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 صحفي بالغ

ن املنهي والحعليم العالي والبدث العلمي بئفشان، أهه في إطاس اثفاكية   ة إلاكليمية لىصاسة التربية الىطىية والحكٍى جعلن املذًٍش

الششاكة والحعاون بين مؤظعة دمحم العادط لحماًة البيئة التي ثترأظها ألاميرة الجليلة لال خعىاء ووصاسة التربية الىطىية 

ن املنهي وال ، وطبلا للىحائج التي "املذاسط إلاًكىلىحية"بشهامج حعليم العالي والبدث العلمي، وخاصة ما ًحعلم بخىفيز والحكٍى

خ أعلىد عنها  ( مذاسط ابحذائية بئكليم إفشان بشظم 10؛ فىص عشش )2010ًىليىص  00اللجىة الىطىية لحدكيم البرهامج بحاٍس

حعلم ألامش بــــ: 2010 – 2012املىظم الذساس ي   ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 
جا للمجهىدات ة إلاكليمية بئفشان  إن الحصىل على هزه الىحائج املششفة ٌعحبر ثحٍى املحىاصلة املبزولة من طشف املذًٍش

 واملؤظعات الحعليمية الحابعة لها املىخشطة في هزا البرهامج ومن طشف ششكائها.

ة إلاكليمية بئفشان وفي غمشة افحخاسها واعتزاصها بهزا الخشٍشف ال ٌععها إال أن جشيذ باملجهىدات املبزولة من طشف  إن املذًٍش

التربية والحكىٍن باملذاسط الابحذائية املحىحة، في اهجاح مخحلف مدطات هزا الاظحدلاق الىطني والذولي، وعاء وسحال 

وأولياء  وبجهىد العلطات إلاكليمية واملحلية ومجالغ الجماعات الترابية واللطاعات الحكىمية وحمعيات أمهات وآباء

طني للبيئة والحىمية املعحذامة، وبشكل خاص امللحضيات الحلميزات والحالميز، من أحل ثفعيل ملحضيات امليثاق الى 

 املحعللة بالتربية البيئية.

وإر هىىه بما خلله الحلميزات والحالميز من اهجاصات من خالل معحىي املشاسكة الفعلية وهىعية املحاوس ألاظاظية املشحغل 

ىكيات ثدترم البيئة، وثىمي فيهم سوح الحطىع عليها والتي ظاهمد في وشش ثلافة خماًة البيئة لذيهم وأًضا ثبىيهم لعل

ة  ةواملبادسةوإلابذاع من ّأحل املعاهم ش  كفاًات الحىمية املعحذامة في مؤظعخىا الحعليمية، هذعى باقي الفشق التربٍى في ثطٍى

ذ من   الاهجاصات.باملذاسط الابحذائية باإلكليم لالهخشاط في هزا البرهامج إلاًكىلىجي ومىاصلة الجهىد لحدليم املٍض

 س.ت املؤظعة الحعليمية الجماعة الاظحدلاق املحصل عليه

 اللىاء ألاخضش

 01 مذسظة كم واد إفشان واد إفشان

 02 مذسظة ألاطلغ عين اللىح

ة ضاًة عىا  03 م/م ضاًة عىا املشكٍض

 04 فشعية أًد لحعن أوبشاهيم –م/م البرج  ثيزكيد

 05 مؤظعة دوهالذ ظكىل الخصىصية إفشان

 06 مؤظعة الشيماء الخصىصية أصسو

 07 م/م أًد واحي ظيذي املخفي الشهادة الفضية

ة  الشهادة البروهٍض

 08 م/م بالل بن سباح واد إفشان

ة ظيذي عبذ العالم ثيزكيد  09 م/م صاٍو

 10 مذسظة الٍشاض إفشان
 


