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مع  ،وبعض المدیریات اإلقلیمیة التابعة لھا

بمجموعة من األطر التي تم تعیینھا من طرف السید وزیر التربیة الوطنیة 
  . في مناصب المسؤولیة ضمن الھیكلة الجدیدة لألكادیمیات

لسید مدیر األكادیمیة رسائل التعیین للمسؤولین الجدد، بحضور رؤساء األقسام والمصالح 
باألكادیمیة، أكد على اعتزازه بھذه اللحظة المتمیزة التي سبقتھا لحظات مماثلة في مشوار استكمال الھیاكل 

األوراش التربویة المفتوحة  وتعزیز القدرات التدبیریة بھذه األكادیمیة، بغیة الرفع من األداء وتسریع مختلف

وبنفس المناسبة، دعا السید المدیر جمیع المسؤولین إلى العمل بشكل قوي وفعال إلنجاح مختلف المحطات 
التربویة انطالقا من الدخول المدرسي، مذكرا بضرورة النجاح في الرسالة المنوطة بكل المسؤولین والفاعلین 

وتطویر وبخصوص التوصیات المقدمة لمختلف المسؤولین، فانصبت على االھتمام أكثر بتجوید الخدمات 
  .األداء من أجل تحقیق نقلة نوعیة لقطاع التربیة والتكوین تنفیذا للتوجیھات الملكیة السامیة
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 بالغ إخباري

  تعیینات جدیدة باألكادیمیة 

  وببعض المدیریات التابعة لھا

وبعض المدیریات اإلقلیمیة التابعة لھا للتربیة والتكوین مراكش آسفياألكادیمیة الجھویة 

بمجموعة من األطر التي تم تعیینھا من طرف السید وزیر التربیة الوطنیة  ،بدایة الدخول المدرسي الحالي
في مناصب المسؤولیة ضمن الھیكلة الجدیدة لألكادیمیات والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي

لسید مدیر األكادیمیة رسائل التعیین للمسؤولین الجدد، بحضور رؤساء األقسام والمصالح 
باألكادیمیة، أكد على اعتزازه بھذه اللحظة المتمیزة التي سبقتھا لحظات مماثلة في مشوار استكمال الھیاكل 

وتعزیز القدرات التدبیریة بھذه األكادیمیة، بغیة الرفع من األداء وتسریع مختلف

وبنفس المناسبة، دعا السید المدیر جمیع المسؤولین إلى العمل بشكل قوي وفعال إلنجاح مختلف المحطات 
التربویة انطالقا من الدخول المدرسي، مذكرا بضرورة النجاح في الرسالة المنوطة بكل المسؤولین والفاعلین 

  .ق األھداف المسطرة

وبخصوص التوصیات المقدمة لمختلف المسؤولین، فانصبت على االھتمام أكثر بتجوید الخدمات 
األداء من أجل تحقیق نقلة نوعیة لقطاع التربیة والتكوین تنفیذا للتوجیھات الملكیة السامیة

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ  مراكشجھة 
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األكادیمیة الجھویة عززت ت   

بدایة الدخول المدرسي الحالي
والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي

لسید مدیر األكادیمیة رسائل التعیین للمسؤولین الجدد، بحضور رؤساء األقسام والمصالح أثناء تسلیم او     
باألكادیمیة، أكد على اعتزازه بھذه اللحظة المتمیزة التي سبقتھا لحظات مماثلة في مشوار استكمال الھیاكل 

وتعزیز القدرات التدبیریة بھذه األكادیمیة، بغیة الرفع من األداء وتسریع مختلف
  .جھویا وإقلیمیا

وبنفس المناسبة، دعا السید المدیر جمیع المسؤولین إلى العمل بشكل قوي وفعال إلنجاح مختلف المحطات      
التربویة انطالقا من الدخول المدرسي، مذكرا بضرورة النجاح في الرسالة المنوطة بكل المسؤولین والفاعلین 

ق األھداف المسطرةالتربویین لتحقی

وبخصوص التوصیات المقدمة لمختلف المسؤولین، فانصبت على االھتمام أكثر بتجوید الخدمات      
األداء من أجل تحقیق نقلة نوعیة لقطاع التربیة والتكوین تنفیذا للتوجیھات الملكیة السامیة
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  آسفي ـ مراكشجھة ـ األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  
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المسؤولین الجدد وتمنى للجمیع السیدة المسؤولة الجدیدة والسادة وفي األخیر، ھنأ السید مدیر األكادیمیة      
كامل التوفیق  والنجاح في مھامھم الجدیدة، داعیا إیاھم إلى استثمار كل ما یتوفرون علیھ من خبرة ومؤھالت من 

  . أجل المساھمة في االرتقاء بمنظومة التربیة والتكوین، كما ورد في رسالة التعیین

  :یدةالتعیینات الجد

 السید التازي بوزكري، رئیسا لقسم الشؤون اإلداریة والمالیة باألكادیمیة؛ 
 السید عبد اإللھ بلخدیر، رئیسا لقسم الخریطة المدرسیة باألكادیمیة؛ 
 السید محماد حمین، رئیسا لمصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري باألكادیمیة؛ 
  ،الدعم االجتماعي باألكادیمیة؛رئیسا لمصلحة السید یوسف المنصوري 
 السید محمد صدقي، رئیسا لمصلحة البناءات والتجھیزات والتھیئة والممتلكات باألكادیمیة؛ 
 السیدة شامة بنضلول، رئیسة لمصلحة تأطیر المؤسسات التعلیمیة والتوجیھ بالمدیریة اإلقلیمیة للیوسفیة؛ 
 ة والتواصل والشراكة بالمدیریة اإلقلیمیة لمراكش؛السید فؤاد الطاھي، رئیسا لمصلحة الشؤون القانونی 
 السید محمد بركات، رئیسا لمصلحة تأطیر المؤسسات التعلیمیة والتوجیھ بالمدیریة اإلقلیمیة لشیشاوة؛ 
  بالمدیریة اإلقلیمیة للحوز؛السید المصطفى الشتوكي، رئیسا لمصلحة الشؤون القانونیة والتواصل والشراكة 
  ،للرحامنة؛ بالمدیریة اإلقلیمیة تأطیر المؤسسات التعلیمیة والتوجیھ رئیسا لمصلحةالسید إبراھیم لكریمي 
  ،للرحامنة؛ بالمدیریة اإلقلیمیةالشؤون القانونیة والتواصل والشراكة رئیسا لمصلحة السید یوسف الوركي 

  

           

  

  


