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 خنيفرة-ملدير)ة( الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين ماللرارــــق

 08/09/2016 لـ  هـ املوافق 1437ذو احلجة  06يف  صادر  03رمق  

مصلحة ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة )ة( منصب  رئيسفتح ابب الرتش يح لشغل  بشأأن 

قلميية التابعة لها خنيفرة-بين مالل  وابملديرايت الإ
قلميية التابعة لها-: املصاحل الشاغرة ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين مالل1رمق  املرفق  خنيفرة وابملديرايت الإ

 

قلميية رمق الرتتيب  املصلحة الأاكدميية أأو املديرية الإ

1 

 مقر الأاكدميية

 مصلحة اإلحصاء و الدراسات

 مصلحة االشراف على مؤسسات التعليم األولى والمدرسي الخصوصي 2

 مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية وإعادة االنتشار 3

 مصلحة تدبير المسار المهني و االرتقاء بالموارد البشرية  4

  مصلحة الميزانية و المحاسبة 5

  الصفقات  و مصلحة  المشتريات  6

 الدعم االجتماعي مصلحة 7

 مصلحة البناءات و التجهيزات والتهيئة والممتلكات 8

 مصلحة الشؤون القانونية والشراكة 9

 ل و تتبع أشغال المجلس اإلداريالتواصمصلحة 10

 الوحدة الجهوية لالفتحاص 11
 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي و المهني 12

13 

 ماللاملديرية الإقلميية بــبين 

 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل و الشراكة
 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 14
 المركز اإلقليمي لالمتحانات 15
 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية 16
 مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية   17
18 

 املديرية الإقلميية بأأزيالل

 التوجيهمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و 
 مصلحة التخطيط و الخريطة المدرسية 19
 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية 20
 مصلحة البناءات و التجهيز و الممتلكات 21
 مصلحة الشؤون القانونية والتواصل و الشراكة 22
 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 23
 المركز اإلقليمي لالمتحانات 24
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25 

 املديرية الإقلميية ابلفقيه بن صاحل

 مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه

 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية والبناءات و التجهيزات والممتلكات   26

 المركز اإلقليمي لالمتحانات 27

28 

 املديرية الإقلميية خبريبكة

 مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية و التوجيه

 مصلحة الشؤون اإلدارية و المالية 29

 المركز اإلقليمي لالمتحانات 30

 مصلحة الشؤون التربوية 31

 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 32

33 

 املديرية الإقميية خبنيفرة

 ةكامصلحة الشؤون القانونية والتواصل و الشر

 المركز اإلقليمي لمنظومة اإلعالم 34

 المركز اإلقليمي لالمتحانات 35


