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 بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين  

  السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ▪

السيد رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض األعمال  ▪

 للصحة؛االجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي 

 ؛السيد الكاتب العام لوزارة الصحة ▪

 للمؤسسة؛السادة أعضاء اللجنة المديرية  ▪

 الجامعية؛السادة مدراء المراكز االستشفائية  ▪

 الصحة؛الجهويين ومندوبي وزارة المدراء السادة  ▪

 المؤسسات العمومية المدعوةالسادة ممثلي  ▪

 المتفوقين؛أبنائي وبناتي  ▪

 المتفوقين؛السيدات والسادة أولياء أمور الطلبة  ▪

  أيها الحضور الكريم        

 ،سروريأن أعبّر لكم عن سعادتي ولي في البداية اسمحوا 

ضور هذا الحفل البهيج والخاص باإلعالن الرسمي عن بح

 2018الدراسي برسم سنة  توزيع منح االستحقاق انطالق عملية

سيما المتفوقين منهم في ال  ،المنخرطات والمنخرطينعلى أبناء 
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الدراسة وتمكنهم من الحصول على شهادة الباكالوريا بمعدالت 

داخل  يا المتخصصةهم لولوج المدارس والمعاهد العلتهلأمشرفة 

هذه المناسبة دون أن أتقدم  نيال يمكن أن تفوتوخارج المغرب. و

بالشكر الجزيل لكل نساء ورجال الصحة على المجهودات القيمة 

التي يقومون بها وتفانيهم في خدمة المواطنات والمواطنين، 

العرفان  كل وأحيانا في ظروف صعبة وهم يستحقون منا

 واالحترام.

 هاأطركل  للسيد رئيس المؤسسة و اسبة أتوجه بالتحيةوبهذه المن

 12على المجهودات التي بذلوها منذ انطالق عمل المؤسسة في 

أبريل  06، وانطالق أولى الخدمات االجتماعية في 2014نونبر 

مما اثمر مجموعة من الخدمات االجتماعية المتنوعة ، 2016

 وبجودة عالية.

 السادة أيها السيدات أيتها 

عملية توزيع منح االستحقاق إطالق عن  وإذ نعلن، إنّنا اليوم

وما نساء ورجال الصحة، أبناء لفائدة  2018الدراسي برسم سنة 

أهمية باعتبارها استثمار في المستقبل والعلم والمعرفة،  لها من

وهكذا يمكننا أن نسجل بافتخار التقدم الحاصل في وتيرة 
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االستفادة من هذه الخدمة ذات األولوية في سلة الخدمات 

  االجتماعية داخل المؤسسة.

 أيتها السيدات أيها السادة

 بناتناوالتفوق مع  الدراسياالستحقاق ة م فرحنتقاس إننا ونحن    

الطلبة المتفوقين وكذا أولياء أمورهم من أبنائنا الطالبات و

المنخرطين فإننا نهنّئهم مجددّا على نتيجتهم هذه ُمتمنّين لهم 

وعائالتهم تهم العليا خدمة ألنفسهم امسارا موفّقا في دراس

 .ووطنهم

بد أن ال ،وفي إطار االحتفال بالتفوق واالعتراف به وتشجيعه

العادة الحاصل أو الحاصلة على نهنّئ بشكل خاص وكما جرت 

نسرين » أول معدل، وهذه السنة، تمكنت من ذلك اآلنسة

والتي  الشرقية جهةالتابعة لل الناظورمن مدينة  «الوغميري

والمنخرطات حصلت على أّول معدّل بالنسبة ألبناء المنخرطين 

( وهو الحياة واألرضعلوم  شعبة) 19.55في المؤسسة وهو 

، بجامعة برشلونة بإسبانيااألسنان طب  كليةما مّكنها من ولوج 

 ة لوالدي الطالبة المتفوقة السيدونفس التهاني كذلك موصول

 الصحة لمندوبية طبيب جراح تابع «الحسين الوغميري»

 .حيائيةإ « حليمة العدك» ةوالسيدبالناظور 
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كما ال تفوتنا هذه المناسبة لنتقدم بتهانئنا الحارة كذلك للطالبات 

والطلبة األوائل على مستوى التخصصات والجهات وألولياء 

أمورهم الذين تمكنوا من الحصول على المعدالت األولى متمنين 

 مسارا موفقا ومستقبال زاهرا بحول هللا.لهم 

 السيدات والسادة:

من التذكير أّن مؤسسة الحسن الثاني  دّ قبل أن أختم كلمتي هذه البُ 

مومي للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الع

للّصحة ومنذ بداية عملها، عملت على تقديم خدمات اجتماعية 

مشجعة خاصة في المستوى لفائدة منخرطيها والحصيلة األولية 

 ن،المباشر القتناء السك الدعم السكن،في مجاالت دعم قروض 

األطفال،  الحج، مخيمات ، منحةالدراسي االستحقاقمنح 

التغطية  القطار، تخييم العائالت،في أثمنة ركوب  التخفيض

  .الصحية التكميلية

    

 السيدات والسادة:

إذا كانت هذه الخدمات االجتماعية هاّمة وتحظى برضى  

 أخرى، خاّصةخدمات فإّن هؤالء ال زالوا في انتظار  ،المنخرطين

النوادي الترفيهية والرياضية وُمرّكبات االصطياف الخاصة 
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 ،المشاريعبالمؤسسة، وإذ نتفّهم الصعوبات التي تعترض مثل هذه 

مركزية، مدراء  )إدارةكل المسؤولين بوزارة الصحة  نحث فإننا

على ( والمناديب الجهويينالمراكز االستشفائية الجامعية، المدراء 

تمّكن من تقديم توتسهيل عملها حتى  ،للمؤسسة الالزم تقديم الدعم

في مستوى طموحاتهم  تماعية لفائدة نساء ورجال الصحةخدمات اج

 .وتضحياتهم

أتمنى لهم  توالمتفوقا تهانئي الخاصة للمتفوقين وإذ أجدّدوأخيرا 

النجاح والتوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، كما أجدّد شكري 

 للحضور الكريم وكل من ساهم في إعداد وإنجاح هذا الحفل البهيج.

فيه خيرنا جميعا وخير وطننا تحت القيادة الرشيدة  وإياكم لما وفّقنا هللا

 والنيّرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه هللا.

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته    

 


