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اختتام فعاليات الدورة التكوينية الخاصة االساتذة حديثي التوظيف
تم اعيوم الربااء  15ديسمبر  2021اختتام فااعيات اعدورة اعتكوينية الخاصة بالساتذة حديثي
اعتوظيف وذعك بإشراف اعسيد مدير الجاماة الستاذ عطرش محمد اعهادي ،وحضور اعسادة :نواب مدير
الجاماة ،امداء اعكليات ومديرا الاهدين ،منسق خلية الرافقة اعبيداغوجية علساتذة حديثي اعتوظيف،
الساتذة و
الكونين ،والساتذة التكونين.
استهلت هذه الناسبة بكلمة من طرف منسق خلية الرافقة اعبيداغوجية علساتذة حديثي اعتوظيف
الستاذ عزهر رحماني اعذي تقدم فيها باعشكر الوصول علساتذة الكونين الى إعتزامهم اعتام بهذه الهمة ،وفي
كلمة أعقاها مدير الجاماة باد ترحيبه بكافة الحضور ،أكد الى أن اعتاليم ياتبر مهمة ومهنة في نفس اعوقت،
موصيا الساتذة الى استمرارية اعرقابة اعذاتية لنفسهم أثناء ممارستهم علمهام اعبيداغوجية واعبحث اعالمي
تماشيا مع ميثاق آداب وأخلقيات الهنة الجاماية ،ملتزمين بالوضواية أثناء قيامهم بمهامهم اعنبيلة.
تم اعنتقال من فااعيات اعكلمات إلى أجواء اعتكريمات اعتي استهلها نائب مدير الجاماة علبيداغوجيا
الستاذ داود حرز ا بتسليم شهادات نهاية اعتربص عهذه اعدفاة الشرفة ،بدءا بالستاذ حنااشي نجيب صاحب
أالى المة في اعتقييم ،عيتم باد تقديم اعشهادات عكل الساتذة التكونين القدر اددهم بـ 31 :أستاذا.
وفي كلمة قدمها الستاذ رمضاني هشام ممثل ان الساتذة حديثي اعتوظيف شاكرا كل الجهود البذوعة
من طرف الساتذة أثناء اعدورة اعتكوينية ،مشيرا أن طاعب اعالم يكون دائم اعتواضع لستاذه خاصة وأن درب
اعالم طويل ،مستدل بقول اعمام اعشافعي ":كلما ازددت الما زادني الما بجهلي".
ساد في هذه الناسبة أجواء فخرية،المية ،راقية وأخوية ،تم اختتامها بصورة تذكارية جمااية عهذه
اعدفاة اعتكوينية الخامسة.
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