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محمد حصاد؛ وزير التربية  الةنية ةية  قام السيد        

والتكنين المه ي والتعليم العةالةي والة ةحةل الةعةلةمةي؛ 

مرفنقا بالسيد يننس ب عكي؛ مةديةر الوة ول الةعةامة  

والميزاني  والممتلكات بقطاع التربي  الةنية ةية م يةنم 

غوةة م بةةزيةةاري  ةةىةةقةةديةة   لةة  بةةعةة   90األربةةعةةا  

الم سسات التعليمي  الةتةابةعة  لةلةمةديةرية  ا قةلةيةمةية  

لمك اس. وبتعلق األمر بـة  مةوةمةندة  مةدارس دةيةن 

دةةرمةة  اابةةتةةدا ةةيةة م 

وثةةانةةنيةة  الةةزيةةتةةنل 

التأهيلةية م ومةدرسة  

مةةحةةمةةد الةةزرقةةطةةننةةي 

اابتدا ةية م وثةانةنية  

السةةعةةادي ا دةةداديةة م 

 ومدرس  بن جابر المك اسي اابتدا ي .

هذه الزياري في  يار جنات السيد الةنزيةر و دخل     

للم سسات التعليمي  بمختلف المديةريةات ا قةلةيةمةية م 

وذلك للنقنف د د التر ي ات المتخذي في موال  أهةيةل 

الم سسات التعليمية  فةي  يةار الةتةحةدةيةر لةلةدخةنل 

 .7902-7902المدرسي المق ل 

في بداي  الزياري قةدمة  السةيةدي سةنمةية  ابةن دة ةنم 

المديري ا قليمي  لمك اسم دةراةا  دةمةن مةعةطةيةات 

رقمي  حنل الدخنل المدرسي المق ل بمديري  مك اسم 

وخةاةةة  الةة ة ةةا ات الةةمةدرسةةيةة  الةمةةعةةتةةمةدي لةةلةةدخةةنل 

التربنيم ونس    قدم أشغال التأهيل الم ةدمةل لةلةرفة  

هةم يةمن جاذبي  م سسات التربي  والتكةنيةنم والةذي 

 زيين فدا  الم سسات التعليمي  )ة اغ م  وةوةيةرم 

 ونيرم....( والترةيص والكهربا  و ةالح المساك  

والزجاج والترميم و ةالح التوهيزاتم. وقد بلغ ددد 

 762مة سةسة ؛ مة ةهةا   343الم سسات المستىيدي 

ثةانةنية   70ثانةنية   دةدادية م  42مدرس  ابتدا ي م و

 72 أهيلي . فيما وةل  نس   ا نواز  ل  غاي   اريخ 

بال س   لم سسات السلك اابةتةدا ةيم  %70ينلينز  

في السلكين الثاننيين ا ددادي والةتةأهةيةلةي.  %65و

وفيما يخص  وديةد األثةاا الةمةدرسةي بةالةمة سةسةات 

التعليمي م فستستىيد مديري  مك ةاس مةمةا مةوةمةندة  

ياول   الميذ جديديم بي ا سةيةتةم  ةوةديةد بةاقةي  7072

مكننات الحورات الدراسةية  مةن سة ةنرات ومةكةا ة  

. كل ذلك دالوي دل  %100وكراسي األسا ذي ب س   

 وديد األثاا المدرسةي لةسقسةام الةداخةلةية  )أفةرشة م 

 أسري وياوات األكل(.

للناعي  الخاة  بالمنارد ال وري م فقد  وبال س       

أشارت السيدي المديري  ل  أل مديري  مك اس  دم ما 

مدرسين وال ةاقةي  7326 يارا م هم   6997مومند  

يوةةمةةل الةةمةةديةةريةةن والةة ةةمةةار والةةحةةراس الةةعةةامةةيةةن 

 والمقتصدين والمساددين التق يين.

 

دةر  السةيةدي الةمةديةري أيدةا  لة  وقد  ةطةر       

جنان  الددم ااجتمادي بمكننا    الم ادري الةمةلةكةية  

م  لميذي و لمةيةذا مسةتةىةيةدا(  80735ملينل محىم  )

مسةتةىةيةدي ومسةتةىةيةدا(  16888وا يعام المدرسي )

مسةتةىةيةدي 3115والداخليات ودور الطال   والطةالة  )

ومستىيدا(م وبرنةامةل  ةيةسةيةر لةلةتةحةنيةالت الةمةالةية  

مستىةيةدي ومسةتةىةيةدا(م والة ةقةل  11123الموروي  )

مستىيدا ومستةىةيةدي(م دةالوي دةلة  2503المدرسي )

  حصا يات حنل أدداد التالميذ وال  يات التربني .

قةام مةديةرو الةمة سةسةات مةناةنع ومن جهتةهةمم    

الزياري بتقديم لمحات دن م سسا هم ودةن األشةغةال 

التي  م  بها و لك التي ازال  قيد ا نواز في مةوةال 

 أهيل  لك الم سسات والتي ايل  السيد الةنزيةر دةن 

 كث  دل  كاف  المرافق التي خدع  للتأهيل.

ا شةةاري  لةة  أل  ةلةةك الةةزيةةارات شةةهةةدت و ةوةةدر     

لقا ات وحنارات للسيد النزير م  دةدد مةن أسةا ةذي 

 لك الم سساتم وم  بع  ممثلي الموتةمة  الةمةدنةي 

استم  السةيةد الةنزيةر وكذا التالميذ والسكال؛ حيل 

باهتمام لمختلف آرا هم ومالحما هم واقتراحا هةم 

في موال   مي  القطاع الةتةعةلةيةمةي دةامة  ودةلة  

 مك اس بصى  خاة . مستنى مديري  
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