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بتعيين السيد الحسن ،الجھوية للتربية والتكوين لجھة مراكش آسفي 
في مناصب وذلك في إطار التعيينات الجديدة 

مراكش آسفي، يوم لجھة مدير ا+كاديمية الجھوية للتربية والتكوين 
 .رؤساء ا+قسام والمصالح با+كاديمية

في  حاصل على إجازة في القانون الخاص وماستر
ة في مجال المحاسبة والمالية، وكان يشتغل كممون با+كاديمية الجھوية للتربية 

  

للسيد محمد بلقرشي، رئيس قسم الشؤون التربوية الذي 
تحانات منذ أزيد من سنتين، وأبان عن حنكة عالية وتجربة كبيرة، مكنت من 

تنويه خاص بالعمل الجماعي للمركز الجھوي لNمتحانات وبأداء مختلف أقسام ومصالح ا+كاديمية 
والمثابرة ومواصلة استثمار كل ما يتوفرون عليه 

للجميع كامل التوفيق   من خبرة ومؤھNت من أجل المساھمة في اTرتقاء بمنظومة التربية والتكوين، متمنيا

 ـ جھة مراكشـ ا(كاديمية الجھوية للتربية والتكوين  
التواصل وتتبع أشغال المجلس ا�داري ـ ـ مصلحة
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 ب7غ إخباري

الجھوية للتربية والتكوين لجھة مراكش آسفي  فريق العمل الجھوي لXكاديمية
وذلك في إطار التعيينات الجديدة . الخلفي رئيسا للمركز الجھوي لZمتحانات بھذه ا+كاديمية

  .Xكاديميات الجھوية للتربية والتكوينلجديدة لھيكلة ا

مدير ا+كاديمية الجھوية للتربية والتكوين  قام السيد موTي أحمد الكريمي،
رؤساء ا+قسام والمصالح با+كاديمية السادةالمسؤول الجديد بحضور  تنصيبب ،2018

حاصل على إجازة في القانون الخاص وماستروھو بالمسار التكويني والمھني لXستاذ الحسن الخلفي، 
ة في مجال المحاسبة والمالية، وكان يشتغل كممون با+كاديمية الجھوية للتربية الدراسات القانونية، وله خبر

 .والتكوين لجھة سوس ماسة 

للسيد محمد بلقرشي، رئيس قسم الشؤون التربوية الذي  ليزجلا وبھذه المناسبة، تقدم السيد المدير بالشكر
تحانات منذ أزيد من سنتين، وأبان عن حنكة عالية وتجربة كبيرة، مكنت من أشرف على المركز الجھوي لNم

   .تدبير جميع محطات اTمتحانات بجودة وتميز

تنويه خاص بالعمل الجماعي للمركز الجھوي لNمتحانات وبأداء مختلف أقسام ومصالح ا+كاديمية 
والمثابرة ومواصلة استثمار كل ما يتوفرون عليه العمل المزيد من دعا السيد المدير جميع المسؤولين إلى 

من خبرة ومؤھNت من أجل المساھمة في اTرتقاء بمنظومة التربية والتكوين، متمنيا

  ا+كاديمية الجھوية للتربية والتكوين
  آسفي ـ  مراكشجھة 
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شارع ع7ل الفاسي، 

 

 

فريق العمل الجھوي لXكاديمية تعزز    
الخلفي رئيسا للمركز الجھوي لZمتحانات بھذه ا+كاديمية

ھيكلة االالمسؤولية، ضمن 

قام السيد موTي أحمد الكريمي،وقد          
2018دجنبر  24اTثنين 

بالمسار التكويني والمھني لXستاذ الحسن الخلفي،  مذكرا
الدراسات القانونية، وله خبر

والتكوين لجھة سوس ماسة 

وبھذه المناسبة، تقدم السيد المدير بالشكر         
أشرف على المركز الجھوي لNم

تدبير جميع محطات اTمتحانات بجودة وتميز

تنويه خاص بالعمل الجماعي للمركز الجھوي لNمتحانات وبأداء مختلف أقسام ومصالح ا+كاديمية وبعد          
دعا السيد المدير جميع المسؤولين إلى ، عامة

من خبرة ومؤھNت من أجل المساھمة في اTرتقاء بمنظومة التربية والتكوين، متمنيا
  .والنجاح 


