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الر اط    : 28/11/2019

إ   السيد الوز ر املنتدب لدى وز ر ال  بية الوطنية والتكو ن امل   والتعليم العا   والبحث
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    مالعل  ، امل لف بالتعليم العا   والبحث العل  

بات مش د توافد آباء وأم ات وأولياء الطلبة ا  امعي ن ع   مقر عمالة اشتوكة ايت   ا، مش دا 

مألوفًا عند  ل إعالن سنوي عن الئحة املمنوح ن، وذلك إليداع ش ايا  م وطلبا  م االستعطافية 

اإلدار ة م  ا والرئاسية، لعل م يظفرون بفرصة ثانية من خالل الدفعة الثانية من املنح الغ   

مستغلة ال   قد ت ون متاحة أو ال ت ون .

كما  سود حاليا إحتقان وتذمر واسع ن    صفوف الطلبة الذين ضاقوا ذرعا وأسر م من 

محدودية اإلم انيات و   ا وال   تحول دون متا عة التحصيل العل   بأحد األقطاب ا  امعية 

  امعة ابن ز ر بأ ادير  س ب حرما  م من منحة دراسية كما  و الشأن خالل  ذا املوسم،  ذه 

األوضاع تدفع أغل  م إ   مغادرة أسوار ا  امعة، أو    أحسن األحوال اإلكتفاء باجتياز 

االمتحانات آخر  ل فصل جام  ، حيث ال تحتمل قدر  م الشرائية املتد ورة أصال من املواظبة 

ع   حضور ا  صص الدراسية املكثفة، وما  سب ا  اصل ن ع   الشوا د ا  امعية وعدد 

السنوات ال   يمكثو  ا با  امعة ومستوى البحث العل    افية للتدليل ع   إخفاقنا     معانقة 

الطموح ا  ما   لولوج مجتمع املعرفة، وجعل ا  امعة وناصية العلم مناط االرتقاء االجتما   

و ناء أسس مث نة للع ش املش  ك.

السيد الوز ر ا    م،

طيلة الوالية ال شر عية ا  الية، لم ندع اجتماعا من اجتماعات   نة الثقافة والتعليم 

واالتصال، سواء بمناسبة دراسة امل  انية الفرعية لقطاعكم الوزاري، أو لدراسة مواضيع ذات 

الصِّلة، دون أن نقف عند موضوع  عميم املنح ع   الطلبة املغار ة وخصوصا املنتم ن ألقاليم 

 غلب عل  ا الطا ع القروي وا  ب  ، وم  ا بالطبع طالبات وطلبة اشتوكة ايت   ا.

السيد الوز ر ا    م،

ول ن  ان تفاعلكم مع  ل أسئلتنا وطلباتنا   ذا ا  صوص إيجابيا، من خالل سلفكم أك   من مرة 

الرقم :15633

كتا ي املوضوع : سؤال

حول  عميم املنحة ع   الطلبة والطالبات ا  امعي ن برسم املوسم ا  ام   2021-2020

و رمجة نواة جامعية باإلقليم

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

و ع ده بتعميم املنحة ا  امعية ع    ل الطلبة والطالبات بإقليم اشتوكة ايت   ا، مس شعر ن 

خصوصية اإلقليم ال   تمتاز بالديناميكية اإليجابية لعملية التوافد عليه من أك   من سبعة 

أقاليم للبحث عمن العمل بالضيعات واالستغالليات الفالحية الك  ى كعمال مزارع ن، وكذا 

لطبيعة العمل املوس   ل ؤالء والذين  عانون ال شاشة،  ذا إضافة إ   أن االقليم  عا ي ا  فاف 

وا ساع رقعة الفقر والعوز، و ذا الوضع يحتم أيضًا باإلسراع    برمجة نواة جامعية  ستوعب 

 ذه األعداد الكب  ة من الطلبة، مع التأكيد أن ت ون املواد والتخصصات املقررة ل ا ت   م 

وال شاط االقتصادي السائد باملنطقة وخصوصا الفال   منه، إذ  عت   اإلقليم قطبا فالحيا 

 سا م    االقتصاد الوط  ، ومعول عليه للرفع من مردوديته    القيمة املضافة وتوف   مز د من 

فرص الشغل، اس نادا إ   االس ثمارات املوج ة له لتعز ز الب يات التحتية والتج   ات املائية 

ال  مة من قبيل تحلية مياه البحر ألغراض زراعية،  ذا، ونحيطكم علمًا أن الوعاء العقاري 

الالزم لتوط ن  ذا املشروع متوفر، ومل  م  شأن  سليمه لوزارتكم .

ول ل ذلك،  سائلكم عن التداب   اإلجرائية ال   س تخذو  ا لتعميم املنحة ا  امعية ع    ل 

، و رمجة نواة جامعية  2021- طالبات وطالب إقليم اشتوكة ايت   ا برسم املوسم ا  ام   2020

تأخذ  ع ن االعتبار ا  يط السوسيواقتصادي للمنطقة.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

ازو اغ ا  س ن
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