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 حصفي  بالغ

 
متت اليوم مرامس حفل تسلمي السلط بني الس يدين سعيد أ مزازي، وزير  الرابط،-2021أ كتوبر  8امجلعة 

صاحب اجلالةل  هالرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، سابقا، وشكيب بمنوىس، اذلي عين

ثر تنصيب ة الوطنية والتعلمي ال ويل والرايضة، أ مس،املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده وزيرا للرتبي أ عضاء  ا 

 احلكومة اجلديدة. 

ابمسه وابمس اكفة مسؤويل وأ طر منظومة الرتبية والتكوين  ، يف لكمة ابملناس بة،الس يد سعيد أ مزازي هنأ  و 

 خشصه الكرمي، ممتنيا الس يد شكيب بمنوىس عىل الثقة املولوية السامية اليت وضعها جالةل املكل نرصه هللا وأ يده يف

، منظومة الرتبية والتكوينوأ شار أ نه حظي برشف حتمل مسؤولية ال رشاف عىل  هل النجاح والتوفيق يف هذه املهمة.

ىل جانب خمتلف املسؤولني والفاعلني عىل تأ دية هذا الواجب الوطين  ملدة تقارب أ ربع س نوات، حرص خاللها، ا 

ىل مس توى ال مهية اليت حتظى هبا هذه املنظومة اليت تقع يف صلب بروح وطنية صادقة، وبعزمية قوية، ت رىق ا 

 املرشوع اجملمتعي والتمنوي لبالدان.

ىل مواصةل الاخنراط بنفس الروح الوطنية الصادقة،  ودعا الس يد أ مزازي املسؤولت واملسؤولني ابملنظومة ا 

ايمهواهلمة العالية،  داهتم اجلبارة، ممتنيا هلم املزيد من التوفيق، حىت تتوفق وعىل جمهو  عىل تفانهيم وتضحياهتم شاكرا ا 

رساء مدرسٍة مغربيٍة ذات جودٍة منظومتنا الرتبوية يف  جناح ال صالح الرتبوي، وحتقيق الهنضة الرتبوية املنشودة، وا  ا 

ز من فرص الارتقاء الاجامتعي، وتسامه بفعالية يف تأ هيل الرأ سامل ا ِّ لبرشي اذلي يعترب وضامنٍة لتاكفؤ الفرص، وتعز 

 .ركزية أ ساس ية لبلورة المنوذج التمنوي اجلديد

خالل تقدله تدبري هذا القطاع، مؤكدا قام هبا الس يد أ مزازي  لك اجملهودات اليتشكيب بمنوىس  ومثن الس يد 

اس يا حمورا أ س اليت تشلكو ، املهيلكة املفتوحة ل صالح منظومة الرتبية والتكوين عىل رضورة اس مترارية ال وراش

 .التغيري يف املدرسة املغربية حبس املواطن أ ن يستشعر رضورة ل جناح المنوذج التمنوي اجلديد لبالدان، مشددا عىل

مع احملاور الاسرتاتيجية للمنوذج التمنوي  اليت تتقاطع القانون ال طارأ ن حتقيق أ هداف واعترب الس يد الوزير  

  وفق هنج أ فقي. ومجيع املتدخلني نظومة التعلميية والرشاكءخنراط مجيع مكوانت امل اب رهنياجلديد لبالدان 

ىل املزيد من التعبئة امجلاعية شكيب بمنوىسودعا الس يد    ىل  ل جناح هذا الورش الوطين، ا  رساء مهنجية وا  ا 

الاجهتاد وال بداع وابتاكر حلول جديدة ابعامتد الوسائل  تقوم عىل وحتسني املردودية خمتلفة لتطوير ال داء

 لتحقيق انتظارات وتطلعات صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا واجملمتع املغريب. ، وال ماكنيات املتاحة


