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 بالغ إخباري 
وبعدد من المديريات ألكاديمية تعيينات جديدة با  

 التابعة لها
 

مراكش آسفي وعدد من المديريات اإلقليمية  لجهة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين    تعززت      

، بمجموعة من المدبرين الجدد، والذين تم تعيينهم من طرف  2020التابعة لها، مع نهاية شهر يونيه  

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مناصب المسؤولية ضمن  

 هوية للتربية والتكوين.  الهيكلة الجديدة لألكاديميات الج

وتعتبر هذه الدفعة الجديدة من المسؤولين، قيمة مضافة، لهذه األكاديمية ولمنظومة التربية والتكوين        

عموما، حيث التحقت لتعزز مسار هذه األكاديمية، وتعمل إلى جانب مسؤوليها وأطرها، من أجل تحقيق  

 وية جهويا وإقليميا.المزيد من اإلنجازات في مختلف األوراش الترب

المجال          وفسح  جديدة  دماء  حيث ضخ  من  األكاديمية  لهذه  كبيرا  مكسبا  التعيينات،  هذه  تعد  كما 

للكفاءات الشابة للوصول إلى مناصب المسؤولية باستحقاق وشفافية ونزاهة. علما أن جميع المسؤولين  

كولة إليهم وتكريس الوقت والجهد للرفع  مدعوون للعمل بشكل قوي وفعال من أجل النهوض بالمهام المو

للمدرسة   خدمة  التربوية  المحطات  مختلف  إنجاح  أجل  من  المسطرة  األهداف  وتحقيق  المؤشرات  من 

 المغربية.   

في تجويد الخدمات وتطوير    بفعالية  تساهموقد استبشر الجميع بهذه الدفعة من التعيينات، والتي س      

نقلة نوعية لقط تنفيذا لتوجيهات الوزااألداء وتحقيق  بالجهة،  مضامين  رة وتنزيال لاع التربية والتكوين 

 القانون اإلطار للتربية والتكوين.

 

 التعيينات الجديدة: 

 

 رؤساء المصالح باألكاديمية:  ➢

 السيدة بوشرة أمحزون، رئيسة للوحدة الجهوية لالفتحاص؛ ✓

 والخريطة المدرسية باألكاديمية؛ السيد ابريك أيت بهي، رئيسا لمصلحة التخطيط  ✓

 ؛ باألكاديمية  السيد عبد هللا واهروش، رئيسا لمصلحة المشتريات والصفقات ✓

السيد إبراهيم فرقوشي، رئيسا لمصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية وإعادة االنتشار   ✓

 باألكاديمية؛ 

 

 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي  ـ مراكش جهة 
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 رؤساء المصالح بالمديريات اإلقليمية: ➢

ياسين، رئيسة لمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية اإلقليمية  السيدة سعيدة  ✓

 لشيشاوة؛

السيدة بشرى اسليم، رئيسة لمصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية   ✓

 اإلقليمية لليوسفية؛ 

 اإلقليمية آلسفي؛ السيد محمد الحطاب، رئيسا لمصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية  ✓

 السيد محمد أكرم نسيج، رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية اإلقليمية للحوز؛ ✓

 السيد المصطفى النصري، رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية اإلقليمية للصويرة؛  ✓

اإلدارية والمالية بالمديرية  السيد صابر ناجم، رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون  ✓

 اإلقليمية لليوسفية؛ 

السيد عمر الصويني، رئيسا لمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية اإلقليمية   ✓

 لليوسفية؛ 

 


