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 بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط،الخميس 6 أبريل 2017 تم يوم 
تنظيم بين السيد رشيد بن المختار بن عبدحفل تسليم  السلط
الله والسيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي المعين من طرف صاحب الجلالة. و في مستهل هذا اللقاء، هنأ السيد رشيد بن
المختار، السيد محمد حصاد على الثقة المولوية السامية التي وضعها جلالة الملك في شخصه
لتولي مسؤولية هذا القطاع، معربا عن ثقته في نجاحه في مهامه الجديدة على رأس الوزارة،
مشيدا بخبرته في تدبير العديد من المجالات

  

 كما هنأ، من جانب آخر، السيد العربي بن الشيخ، الذي عينه صاحب الجلالة كاتبا للدولة
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيكما هنأ،من جانب آخر،السيد العربي بن
الشيخ،الذي عينه صاحب الجلالة كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني، على تعيينه على رأس
قطاع التكوين المهني، مشيدا بكفاءاته والعناية الخاصة التي أولاها لقطاع التكوين
المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.كما هنأ السيد خالد
الصمدي الذي عينه صاحب الجلالة كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على
كفاءته التي تمكنه من النجاح في مهامه داخل الوزارة، مشيرا إلى أن له به سابق معرفة
باعتباره عضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
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 واختتم السيد بن المختار كلمته بتوجيه الشكر إلى كافة مسؤولي الوزارة الذين اشتغلوا
إلى جانبه وساهموا، بكل تفان، في صياغة ومواكبة تنزيل المشاريع الإصلاحية التي يعرفها
القطاع.وفي كلمة بالمناسبة،عبر السيد محمد حصاد عن امتنانه الكبير للثقة التي وضعها
فيه الملك محمد السادس،معربا عن الأمل في أن يكون في مستوى المسؤولية.كما أبرز السيد
حصاد المكانة التي يحتلها التعليم والاهتمام الذي يحظى به لدى كافة الأسر المغربية،
مؤكدا على أن المسؤولين الذين لهم اتصال مباشر مع التلميذ هم الذين يصنعون مستقبل
بلادنا، وهم من تقع على عاتقهم مهمة تكوين المغاربة، معتبرا أن الفترة الأولى من مهمته
ستكون فرصة للإنصات إلى جميع مسؤولي القطاع مركزيا وجهويا وإقليميا وجميع الفاعلين
خارج المنظومة التربوية، ليتم فيما بعد الانطلاق نحو بلورة تصور للعمل في
الميدان،يقول السيد حصاد ''مهمتنا هي بناء مواطن الغد الذي ستناط به مستقبلا مهمة
القيادة والتسيير، فمستقبل جميع الدول مرتبط بمستوى التعليم والتكوين''  ، كما أضاف
أنه تبعا لتعليمات الملك محمد السادس،سيقوم بعمل ميداني من أجل تجديد المؤسسات
التعليمية وتمكين التلاميذ من الظروف الملائمة للتربية، مشددا على أن النهوض بالقطاع
مسؤولية جماعية. 

  

حضر هذا اللقاء السيد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني سابقا،والسادة الكتاب العامون لقطاعات كل من التربية الوطنية والتعليم العالي
المفتشان العامان للتربية والتكوين بقطاعوالبحث العلمي والتكوين المهني ، والسيدان
التربية الوطنية، والسيدات والسادة مديرات ومديري الإدارة المركزية بقطاعي التربية
الوطنية و التكوين المهني بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
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