المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة كلميم وادنون
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نشرة إلكترونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأكادميية جهة كلميم وادنون

عدد 802 :
————
شتنرب 8602

الٌإقرتيمي ورءساء االقسام و ورئيسات ورءسلاء
امللوالفلات
املصاحل واملراكز اجلهوية وةعل
واملواف ةاألكادميية .واملديرية اإلقرتيمليلة
لكرتميم وممثل الوحدة اجللهلويلة ملل سلسلة
حممد السادس لرت هوض ةاألعمال االجتماعليلة
لرتيةية والتكوين وممثرت وسلائلل االعل م
احملرتية.
هذا ،وتلعلزا اكليلكلل اللتل ل ليلمل ةاألكادميية والسيد عدد الصملد اللويلدانل
ترأس مدير األكادميية اجلهوية للرتليةليلة
والتكوين جلهة كرتميم وادنون السيد علدلد لألكادميية اجلهوية ةتعي السليلد رشليلد رئيسا لمسم التخطيط واخلريلطلة امللدرسليلة
اهلل ةوعرفه ،مساء يوم اخلميل  60شلتل ل عدد رةه رئيسلا للملسلم ال ل ون الليةلويلة والسيد عزيز أةعوا رئيسا ملصرتحة التخلطليلط
واخلريطة املدرسية ةذات امل سلسلة فليلملا
 8602ةكرتميم ،حفل تسرتيم رسائل التعيل
تعي السيد حمماد ليتلوس رئليلسلا ملصلرتلحلة
الواردة من املصاحل املركزية للواارة الليةليلة
ال ون اليةوية والتخطيط واخلريلطلة امللدرسليلة
الوط ية والتكوين املهين والتعلرتليلم اللعلالل
مبديرية كرتميم والسيد ه ام ةن شتلاةلر رئليلسلا
والدحث العرتم لفائدة جمملوعلة ملن رءسلاء
ملصرتحة ال ون اإلدارية واملالية والد اءات والتجلهليلز
األقسام واملصاحل اجلدد ،حبضور مدير امللركلز
واملمترتكات مبديرية سيدي إفين.
اجلهوي ملهن اليةية واللتلكلويلن وامللديلريلن
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وإذ ته ئ األكادميية اجلهوية لرتليةليلة
والتكوين جلهة كرتميم وادنلون السلادة
املع ي عرتى إثلر تلعليليل لهلم مبل لا ل

املسل ولليلة ةلاألكللادميليلة وامللديلريللات
أن
اإلقرتيمية ،فإنها تلعل علن أملرتلهلا
ت كل التعيي ات اجلديدة قيمة مضلافلة
وحافزا كم لرتمزيد من الدذل والعطاء ،كلملا
تتم ى كل التوفيق وال جاح لرتميلشلحلات
وامليشح مل صيب مدير إقرتيم ملديرية أسا
الزاك ورئي مصرتحة مبديرية سيلدي إفلين
الرتذان اإلع ن ع هما م خرا.
وةللهللذا تللكللون االكللادميلليللة قللد
استكمرتت هيكرتها الت يم الذي يضلم
مخسة أقسم و 01مصرتحة من ضم ها مخل
انلتل لار
مصاحل غري تاةلعلة للألقسلام
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استكمال اكياكل الت يلمليلة للدلاقل
املديريات االقرتيمية.
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5057785050 :
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