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 بالغ ا خباري

ػىل  امؼادي وغري امؼادي نوجامؼة املوكية املغربية نورايضة املدرس ية ثتوج ابملصادكة نيامؼام نيادلؼأ شغال 

 9190-9191و 9191-9103امتلريرين ال ديب واملايل برمس املومسني ادلراس يني 
 

، اذلي امؼادي وغري امؼادي نوجامؼة املوكية املغربية نورايضة املدرس ية نيامؼام نيأ شغال ادلؼثوجت امرابط،  - 9190أ كتوبر 10 حدال   

امس يد ًوسف بولامسي، اماكثب امؼام موزارة امرتبية اموطنية وامتؼومي ال ويل وامرايضة، انئب  رئيس اجلامؼة املوكية املغربية  ترأ س أ شغاهلام،

ػىل امتلريرين املايل  ابملصادكة  أ غضاء املكتب املديري نوجامؼة وأ غضاء ادلع امؼام، وكذا ممثةل انوجنة اموطنية ال وملبية،نورايضة املدرس ية، حبضور 

 .9190-9191و 9191-9103وال ديب برمس املومسني ادلراس يني 

مع ثؼيني امس يد شكيب بمنوىس  اس تحرض امس يد بولامسي ادلالالت امؼميلة اميت خيزتمها تزامن اهؼلاد هذا ادلعته الافتتاحية، ويف لكم  

 وامرايضة، من طر  صاحب اجلال ة امل ك  دمح امسادس ههر   هلل ودم  امرايضة مع كااع امرتبية وزيرا نورتبية اموطنية وامتؼومي ال ويل

ػىل أ مهية امرايضة املدرس ية وغزم احلكومة ػىل الارثلاء هبا يف ثلدميه نوربانم  احلكويم أ مام اموطنية، وكذا ثأ كيد رئيس احلكومة 

، فضال غن امرػاًة املوموًة اميت حتظى هبا امرايضة املدرس ية من خالل اثفاكية ا طار نورشاكة املوكؼة بني اموزارة ووزارة امربملان جمويس

رساء مسارات ومساكل  9102ش تنرب  01 امش باب وامرايضة أ مام أ هظار صاحب اجلال ة امل ك  دمح امسادس ههر   هلل بتارخي من أ جل ا 

أ كتوبر  93و 92امرسا ة املوهجة ا ىل املشاركني يف املناظرة اموطنية نورايضة اميت غلدت مبدًنة امصخريات بتارخي  وكذا"رايضة ودراسة"، 

ًالء ثلرير9112 ، ولكها  ا شارات ودالالت ثؼكس اموغي ابل ثر اهمنوذج امتمنوي اجلدًد اهامتما ابمرايضة املدرس ية كصد الارثلاء هبا ،  وا 

ػداد مواطن امغد واحلفاظ ػىل امصحة وامرتبية ػىل كمي املواطنة امفاػةل وامتسامح وهبذ لك أ شاكل امؼ  نف اال جيايب  نورايضة املدرس ية يف ا 

 واهمتيزي امراييض. 

املوكية املغربية نورايضة ملاًرة امكبرية اميت حللهتا اجلامؼة ومل ًفت امس يد بولامسي أ ن اس تؼرض، ابملناس بة، اال جنازات ادلومية وا   

 امرتبية  وامتكوين وامبحث امؼوميمبنظومة  املتؼوق  30.01يف امس نوات ال خرية، يف اوسجام اتم مع ملتضيات املاهون اال طار  املدرس ية

ز ال ول يف ، وحصول املغرب ػىل املرك 9102، واملتجسدة يف كسب رهان ثنظمي مجزنايد 9111-9103وامرؤًة الاسرتاثيجية مال صالح 

، وكذا فوز املنتخب اموطين املدريس مكرة املدم بولب وصيف بال "ك س ج 9102باو ة امؼامل املدرس ية نوؼدو امًرفي بفروسا س نة 

، ا ىل جاهب ثؼزيز ادلور امليادي نومغرب وادلًبووماس ية املغربية ػىل امصؼيد اال فًرلي وػىل مس توى ال هجزة  9101امؼاملية" بلار  س نة 

 مية نورايضة املدرس ية، متاش يا مع امس ياسة املوموًة امرش يدة مصاحب اجلال ة امل ك  دمح امسادس ههر   هلل يف هذا اجملال. ادلو 

وغزا امفضل يف حتليق لك هاثه الاجنازات ا ىل امؼمل املاػدي اجلاد واملس متر نوجمؼيات امرايضية املدرس ية ابملؤسسات امتؼوميية  

ىل روح امتفا ي وامتحدي واماموح منساء ورجال امرتبية امبدهية وامرايضية يف أ داء وفروع اجلامؼة ابملديراي ت اال كوميية وال دادمييات، وا 

فع من رساههتم امرتبوًة وسؼهيم ادلؤوب ا ىل ثوميع صورة امرايضة املدرس ية، مؼراب غن شكر  وامتناهه هلم ػىل جمهوداهتم املتواصةل من أ جل امر 

امرايضية املدرس ية كام وكيفا وامؼناًة اخلاصة اميت ًوموهنا متكوين امؼنهر امبرشي ابغتبار  حمور لك ا صالح من أ جل  جودة ممارسة ال وشاة

ة رائدة  متحسني جودة امتؼومي، ومتظل امرايضة اموطنية املش تل احلليلي الكتشا  امااكات واملواهب امرايضية امواػدة.  هنضة تربًو

ثوهتام مناكشة  9190-9191و 9191-9103وجامؼة امتلريرين ال ديب واملايل نومومسني ادلراس يني من هجته كدم اماكثب امؼام ن 

ابالرثلاء بؼمل اجلامؼة املوكية  امؼادي وغري امؼادي اذلين طرحوا مجموػة من امللرتحات كفيةل نيامؼام نيمس تفيضة من طر  أ غضاء ادلؼ

 .ػىل امتلريرين املذكورينال هذا ادلع ابملصادكة املغربية وابمرايضة املدرس ية ػىل حد سواء متتوج أ شغ
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