
اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

األكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين 

خنيفرة - جلهة بين مالل 

 املديرية اإلقليمية خبريبكة

 انتخابات جتديد عضوية  اجمللس اإلداري لألكادميية 

الئحة الناخبني اخلاصة مبمثلي مجعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتالميذ 

إسم  و نسب الناخبإسم املؤسسة التعليمية ر ت 

سلك  التعليم االبتدائي
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يتعين على كل من أغفل تسجيل اسمه، أو وقع خطأ فيه، أو في صفته، أن يتقدم إلى املديرية اإلقليمية  

، بطلب التسجيل أو التصحيح 2019 أكتوبر 31قبل الساعة الرابعة والنصف من يوم   الخميس 

.مصحوبا بجميع البيانات التي من شأنها أن تمكن من اتخاذ القرار املناسب
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