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 صحفيبالغ 
 

 المنتدب  نطاِق الإشراف توس يع 
 ربية والتعليم والتكوين تنفيذ مشاريع بناء وتأ هيل مؤسسات التعلى 

 
  ومراكش  ماسة  -ال كاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين لجهتي سوس شراكةس تمكن هذه ال- 

 .ا التربوية والتعليمية والتكوينيةمجوهر اختصاصاته ا علىمجهوده من تركيز آ سفي 
 

تنفيذ مشاريع بناء على  الإشراف المنتدبتوس يع نطاق ، ابلرابط ،تم اليوم ، الرابط -2222 ابريل  8الجمعة 
ماسة  -لجهتي سوس للتربية والتكوينال كاديميتين الجهويتين شمل لي  وتأ هيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين

تربية الوطنية وزير ال  شكيب بنموسى، : وقعها الس يد ال ولىتوقيع اتفاقيتي شراكة خالل  من وذلك، آ سفي-ومراكش
داوتنا -والي جهة سوس ،مع الس يد آ حمد حجي والتعليم ال ولي والرايضة  نماسة، عامل عمالة آ كادير اإ

 -كادير سوسالتنمية المحلية آ  المدير العام لشركة و  سوس ماسة التكوين لجهة للتربية و  ال كاديمية الجهوية مديرو  
المديرة العامة للوكالة   آ سفي مع -: وقعها مدير ال كاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكشوالثانية  ،ماسة تهيئة

 .للتجهيزات العامةالوطنية 
  2222فبراير  9 بتاريخها التي تم توقيع  ،تفعيال لمقتضيات التفاقية الإطار ،ويأ تي توقيع هاتين التفاقيتين

لمديرة العامة اار بركة، وزير التجهيز والماء، و ز الس يد ناندية فتاح العلوي، وزيرة القتصاد والمالية، و الس يدة مع 
حداث وتوس يع و ل جل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع  للتجهيزات العامةللوكالة الوطنية  مؤسسات  أ هيلتاإ

 .التربية والتعليم والتكوين

 ا مجهوده تركيزمن  آ سفي-ماسة ومراكش  - لجهتي سوس ال كاديميتين الجهويتين ن هذه الشراكةوس تمك 
 الس تفادة برعلى الصعيد الجهوي، وذلك ع  امبهوالرتقاء  ا التربوية والتعليمية والتكوينيةماختصاصاته جوهر على

نجاز البنيات العامة الوكالتينمن الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها    . في مجال اإ

لى تنفيذ ع توقيع اتفاقيتين مماثلتين بموجبهما تم تفويض الإشراف المنتدبمؤخرا تم  وتجدر الإشارة آ نه ا،هذ
حداث و  مشاريع  تيلتربية والتكوين لجه ل  مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ابل كاديميتين الجهويتين لتأ هيتوس يع و اإ

 على ابقي ال كاديميات الجهوية. توس يعهكمرحلة آ ولى في آ فق  مكناس -سطات وفاس-الدار البيضاء

 
 


