األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين
جهة مراكش ـ آسفي

بالغ إخباري
تعيينات جديدة باألكادميية
وببعض املديريات اإلقليمية التابعة هلا

تعززت

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة مراكش آسفي وبعض املديريات

اإلقليمية التابعة هلا ،مع بداية شهر دجنرب  ،8102مبجموعة من األطر اليت مت تعيينها من طرف السيد
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العالي والبحث العلمي يف مناصب املسؤولية ضمن
اهليكلة اجلديدة لألكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.
وأثناء تسليمه رسائل التعيني للسادة املديرين اإلقليميني اجلدد وباقي املسؤولني ،حبضور السيد
املدير اإلقليمي ملراكش والسادة رؤساء األقسام واملصاحل باألكادميية ،أكد السيد موالي أمحد
الكرميي ،مدير األكادميية ،على اعتزازه بهذه الدفعة اجلديدة من املسؤولني ،كقيمة مضافة،
جاءت لتعزز مسار هذه األكادميية اليت تتوق إىل حتقيق املزيد من النجاحات واملكاسب يف خمتلف
األوراش الرتبوية املفتوحة جهويا وإقليميا.
وبعد التعبري عن أهمية هذه اللحظة املتميزة كمحطة لإلعرتاف بالكفاءات اليت وصلت إىل
مناصب املسؤولية بكل وضوح وشفافية ونزاهة ،دعا السيد املدير مجيع املسؤولني إىل العمل بشكل
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قوي وفعال وتكريس الوقت واجلهد للرفع من املؤشرات وإجناح خمتلف احملطات الرتبوية بغية حتقيق
األهداف املسطرة.
ويف األخري ،حث السيد مدير األكادميية املسؤولني اجلدد على االهتمام أكثر بتجويد اخلدمات
وتطوير األداء من أجل حتقيق نقلة نوعية لقطاع الرتبية والتكوين تنفيذا للتوجيهات امللكية
السامية .ثم هنأ السادة املسؤولني اجلدد ومتنى للجميع كامل التوفيق والنجاح يف مهامهم اجلديدة،
داعيا إياهم إىل استثمار كل ما يتوفرون عليه من خربة ومؤهالت من أجل املساهمة يف االرتقاء
مبنظومة الرتبية والتكوين ،كما ورد يف رسائل التعيني.

التعيينات اجلديدة:
 السادة املديرون اإلقليميون:
 السيد حممد زمهار ،مديرا إقليميا آلسفي؛
 السيد حممد الزاكي ،مديرا إقليميا لليوسفية؛
 السيد عبد الرمحان الكمري ،مديرا إقليميا لشيشاوة؛
 السادة رؤساء املصاحل باألكادميية وباملديريات اإلقليمية:
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السيد يوسف جرموني اإلدريسي ،رئيسا ملصلحة تدبري الوضعيات اإلدارية للموظفني
باألكادميية؛
السيد حكيم جبار ،رئيسا ملصلحة التخطيط واخلريطة املدرسية باملديرية اإلقليمية
ملراكش؛
السيد حممد حلبيشي ،رئيسا ملصلحة تدبري املوارد البشرية باملديرية اإلقليمية آلسفي؛
السيد عبد اهلادي الرافعي ،رئيسا ملصلحة التخطيط واخلريطة املدرسية باملديرية اإلقليمية
لقلعة السراغنة؛
السيد يوسف مشس الدين ،رئيسا ملصلحة تدبري املوارد البشرية باملديرية اإلقليمية لشيشاوة؛
السيد حممد الضوء احلمري ،رئيسا للمركز اإلقليمي لإلمتحانات باملديرية اإلقليمية
لشيشاوة؛
السيد عبد العالي خالد ،رئيسا ملصلحة تأطري املؤسسات التعليمية والتوجيه باملديرية
اإلقليمية للصويرة؛
السيد أمحد الفجر ،رئيسا للمركز اإلقليمي لإلمتحانات باملديرية اإلقليمية لليوسفية؛
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