
  آسفي 
  ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

 مراكش 

  نتائج االقتراع المتعلق بتجدید عضویة 
  الخصوصيممثلي جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ وممثل جمعیات التعلیم المدرسي 

   وممثل مؤسسات التعلیم األولي بالمجلس اإلداري لألكادیمیة

االنتخابات المتعلقة بتجدید عضویة  أن

وممثل مؤسسات  جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ وممثل جمعیات التعلیم المدرسي الخصوصي

، قد مرت في أجواء 2019دجنبر  

وباعتماد االجراءات والتدابیر التنظیمیة الواردة 

  ؛االبتدائيبسلك التعلیم  جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ

بسلك التعلیم الثانوي  جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ

  التأھیلي؛ بسلك التعلیم الثانوي جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ

  ـ انتخاب السید حافظ الكبلي، ممثال لجمعیات التعلیم المدرسي الخصوصي؛

على تدبیر مختلف العملیات المرتبطة بھذا االقتراع في أجواء من الشفافیة  

وإذ تعلن األكادیمیة عن نتائج ھذا االقتراع الھام، فإنھا تھنئ أعضاء المجلس اإلداري الذین تم انتخابھم، وتتقدم 

، لما أبانوا عنھ من انخراط مسؤول وإسھام كبیر في أوراش إصالح منظومة 

    

  

 ـ جھة مراكشـ األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  
ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

مراكش  –الفاسي، زنقة ابي عبیدة، الداودیاتشارع عالل 

  

  

 بالغ إخباري

نتائج االقتراع المتعلق بتجدید عضویة 
ممثلي جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ وممثل جمعیات التعلیم المدرسي 

وممثل مؤسسات التعلیم األولي بالمجلس اإلداري لألكادیمیة
  

أن مراكش آسفي،لجھة للتربیة والتكوین األكادیمیة الجھویة 

جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ وممثل جمعیات التعلیم المدرسي الخصوصي

 06، والتي جرت یوم الجمعة التعلیم األولي بالمجلس اإلداري لألكادیمیة

وباعتماد االجراءات والتدابیر التنظیمیة الواردة عادیة وفق النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل 

   .في المذكرة الوزاریة المنظمة لھذه االنتخابات

  :ا االقتراع عن النتائج التالیة

جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذـ انتخاب السید محمد لحسیني، ممثال ل

جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذـ انتخاب السید عبد اللطیف زاري، ممثال ل

جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذید عبد القادر ناصح، ممثال ل

ـ انتخاب السید حافظ الكبلي، ممثال لجمعیات التعلیم المدرسي الخصوصي؛

  .ـ انتخاب السید بوجمعة البكمي، ممثال لمؤسسات التعلیم األولي

على تدبیر مختلف العملیات المرتبطة بھذا االقتراع في أجواء من الشفافیة   ولإلشارة، فقد حرصت األكادیمیة

  .وتكافؤ الفرص، ضمانا لمصداقیة ھذه االنتخابات

وإذ تعلن األكادیمیة عن نتائج ھذا االقتراع الھام، فإنھا تھنئ أعضاء المجلس اإلداري الذین تم انتخابھم، وتتقدم 

، لما أبانوا عنھ من انخراط مسؤول وإسھام كبیر في أوراش إصالح منظومة لألعضاء السابقین

  .التربیة والتكوین، طیلة مدة عضویتھم بالمجلس اإلداري لھذه األكادیمیة

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفيـ  مراكشجھة 
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ممثلي جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ وممثل جمعیات التعلیم المدرسي 

األكادیمیة الجھویة  تعلن     

جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ وممثل جمعیات التعلیم المدرسي الخصوصيممثلي 

التعلیم األولي بالمجلس اإلداري لألكادیمیة

عادیة وفق النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل 

في المذكرة الوزاریة المنظمة لھذه االنتخابات

ا االقتراع عن النتائج التالیةوقد أسفر ھذ  

ـ انتخاب السید محمد لحسیني، ممثال ل    

ـ انتخاب السید عبد اللطیف زاري، ممثال ل    

  اإلعدادي؛

ید عبد القادر ناصح، ممثال لانتخاب الس ـ    

ـ انتخاب السید حافظ الكبلي، ممثال لجمعیات التعلیم المدرسي الخصوصي؛   

ـ انتخاب السید بوجمعة البكمي، ممثال لمؤسسات التعلیم األولي   

ولإلشارة، فقد حرصت األكادیمیة

وتكافؤ الفرص، ضمانا لمصداقیة ھذه االنتخابات

وإذ تعلن األكادیمیة عن نتائج ھذا االقتراع الھام، فإنھا تھنئ أعضاء المجلس اإلداري الذین تم انتخابھم، وتتقدم    

لألعضاء السابقینالخالص بشكرھا 

التربیة والتكوین، طیلة مدة عضویتھم بالمجلس اإلداري لھذه األكادیمیة

  
  
  




