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بالوزيرة الفرنسية للتربية الوطنية والتعليم 

العالي والبحث، وقد تناول هذا اللقاء سبل تدعيم التعاون القائم بين تونس و فرنسا في المجال 

التربوي وخاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة الفرنسية بتونس وتدريس اللغة العربية بفرنسا ومختلف 

  .اغوجية وكيفية دعم تطوير المنظومة التربوية التونسية وتطوير التعاون الالمركزي

كما أجرى السيد الوزير في نفس اليوم لقاء مع كّل من السيد وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي الموريتاني ووزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات االعالم واالتصال الموريتاني وتناول 

  .التعليم العالي والتعليم التقني

والتقى كذلك السيد الوزير في نفس اليوم مع السيد وزير التربية والتكوين المهني المغربي 

ة تطوير التعاون التربوي القائم بين تونس والمغرب في عديد المجاالت كما 
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، وزير  يشارك السيد فتحي الجراي

التربية في االجتماع الوزاري لبلدان البحر 

الذي ينعقد  5

اكتوبر  28و  27

والذي يتناول عدة مواضيع تتعلق 

بدعم التعاون بين هذه البلدان في مجاالت 

  التربية والتعليم التقني والتكوين المهني 

بالوزيرة الفرنسية للتربية الوطنية والتعليم   2014اكتوبر  27سبة يوم بهذه المنا

العالي والبحث، وقد تناول هذا اللقاء سبل تدعيم التعاون القائم بين تونس و فرنسا في المجال 

التربوي وخاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة الفرنسية بتونس وتدريس اللغة العربية بفرنسا ومختلف 

اغوجية وكيفية دعم تطوير المنظومة التربوية التونسية وتطوير التعاون الالمركزي

كما أجرى السيد الوزير في نفس اليوم لقاء مع كّل من السيد وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي الموريتاني ووزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات االعالم واالتصال الموريتاني وتناول 

التعليم العالي والتعليم التقني اللقاء السبل الكفيلة بتدعيم التعاون في مجاالت

والتقى كذلك السيد الوزير في نفس اليوم مع السيد وزير التربية والتكوين المهني المغربي 

ة تطوير التعاون التربوي القائم بين تونس والمغرب في عديد المجاالت كما 

  .االتفاق على بعث لجنة فنية للتعاون التربوي
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يشارك السيد فتحي الجراي

التربية في االجتماع الوزاري لبلدان البحر 

5زائد  5االبيض المتوسط 

27بمرسيليا بفرنسا يومي 

والذي يتناول عدة مواضيع تتعلق  2014

بدعم التعاون بين هذه البلدان في مجاالت 

التربية والتعليم التقني والتكوين المهني 

بهذه المنا ىوقد التق

العالي والبحث، وقد تناول هذا اللقاء سبل تدعيم التعاون القائم بين تونس و فرنسا في المجال 

التربوي وخاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة الفرنسية بتونس وتدريس اللغة العربية بفرنسا ومختلف 

اغوجية وكيفية دعم تطوير المنظومة التربوية التونسية وتطوير التعاون الالمركزيالجوانب البيد

كما أجرى السيد الوزير في نفس اليوم لقاء مع كّل من السيد وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي الموريتاني ووزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات االعالم واالتصال الموريتاني وتناول 

اللقاء السبل الكفيلة بتدعيم التعاون في مجاالتهذا 
  

والتقى كذلك السيد الوزير في نفس اليوم مع السيد وزير التربية والتكوين المهني المغربي     

ة تطوير التعاون التربوي القائم بين تونس والمغرب في عديد المجاالت كما وتناول هذا اللقاء كيفيّ 

االتفاق على بعث لجنة فنية للتعاون التربوي مّ ت 

  

 


