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وزير التربية الوطنوةويوة والوتو وطيو  قام          

المهةي والتعليم العالي والبحث العلم، السيد محومود 

شتةبر الجاري ، بوييوار   72حصاد، اليطم االربعاء 

خمس مؤسسات تعليمية بإقليوم تواز  ، وكلوي  وي 

.  7102-  7102إنار توتوبوا  الودخوطد الومودرسوي 

لوطنوطع  و  اوشملت هذه الييارات التي توهود  

قرب  لى وضعية هوذه 

المؤسسات وانتظوارات 

هووويووودووووة الووووتووودريووووس 

والووتووطموويووذ  ووط موو  

ثانطية اب  الويواسومويو   

التأهيلية  بشارع  طد 

الووسوواسووي بووالوومووديووةووة 

الووجووديوود    وإ ووداديووة 

اإلموووام موووالوووي بوووحوووي 

الوووموووعووورب الوووعوووربوووي  

ومووجوومووط ووة موودار  

جوووبووولوووة دوار جوووبووولوووة 

جما ة  لدموا  ووسو  

قووورويا والوووموووعوووهووود 

الوووووومووووووتوووووو ووووووصوووووو  

للتي ةطلطجيا التطبيقية و لية متعدد  التو وصوصوات  

بطريق وجد    ومدرسة واد الم از  بحي القود  

3 . 

 

المةاسبة  توسوقود  السويود  الوطزيور وبهذه     

م تلف  المرا ق واألجةحة التربطية واالجتما يوة  

لووهووذه الوومووؤسووسووات  واسووتوومووا إلووى مووعووطوويووات 

ومؤشرات تهم  البةيات اإلدارية والتربطية    وموا 

 تح نقاشات ما هيدة التدريس  وبعض الوتوطمويوذ 

بهذه المؤسسات حطد  احتيواجواتوهوم واإل وراهوات  

التي  يم   أ  تعيق جطد  التعليم  ي اإلقليم   وموا 

استوموا لوبوعوض مومويولوي جوموعويوات ا بواء حوطد 

احتياجاتهم ووجهات نظورهوم  وي شوأ   توطوطيور 

 المةظطمة التربطية بمةطقتهم

الطزير الذي را قه و ود يوتو وط  مو   وتطقف 

 امل إقليم تواز  وموديور األ واديومويوة  الوجوهوطيوة 

للتربية والت طي  لجوهوة  وا  مو وةوا  والوموديور 

اإلقليمي ورؤساء المصالح بالمديرية واأل اديميوة  

 ةد الحالة الراهةوة لوهوذه الوموؤسوسوات إ   ولوى 

مستطى بةياتها التربطية واإلدارية أو انتوظواراتوهوا 

 م  المطارد او المةاهج و المقررات الدراسية .

السوويوود حصوواد  ووي تصووريووح لووط ووالووة وقوواد    

المعرب العربي  بالمةاسوبوة إ  الوهود  مو  هوذه 

الييارات التي توةودرف  وي إنوار توتوبوا وموطا وبوة 

، هووط تووسووقوود 7102-7102الوودخووطد الووموودرسووي 

وضعية هذه المؤسسات التعليميوة  و  قورب مو  

أجل تحوديود احوتويواجواتوهوا الوموالويوة أو مو  حويوث 

الوتووجووهوويوويات والووتووطا وول الوومووبوواشوور مووا مووديووري 

الووموودار  واألسوواتووذ  وجوومووعوويووات  بوواء وأولوويوواء 

 يتبا "   . التطميذ
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السيد الطزير  ومولويوة الوتوأهويول وا تبر          

 7102-7102الوومووةوودمووج لوولوومووؤسووسووات بوورسووم 

وتجهييها بطسائل العمول يوةودرف ضومو   بوراموج 

.  7131-7102الرؤية االسوتوراتويوجويوة لو و وط  

وهط م  بي  األولطيات  مضيسا أ  هوذه الوييوارات 

الميدانية  م ةت م  معايةة الجهطد الوموبوذولوة  وي 

الووعووديوود موو  الوومووسووتووطيووات و ووذا ر وود بووعووض 

الصعطبوات .وقود أ وطوى توعولويومواتوه  ولوى الوسوطر  

لمعالجة بعض القضايا ا نية مةها مباشر  ا وط  

ثانطية اب  الياسمي   بر برمجتها ضم  أولوطيوات 

برنامج  مل الوموديوريوة 

واأل ووواديووومووويوووة بووورسوووم 

  7102مييانية 

 

بووو وووصوووط  اموووا   

مجمط ة مدار  جبولوة  

 ي الطس  القروي  وقود 

تقرر  تعطيض الوموسو وي 

بها    ما سيتم الشوروع 

 ي تبليطها  ي األسابيا 

القليلة القادمة   لى أ  

تةتهي  ملويوة الوتوبولويو  

قوووبووول موووتوووم السوووةوووة 

 الجارية .

 

 

زيار  السيد الطزير والط ود الومورا وق وأثةاء    

له للمعهد  المت ص  للتو وةوطلوطجويوا الوتوطوبويوقويوة 

بطريق وجد   ا   ي استقبوالوه الوموديور الوجوهوطي 

للت طي  المهةي ومديور وأنور الوموعوهود الوذي قودم 

معطيات تبرز المجهطدات المبذولة سطاء ما تعولوق 

بتحسي  السضاء أو ما تعلق بوالوتوحوصويول الوعولوموي 

والتقةي   ..   وموا قوام الوطزيور بوييوار  توسوقوديوة 

لم تلف المرا ق والمحتر ات و توح نوقواشوات موا 

 األساتذ  والطلبة 

 

 

 ي استقباد الطزير والط د المرا ق لوه و ا     

ب لية متعدد  الت صصات رئيس الجامعة والو واتو  

العام و ميد ال لية وأنور اإلدار  بوالو ولويوة  حويوث 

قدمطا للطزير بيانوات حوطد الوطواقوة االسوتويوعوابويوة 

لل لية  ونبيعة الشوعو  والوموسوالوي   حويوث ر وي 

الطزير  ي حدييه   لى أهمية رب  الت طي  بسوط  

 الشعل .
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