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 10الجمعة ، یوم آسفيألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش مدیر ا

وبعد تسلیمھ التعیین . ا للمدیریة اإلقلیمیة لمراكشجدیدرا مدی ،سالم مسعودي
الوزاري، وتھنئتھ على الثقة التي حظي بھا من طرف السید وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني، تمنى لھ السید مدیر 

ث التجربة والممارسة األكادیمیة التوفیق والنجاح في مھامھ الجدیدة، واصفا مساره التكویني والمھني بالقوي من حی
الشيء الذي یستجیب لمتطلبات ھذا المنصب الھام ویشكل . والدرایة بالحقل التربوي، والغني من حیث المھام التي تقلدھا

یة باإلقلیم وتنزیل مشاریع وبعد التذكیر بأھداف ومرامي ھذا المنصب والتي تجمع بین السھر على تنفیذ السیاسة التربو
الرؤیة اإلستراتیجیة والرفع من مؤشرات المنظومة التربویة بھذه المدیریة، أكد السید مدیر األكادیمیة على التطور الذي تم 
تسجیلھ في مجال االرتقاء بالتدبیر التربوي واإلداري بالمدیریة اإلقلیمیة لمراكش، مشیدا بتضافر الجھود والحرص على 
قدما في مسار تجوید العمل وتنویع سبل التعاون وتعزیز التواصل مع مختلف الفاعلین بھدف االرتقاء باألداء 

بعد ذلك، تقدم السید مدیر األكادیمیة بأخلص عبارات الشكر للسید أحمد أوشیشة، المدیر اإلقلیمي السابق، الذي حاز 
یمیة، على ما أسداه من خدمات لھذه المدیریة، في وقت وجیز، متمنیا لھ التوفیق في 

  .مھمتھ األصلیة كرئیس لقسم الخریطة المدرسیة باألكادیمیة

ومن جھتھ، عبر السید المدیر اإلقلیمي الجدید، عن استعداده التام لخدمة المرفق التربوي، معلنا سیاستھ التدبیریة 
اإلشراك والمعتمدة على الفریق، وآمال النجاح في مسؤولیتھ الجدیدة لتحقیق انتظارات الناشئة واالرتقاء 
في حین عبر السید المدیر اإلقلیمي السابق عن دعمھ للمسؤول الجدید، متمنیا لھ كامل التوفیق 

دیریة اإلقلیمیة لمراكش، بجد مستمر وحس وطني وغیرة على ومتوجھا بالشكر العمیق لكل من ساھم في تدبیر شؤون الم
وقد اختتم ھذا الموعد التربوي الھام بالتوقیع على میثاق المسؤولیة من طرف السید المدیر اإلقلیمي 

  . الجدید، بحضور السادة رؤساء المصالح بالمدیریة اإلقلیمیة لمراكش

لیمي الجدید، سبق لھ أن تقلد منصب رئیس مصلحة تدبیر الموارد البشریة ومنصب رئیس 

مصلحة الشؤون القانونیة والتواصل والشراكة، بالمدیریة اإلقلیمیة آلكادیر إداوتنان، وھو خریج المدرسة العلیا لألساتذة 
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مدیر ا أحمد الكریمي،لسید موالي ا أشرف  

سالم مسعوديالسید  تنصیبمراسیم على ، 2017مارس 
الوزاري، وتھنئتھ على الثقة التي حظي بھا من طرف السید وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني، تمنى لھ السید مدیر 

األكادیمیة التوفیق والنجاح في مھامھ الجدیدة، واصفا مساره التكویني والمھني بالقوي من حی
والدرایة بالحقل التربوي، والغني من حیث المھام التي تقلدھا

  . دعامة قویة في مجال الممارسة والتدبیر

وبعد التذكیر بأھداف ومرامي ھذا المنصب والتي تجمع بین السھر على تنفیذ السیاسة التربو     
الرؤیة اإلستراتیجیة والرفع من مؤشرات المنظومة التربویة بھذه المدیریة، أكد السید مدیر األكادیمیة على التطور الذي تم 
تسجیلھ في مجال االرتقاء بالتدبیر التربوي واإلداري بالمدیریة اإلقلیمیة لمراكش، مشیدا بتضافر الجھود والحرص على 

قدما في مسار تجوید العمل وتنویع سبل التعاون وتعزیز التواصل مع مختلف الفاعلین بھدف االرتقاء باألداء المضي 
  .والنتائج

بعد ذلك، تقدم السید مدیر األكادیمیة بأخلص عبارات الشكر للسید أحمد أوشیشة، المدیر اإلقلیمي السابق، الذي حاز      
یمیة، على ما أسداه من خدمات لھذه المدیریة، في وقت وجیز، متمنیا لھ التوفیق في تقدیرا كبیرا من لدن الوزارة واألكاد

مھمتھ األصلیة كرئیس لقسم الخریطة المدرسیة باألكادیمیة

ومن جھتھ، عبر السید المدیر اإلقلیمي الجدید، عن استعداده التام لخدمة المرفق التربوي، معلنا سیاستھ التدبیریة      
اإلشراك والمعتمدة على الفریق، وآمال النجاح في مسؤولیتھ الجدیدة لتحقیق انتظارات الناشئة واالرتقاء  المرتكزة على

في حین عبر السید المدیر اإلقلیمي السابق عن دعمھ للمسؤول الجدید، متمنیا لھ كامل التوفیق . بالمنظومة التربویة
ومتوجھا بالشكر العمیق لكل من ساھم في تدبیر شؤون الم

وقد اختتم ھذا الموعد التربوي الھام بالتوقیع على میثاق المسؤولیة من طرف السید المدیر اإلقلیمي . المنظومة التربویة
الجدید، بحضور السادة رؤساء المصالح بالمدیریة اإلقلیمیة لمراكش

لیمي الجدید، سبق لھ أن تقلد منصب رئیس مصلحة تدبیر الموارد البشریة ومنصب رئیس ولإلشارة، فالمدیر اإلق     

مصلحة الشؤون القانونیة والتواصل والشراكة، بالمدیریة اإلقلیمیة آلكادیر إداوتنان، وھو خریج المدرسة العلیا لألساتذة 

  .وحاصل على اإلجازة في القانون الخاص

 

                                                                                                                                            
 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  

  األكاديمية الجھوية للتربية والتكوين
  مراكش آسفي




