
                                                          

 

 

 
 

  خاليد الشرقاوي،

 االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقلمدير 
 

 

بعد شهادة ، بخنيفرة وأب لطفلين 6211يونيو  92السيد خاليد الشرقاوي، ازداد في 

البكالوريا، إلتحق بالمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي لتحضير دبلوم مهندس في 

،  كما 6221و 6221إقتصادي  على التاولي سنتي  –إحصائي  اإلحصاء ثم دبلوم مهندس

(، ودورة في التدقيق الداخلي 6221تابع عدة دورات تكوينية منها دورة مستشار في التدبير )

( ودورة تكوينية في الخدمات اللوجستيكية 9111(، و السلك العالي للتدبير بالوزارة )9111)

ودورة تكوينية منظمة من طرف مؤسسة التمويل الدولية  (9161) وإدارة التوزيع بسنغافورة

)مجموعة البنك الدولي( حول الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المطارات بدبي 

9166 . 
 

  مدير االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل 3102أبريل منذ : 
  

  البرامج والتنسيق بين أنواع النقلمدير االستراتيجية و:  3102أبريل إلى  3103نونبر 

 بالنيابة 
 

  رئيس قسم الدراسات االستراتجية بمديرية  : 3103نونبر إلى  3112فبراير

 االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل
 

  رئيس قسم تدبير شؤون الموظفين بمديرية الموارد 3112إلى فبراير  3112دجنبر ،

 البشرية )مديرية شؤون الموظفين والتكوين سابقا(. 
 

  مستشار في التدبير وعضو شبكة المدققين الداخليين 3112إلى شتنبر  0111يوليوز ،

 للوزارة. 
 

  شؤون : رئيس مصلحة التنظيم واألساليب بمديرية 0111، يوليوز 0111دجنبر

 .الموظفين والتكوين
 

  متابعة التكوين بالمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد 0111إلى شتنبر  0111شتنبر :

 التطبيقي.
 

  مكلف بتدبير المناصب المالية وقانون األطر بمديرية 0111إلى شتنبر  0110غشت :

 .شؤون الموظفين والتكوين
  

  التجاري المركزي بوزارة : مكلف بالدراسات بالسجل 0110الى غشت  0111نونبر

 .التجارة والصناعة



                                                          

 

 
 

 

 
 

Khalid CHERKAOUI 

Directeur de la Stratégie, des Programmes  

et de la Coordination des Transports par intérim 

 

 

Monsieur Khalid CHERKAOUI est né le 29 juin 1966 à Khénifra. Il est marié et père de deux enfants. 

 

Après le Baccalauréat, il a entamé sa formation d’ingénieur en statistique puis d’ingénieur statisticien 

économique à l’Institut National de la Statistique et de l’Economie Appliquée dont il fut diplômé 

respectivement en 1990 et 1996. Ayant suivi également plusieurs formations dont le cycle des 

Conseillers en Gestion (1998), le cycle des auditeurs (2000), le cycle Supérieur de Management 

(2006) et le cycle Executive Program in Logistics and Distribution Management - à Singapour (2010), 

le partenariat public privé à Dubai (2011). 

 

Monsieur Khalid CHERKAOUI a gravi différents échelons au niveau de l’Administration Publique 

depuis son recrutement au Ministère des Travaux Publics en août 1991 et a occupé différents postes de 

responsabilité. 

  

Depuis avril 2013 : Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports 

par intérim. 

 

Novembre 2012– avril 2013 : Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des 

Transports par intérim. 

 

Février 2008 – Novembre 2012 : Chef de la Division des Etudes puis Chef de la Division des Etudes 

Stratégiques  

 

Septembre 2005 à février 2008, Chef de la Division des Affaires du Personnel à la Direction des 

Ressources Humaines (Ex Direction des Affaires du Personnel et de la Formation).  

 

Juillet 1999 à septembre 2005, Conseiller en Gestion et auditeur interne au sein du Ministère.  

 

Décembre 1996 à juillet 1999 : Chef du Service Organisation et Méthodes à la Direction des Affaires 

du Personnel et de la Formation). 

 

Septembre 1994 à septembre 1996 : Formation à l’Institut National de la Statistique et de 

l’Economie Appliquée. 

 

Août 1991 à septembre 1994 : Responsable de la Loi Cadre et de la Gestion des Postes Budgétaires à 

la Direction des Affaires du Personnel et de la Formation). 

 

Novembre 1990 à août 1991 : Chargé d'Etudes au Registre Central du Commerce au sein du 

Ministère du Commerce et de l'Industrie. 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 خاليد الشرقاوي

 تاريخ ومكان االزدياد  : بخنيفرة  6211يونيو  92

 متزوج وأب لطفلين 
 

 الوضعية العائلية       :

اإلدارية الوضعية  

وزارة التجهيز ب مدير االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل

 والنقل واللوجيستيك
 

 المهام الحالية :

 6221نونبر  92
 

 تاريخ ولوج اإلدارة  :

 مهندس رئيس من الدرجة الممتازة
 

 اإلطار الحالي :

 التكوين األكاديمي

الوطني لإلحصاء واالقتصاد دبلوم مهندس في اإلحصاء من المعهد 

 التطبيقي )الرباط(
 

: 0111 

إقتصادي من المعهد الوطني لإلحصاء  –دبلوم مهندس إحصائي 

 واالقتصاد التطبيقي )الرباط(

: 0111 

 التكوين المستمر

 0112 : سلك مستشاري في التدبير للوزارة 

 3111 : سلك المدققين الداخليين للوزارة

 3111 : السلك العالي للتدبير للوزارة 

 3101 : دورة تكوينية في الخدمات اللوجستيكية وإدارة التوزيع بسنغافورة 

دورة تكوينية منظمة من طرف مؤسسة التمويل الدولية )مجموعة البنك 

 الدولي( حول الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المطارات بدبي

: 3100 

المهنيةالخبرة   

 

 مدير االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل
 

 

: 
 

 3102منذ أبريل 

 مدير االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل بالنيابة
 

 3102إلى أبريل  3103نونبر  :

رئيس قسم الدراسات االستراتجية بمديرية االستراتيجية والبرامج والتنسيق 

 النقلبين أنواع 
 

 3103نونبر إلى  3112فبراير  :

 رئيس قسم تدبير شؤون الموظفين بمديرية الموارد البشرية 
 

 3112إلى فبراير  3112دجنبر  :

 مستشار في التدبير وعضو شبكة المدققين الداخليين للوزارة
 

 3112إلى شتنبر  0111يوليوز  :

 رئيس مصلحة التنظيم واألساليب بمديرية شؤون الموظفين والتكوين 
 

 0111يوليوز إلى 0111دجنبر  :

 متابعة التكوين بالمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 

 0111إلى شتنبر 0111شتنبر  :

مكلف بتدبير المناصب المالية وقانون األطر بمديرية شؤون الموظفين  

 والتكوين
 

 0111إلى شتنبر  0110 غشت :

 0110الى غشت 0111نونبر  : الصناعةومكلف بالدراسات بالسجل التجاري المركزي بوزارة التجارة 
 




