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اد ز ت ة  

 یولیوز 5األربعاء األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم 

جدد المصالح الرؤساء بعض رئیس قسم و

على الثقة التي حظوا  ،الجددن ینی

وتمنیاتھ لھم بالتوفیق والنجاح في مھامھم الجدیدة، مع دعوتھم إلى استثمار ما 

، كما ورد یتوفرون علیھ من خبرة ومؤھالت من أجل اإلسھام في الرقي بمنظومة التربیة والتكوین

عن اإلنجازات التي حققتھا األكادیمیة في مختلف 

المتمیز مجھودات كل األطر والفاعلین المساھمین في إنجاح المشروع التربوي 

بھدف والفعال  داعیا الجمیع إلى المزید من التعبئة واالنخراط والعمل المستمر

على الدائم والمستمر الحرص كما أشار إلى 

وضمان االنفتاح على في محیطھا وتعزیز عالقتھا بالمرتفقات والمرتفقین 
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 غ إري

 اد ز ت ة  

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم 

رئیس قسم وموسعا، تم خاللھ تسلیم رسائل تعیین 

  .ات اإلقلیمیة التابعة لھا

ینیبعد تھنئة السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة، للمع

وتمنیاتھ لھم بالتوفیق والنجاح في مھامھم الجدیدة، مع دعوتھم إلى استثمار ما 

یتوفرون علیھ من خبرة ومؤھالت من أجل اإلسھام في الرقي بمنظومة التربیة والتكوین

عن اإلنجازات التي حققتھا األكادیمیة في مختلف  في رسالة التعیین، انتقل السید المدیر إلى الحدیث

مجھودات كل األطر والفاعلین المساھمین في إنجاح المشروع التربوي 

داعیا الجمیع إلى المزید من التعبئة واالنخراط والعمل المستمر

كما أشار إلى . الرفع من مؤشرات المنظومة التربویة بھذه الجھة

في محیطھا وتعزیز عالقتھا بالمرتفقات والمرتفقین 

وا  ا دا  
 ا   آ  
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األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم  احتضنت    

موسعا، تم خاللھ تسلیم رسائل تعیین  ، اجتماعا2017

ات اإلقلیمیة التابعة لھاباألكادیمیة وبالمدیری

بعد تھنئة السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة، للمعف     

وتمنیاتھ لھم بالتوفیق والنجاح في مھامھم الجدیدة، مع دعوتھم إلى استثمار ما الوزارة،  قبلبھا من 

یتوفرون علیھ من خبرة ومؤھالت من أجل اإلسھام في الرقي بمنظومة التربیة والتكوین

في رسالة التعیین، انتقل السید المدیر إلى الحدیث

مجھودات كل األطر والفاعلین المساھمین في إنجاح المشروع التربوي  اثمنممجاالت، ال

داعیا الجمیع إلى المزید من التعبئة واالنخراط والعمل المستمرولھذه األكادیمیة، 

الرفع من مؤشرات المنظومة التربویة بھذه الجھة

في محیطھا وتعزیز عالقتھا بالمرتفقات والمرتفقین تقویة مكانة اإلدارة 
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وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات مختلف مكونات المنظومة التربویة وكافة المتدخلین 

  .وباقي الشركاءاالجتماعیین والفرقاء والتالمیذ 

ھا مسارتعزیز  الھیكلة الجدیدة لألكادیمیة، قصدتنزیل إطار  ، تدخل فيھذه التعیینات علما أن     

، إضافة إلى المساھمة في تحقیق المزید من اإلنجازات المفتوحة التربویة ا لألوراشدعمالتدبیري 

 ضمان النجاعة في المھام،وار الموكولة لكل قسم أو مصلحة، مع واالرتقاء باألد وتطویر الفاعلیة

في إطار العمل الجماعي واألداء التشاركي المبني على النتائج، خدمة للمنظومة التربویة والمدرسة 

    .المغربیة والصالح العام

  :التعیینات الجدیدة  قد شملتولإلشارة، ف    

 األكادیمیة:  

  ـ السید محمد بلقرشي، رئیسا لقسم الشؤون التربویة باألكادیمیة؛

  رئیسا للمركز الجھوي للتوجیھ المدرسي والمھني؛ ـ السید محمد نابغ،

  ؛التعلیمیةـ السید عبد اللطیف النمیریش، رئیسا لمصلحة االرتقاء بتدبیر المؤسسات 

  ؛ھني واالرتقاء بالموارد البشریةـ السید منصف كمال، رئیسا لمصلحة تدبیر المسار الم

  .لموارد البشریة وإعادة االنتشارفیصل الرایس، رئیسا لمصلحة التدبیر التوقعي لـ السید 

 المدیریة اإلقلیمیة لمراكش:  

  ؛یمي لالمتحاناتـ السید عبد الحكیم خاتم، رئیسا للمركز اإلقل

 المدیریة اإلقلیمیة للرحامنة: 

  .ـ السیدة سمیحة عطیقي، رئیسة لمصلحة الشؤون التربویة

 المدیریة اإلقلیمیة للحوز:  

 .لمصلحة الشؤون التربویة ـ السید حسن فراج، رئیسا

 المدیریة اإلقلیمیة آلسفي:  

  ـ السید رشید البوكیلي، رئیسا لمركز اإلقلیمي لالمتحانات؛

  ـ السید عبد الغني جحا، رئیسا لمصلحة الشؤون التربویة؛

 المدیریة اإلقلیمیة للصویرة: 

  أوھیك، رئیسا للمركز اإلقلیمي لالمتحانات؛عبد الجلیل السید ـ 

  ـ السید حسن الكوشي، رئیسا لمصلحة تدبیر الموارد البشریة؛

  .ـ السید نور الدین العوفي الغزاوي، رئیسا لمصلحة تأطیر المؤسسات التعلیمیة والتوجیھ

 المدیریة اإلقلیمیة لقلعة السراغنة:  

  ـ السید رشید الكیلة، رئیسا للمركز اإلقلیمي لالمتحانات؛

  .رئیسا لمصلحة الشؤون التربویة ـ السید فاتح بلفائق،

  

 

 

 




