
 

 

 

 

 رساةل إ ىل إملدرسات وإملدرسني

 2019أ كتوبر  5مبناس بة إليوم إلعاملي للمدرس 
 

 

 شكر رساةلأ وجه أ ن يرسين  ابليوم إلعاملي للمدرس،إلعامل ، وإذلي يصادف إحتفال سائر بدلإن 2019أ كتوبر 05يوم حلول ناس بة مب 

ىلعرفان و تقدير و  جالل  ،إململكةربوع إملدرسات وإملدرسني يف  لك إ  كبار وإ  خدمة يبذلوهنا ما فتئوإ هودمه إحلثيثة إليت ل وأ ن أ قف وقفة إ 

 .إملسؤوليةبتفان جيسد لك معاين إلتضحية وإل خالص وروح لصاحل بناتنا وأ بنائنا 

ننا رساء إل سس إملتينة ل صالح  ونشهد إليوم، ابلتوجهيات إمللكية إلساميةوحنن نسرتشد  ،إ   برؤية إسرتإتيجيةة إلرتبية وإلتكوين نظومم إ 

طار ضامن لس تدإمة هذإ  ،خبارطة طريق وإحضة معززة  إملدرسات وإملدرسنيتعزيز دور  رأ س أ ولوايتناضع عىل ن الاصالح،وبقانون إ 

مياان منا بأ ن وإلهنوض بأ وضاعهم إملهنية والاجامتعية،   إلتعلميية، منظومتنادإخل لبنة أ ساس ية  يشلكونوإلتكوين  نساء ورجال إلرتبيةوذكل إ 

صالهحا.ميكن أ ن ل بدون جتندمه وإخنرإطهم و   يس تقمي إ 

لنساء ورجال  خاصة أ مهية إلعلميإلرتبية وإلتكوين وإلبحث مبنظومة إملتعلق  51.17ر رمق إلقانون ـ إل طافقد أ وىل  وعىل هذإ إل ساس،

 يفمتني،  تكوين أ ساس ومس متر منومتكيهنم وكفاايهتم،  هماهممحتديد عرب ، دور نساء ورجال إلتعلميمقتضياته  مثنتو  ،وإلتكوين إلرتبية

  .الاجامتعية الارتقاء بوضعيهتمو، تعزيز قدرإهتم إلتدبريية وإملهنية سبيل

يف  فاق إملربم بني إحلكومة وإلرشاكء الاجامتعيني، إذلي جاء نتاجا لالت02.19.504يف تفعيل مضامني إملرسوم رمق  كام رشعت إلوزإرة

طار إحلوإر الاجامتعي ، وإملوظفني إذلين مت توظيفهم إل ول يف (9 إلسمل)علق بتسوية وضعية إملوظفني إملرتبني يف إدلرجة إلثالثة إملتو  ،إ 

ابل وضاع إملهنية والاجامتعية لنساء الارتقاء أ جل من رشاكء الاجامتعيني إل  مع إلوزإرة عىل موإصةل إحلوإركام س تعمل  ،8إلسمل أ و  7إلسمل 

  وإلتكوين. ورجال إلرتبية

ىلو  ننا ماضون س ياسة إلقرب،  وهنجإلبرشية، يف جمال إملوإرد حتسني إخلدمات إملقدمة  سعيا منا إ   الاختصاصات من إملزيد تفويضيف فا 

ىل  ،إلشغيةل إلتعلمييةوتطلعات تظارإت ن موإءمهتا مع إإخلدمات إل لكرتونية و  وجتويد لل اكدمييات إلهوية للرتبية وإلتكوين  موإصةلابل ضافة إ 

 وغريها. من أ طر إلتدريس إخلصاصتغطية إلفائض و  تدبريو لفات إلتقاعد مك ،إل ساس ية ملفاتللإملبكرة عالة إمل

مرة أ خرى، أ ن أ نوه ، "من أ جل مدرسة موإطنة، عادةل ودإجمة" :وحنن ندشن مومسنا إدلرإيس إلديد حتت شعار ،ل يفوتينأ خريإ و 

وإلمتسك هبويتنا وإلتسامح وإلتضامن تربيهتم عىل قمي الانفتاح كذإ و  ،بناتنا وأ بنائناتعلمي  يفإلتعلمي  نساء ورجالبذلها ي  ابجملهودإت إلقمية إليت

إليت حيصل علهيا فذلإت إملمتزية إليت ترتمجها لك س نة إلنتاجئ إحملمودة وإلتحيل بفضيةل الاجهتاد إملمثر وروح إملبادرة، ويه إلهود  إلوطنية

وإملسابقات إلرتبوية إملشجعة إليت حيققوهنا يف خمتلف الاس تحقاقات و  إلوإعدة حصيةل إلنتاجئتؤكدها و  ،لك الامتحاانت إل شهاديةأ كبادان يف 

 .إدلويلعىل إملس توى إلوطين وإلعريب و وإلثقافية وإلرايضية 

إلسام وتركوإ بصامت  وقدموإ إلتضحياتأ جزلوإ إلعطاء  ،من نساء ورجالأ فذإذ  ل حصاب فضل  كام أ وجه حتية شكر وإمتنان خاص 

بعد أ ن اكنوإ مثال للتفاين وإل خالص  ،لتقاعد مس تحق قبلها،س نوإت ، هذه إلس نة أ و غادروإ إملنظومة مث وإحضة عىل أ جيال من إلناش ئة،

 .ونكرإن إذلإت فأ دوإ وإجهبم وأ متوإ رسالهتم عىل أ مكل وجه

ىل لك هذه إلسوإعد وإلعقول إلنرية، ممن أ دوإ إل مانة أ و مازإلوإ يؤدوهنا مبسؤولية وروح وطنية ىل لك إدلماء إلديدة إليت  ،إ  إلتحقت وإ 

ىلأ هنئمك بعيدمك إلكوين  ،نفسا جديدإ لتعطهيانظومتنا مب  منظومتنا  خدمة ملس تقبل انش ئتنا وملا فيه خري الاخنرإطوإلتعبئة من  مزيد وأ دعومك إ 

 .ورفعة بدلان إلعزيز إلرتبوية

 سعيد أ مزإزي

 وزير إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي


