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 بالغ إخباري

 

 
 

موالي أحمد الكريمي، مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش السيد  أشرف

، 9102نونبر  92يوم األربعاء  المسعودي، المدير اإلقليمي لمراكش،مرفوقا بالسيد سالم آسفي، 

التفوق لحفز " استحقاق"على حفل توزيع منحة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، 

برسم ة عشرة من الطالبات والطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا الدراسي على الدفعة الرابع

  . 9102سنة 

وكانت الكلمة التي ألقاها السيد مدير األكاديمية، بمثابة تحفيز وتشجيع لباقي تلميذات 

وتالميذ المؤسسات التعليمية، على االقتداء بهذه النخبة من الطالبات والطلبة الذين حققوا أفضل 

ته هذه بما حققالسيد مدير األكاديمية بحيث أشاد . النتائج بفضل االجتهاد والمثابرة ودعم األسرة

أن على مؤكدا و، وتعزيز ما تم اكتسابه ا الجميع إلى مواصلة العمل الجاديعادنتائج، الجهة من 

 .د من اإلنجازات وتعد بمستقبل حافل بالتميز والتألقتبشر بالمزيالمنظومة التربوية 

         

 

 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 آسفي ـ  مراكشجهة 
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منذ سنة دأبت مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين، وقد        

لثلة من أبناء منخرطيها المتفوقين، قصد مساعدتهم على تمويل  ، على تخصيص هذه المنحة9112

 .العليا، ويتم توزيعها، في حفل ينظم سنويا، على صعيد مختلف جهات المملكة دراساتهم

منهم فازوا  010طالبا،  912 على الصعيد الوطني، ،"استحقاق"ه السنة من منحة استفاد هذو       

وتقدم مؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية . ة، فيما فاز الباقون بمنحة جهويةبالمنحة الوطني

 .درهم شهريا 0011و 0111ها ما بين منحة تتراوح قيمت 911للتربية والتكوين، كل سنة أزيد من 

منحة، تم  91جهة مراكش آسفي، فنالت هذه السنة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لأما         

تسليمها ألصحابها في أجواء بهيجة، تتسم باالعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف األسرة 

 .والمدرسة وباقي الشركاء والفرقاء والمؤدية إلى هذه النتائج المحمودة

 

 

 

 

 

 

 


