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ة مراكش یة الجھویة للتربیة والتكوین لجھ

وأم التلمیذة المحتفى بھا، والسید مدیر ثانویة 

  
عبر السید الوالي عن سعادتھ بھذه ، 

مشیدا بالمجھود الفردي الكبیر للتلمیذة ھناء 

على مستوى خال ل الدورة العادیة، في البكالوریا 

  .اتذة وكافة األطر اإلداریة والتربویة
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 بالغ إخباري
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راكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السید كریم قسي لحلو، والي جھة م

صاحبة أعلى معدل وطني بالتعلیم العمومي في الدورة العادیة لالمتحان الوطني

یولیوز  2ساء یوم الثالثاء ، باستقبال خاص بمكتبھ، م

یة الجھویة للتربیة والتكوین لجھكان ذلك بحضور السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیم

وأم التلمیذة المحتفى بھا، والسید مدیر ثانویة ، والسید سالم المسعودي، المدیر اإلقلیمي لمراكش، وأب 

 . حظیت بھذا التمیزالتي 

، وتشجع االجتھاد والمثابرة المناسبة التي تحتفي بالتمیز

مشیدا بالمجھود الفردي الكبیر للتلمیذة ھناء وبالنتائج المشرفة التي حققتھا الجھة، ا 

في البكالوریا وطني التي خلقت الحدث بحصولھا على أعلى معدل 

اتذة وكافة األطر اإلداریة والتربویةتاذات واألس، ومثمنا العمل الجاد لألس

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ مراكشجھة 
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استقبال السید والي جھة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش
للتلمیذة ھناء

 

السید كریم قسي لحلو، والي جھة م خص     

صاحبة أعلى معدل وطني بالتعلیم العمومي في الدورة العادیة لالمتحان الوطني

، باستقبال خاص بمكتبھ، م)2019دورة یونیو (

كان ذلك بحضور السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیم    

، والسید سالم المسعودي، المدیر اإلقلیمي لمراكش، وأب آسفي

التي  الزرقطوني التأھیلیة

المناسبة التي تحتفي بالتمیزوخالل ھذه     

ا نوھالمحطة المشرقة، م

التي خلقت الحدث بحصولھا على أعلى معدل الشقاف 

، ومثمنا العمل الجاد لألسالتعلیم العمومي
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الوجیھة التوجیھات القیمة حول المسارات التعلیمیة المستقبلیة واالختیارات نصائح والوبعد تقدیمھ للعدید من      

یق تحق الذي تطمح من خاللھ إلىالمستقبلي  لمقترحات التلمیذة المتوجة ومشروعھاالمتاحة، استمع السید الوالي 

 . أمنیاتھا

  
 المتفوقة في ھذا االستحقاق الوطني الھامالتلمیذة وقد أدخلت ھذه المبادرة الفرح والسرور على نفس     

كما شكلت . واستحسنتھا باعتزاز وافتخار عائلتھا وكافة مكونات التربیة والتكوین بثانویة الزرقطوني التأھیلیة

محطة ضوء مشعة لتشجیع التمیز وتحفیز جمیع المتمدرسات والمتمدرسین على بذل المزید من الجھود للظفر 

   . التفوق والتمیز تحقیقبأحسن النتائج و
  


