
 

 

 

 

 

 وأ رسمه إلتالميذإلتلميذإت و  إ ىلرساةل 

 2018-2019 مبناس بة إنطالق إملومس إدلرإيس
 

أ صاةل عن نفيس  ،دمقتأ ن أ  ، حتت شعار "مدرسة إملوإطنة" 2018-2019إملومس إدلرإيس  قنطالإ يطيب يل، وحنن نشهد

رتبية إلوطنية وإلتكوين وزإرة إل وموظفي مسؤويل مجيعإل دإرة إلرتبوية وهيئة إملرإقبة إلرتبوية و إل س تاذإت وإل ساتذة وأ طر  ونيابة عن

ىلنيات إملت  صدقإلهتاين وأ   حربأ  إملهين وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي،  ىل  إ  أ رجاء ب م وأ ئامه م وأ وليامه م أ هماهتإلتلميذإت وإلتالميذ وإ 

 .ئاملنجزإت وإملبادرإتوموسام درإس يا حافال  يا للجميع عودة مباركة، متن إلعزيزوطننا 

ىل  إملناس بة،كام أ ود هبذه  إخيل للمؤسسات للقانون إدل بروح إملسؤولية والانضباطإلتحيل دعوة إلتلميذإت وإلتالميذ إل عزإء إ 

من أ جل إس تقباهل م يف  جمندون وإلتكوين،علام بأ ن اكفة نساء ورجال إلرتبية  إدلرإيس،يف مسارمه إلنجاح  أ جل وإملثابرة منإلتعلميية 

جملهودإت إليت يقومون هبا للتنويه ئا أ يضا مناس بة، ويه وإلعطاءإلتعلميية وتوفري إلظروف إملالمئة لتحفزيمه عىل إلبدل إملؤسسات 

 .إلفضىل لبناتنا وأ بنائناطيةل إملومس إدلرإيس خدمة للمصلحة 

قلمييةحرصت قد ل عيات إملمثةل لها يف من خالل إجل  إل رس،أ ن حتظى ، عىل وإحمللية إلوزإرة، بلك بنياهتا، إملركزية وإجلهوية وإل 

كرشيك اء مبساهامهتا بأ دوإرها والارتقإجليد مباكنهتا إملرموقة دإخل إملنظومة إلرتبوية مبا ميكهنا من الاضطالع إملؤسسات إلتعلميية، 

 إلرتبوي.أ سايس وفاعل يف إحتضان إملدرسة إملغربية وتطوير أ دإمها 

ن إلنتو   إلتعاون وإلتوإصل بنهنا وبن عىل قامئة تكن من بناء جسور قويةت  إملؤسسات إلتعلميية إليتاجئ إل جيابية إليت نلمسها يف إ 

ىل دعوان إ  وتحفزان تل  ،وأ ئاء وأ ولياء إلتالميذ بن جنباهتاجلعيات أ همات فعال إخنرإطا و حضورإ وإزان أ و تكل إليت تعرف  إل رس،

إخل لك د أ ن جنعل مهنا عالقة ممأ سسةو  ،إلعالقة بن إلطرفنليك نرفع من مس توى قوة ومتانة  وإلطاقةد مزيد من إجلهبذل 

رشإك إل رس يف تدبري إملؤسسة 2030-2015 تزنيال ملقتضيات إلرؤية الاسرتإتيجية إملؤسسات إلتعلميية، تن ت ، عرب إليت أ وصت ئا 

رساء أ ليات تكو  ،وأ ولياء إلتالميذ أ همات و أ ئاء دور مجعيات وإلتكويين  ن إل رس من إلتتبع إليقظ ل بنامها وموإكبة حتصيله م إدلرإيسإ 

  ودمعه.

الانفتاح و اريعهاإلتعلميية وتعبئة مجيع إل رس حول مشإجلهود دلمع أ نشطة إملؤسسات أ ن يكثفوإ معيات إل ئاء وإل همات أ هيب ب ذلإ 

امثر إذلاكء لضبط وإستيعاب حاجيات وإنشغالت إملتعلامت وإملتعلمن وإست إلرتبوية مدبرهيا وأ طرها إلتوإصل معأ كرث عىل إملدرسة و 

 إلتعلميية.إجلاعي جليع مكوانت إملدرسة يف موإهجة الاكرإهات إليت قد تطرح عىل صعيد إملؤسسات 

ىلكام   20يوليوز و 29 ططاي يفإملتضمنة  إلتطبيق إلفعيل للتوجهيات إمللكية إلساميةالاخنرإط يف  أ دعو اكفة إل همات وإل ئاء إ 

 قطاع إلرتبية وإلتكوين حيظى بعناية خاصة من طرف صاحب إجلالةل نرصه هللا وأ يده. لكون  2018غشت 

موسوما بروح و  متزيإ ئادلمع والاخنرإطوإعدإ موسام  أ مل يف أ ن يكونعىل بركة هللا نس تقبل مومسنا إدلرإيس إجلديد ولكنا ف

 .إلتضامن وإلتعاون وإملوإطنة إخلالقة

 

 سعيد أ مزإزي                                                                

 وزير إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين                                                                   

 يإلعايل وإلبحث إلعلموإلتعلمي                                                                   


