ر�� 

رة��� 
 ��/ �� ا�����د��  �����ون ا��در�� ا	��دا��4 وادي ا����زن ���ر�رت

رة���� H د��ي 	ر �و���  إ�داد�� ا
��دي _� ��م

 أ�ـ� ا�زاك_ط��ط�ن_إ=��

 �ر�ز ا�و!��� ا��*�� ���دي إ=��

���ن ا�����د�� ا��ر�و�� ��دي ا��ر�و��� ���دة ا
 

 ا��د�ر�� ا	! ����  �:�� ا�زاك

 ا��در�� ا	��دا��4 ا�Cدى  � ��م ��/ �� ا�����د�� �*� ا��دري ر�6د ��دي �/��ن.م
 �در�� ا�����ء ����*�د�� ا��*�د��

 
��	�	�  ������ن��� ا�� ا��


 	�و��ت ���: ا!�راك   ������� ھ� ������� ����ع ا��� ا�����!و� �  ���و��ت����'�&% ا��$#�" ا���     ��#" ا�
�و��ت �%$�
ا� 

 ا�-��ر وا����ح � �م ا�*� !  #%� ()ر &	(��.2016- 05- 09. 

 

 
 

  
  
  

  
  ا�����د��  ا��ـ��ـ�  � �ر��ــ�  ا�وط��ــ�

  

  

    �ـــــــ?غ   
  

ة �ة ٕاىل اكف��� ة الوط� �ة �لرتب��ام�ة الع�ي رئ�س ا�لس إالداري �لتعاضديـ�هن       
ة جتديد انت8اب �ة 6ىل معل��، 2ٔن ا�لجنة املركزية املرشف ني�نخرطامل ات و �نخرطامل 

 2016ماي  11اDٔربعاء م�اديب املنخرطني �لجمع العام الوطين املزمع ٕاجراؤها يوم 
Mطالع 6لهيا من اليت ميكن  )ت�التصويب �ماكت( 2ٔماOن Mقرتاع بتKديدقامت 

   www.mgen.maٕاضافة ٕاىل املوقع إاللكرتوين �لتعاضدية  _الل اجلدول رفق]ه
 طةٕاجناح هذه احمل 6ىلو6ليه ، فٕان التعاضدية العامة �لرتبية الوطنية ،وحرصا مهنا  

�ب �ه ٕاىل ماكت�ة والتوج��لمشاركا �ا و م�خرطهي�ة م�خرطاهت�ة تدعو اكف�اqميقراط
  .يف التعاضدية ن ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة Mخنراطـت ، مصحوب�uالتصوي

  
                                               

  رئ�س ا�لس إالداري
 م�لود معصيد

  

  


