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حفل توزيع هبة داعمة للتمدرس
بمجموعة مدارس أوالد محمود بإقلي الرحامنة

السيد أحمد بن الن ،م يندار اديميامينج الة لانج لة ربينج يال رنلا ينرايت امحسنيرف الانلي مونج السنيد ينل
أشرف
بنننلياييم حمونننة ييا ب ال ربينننج اللطنينننج بنننالةيا الرحميننننجم انننل اد ب نننم  32أي نننلبر 3102م بمونننر المري،انننج
اإلارلللجيج لمةملعج يدا س أيالي ياملي بداورب سيد بلعثممن بمإللةيام عةى حرل الياع هبج عينيج ياعمنج لة مند س
بملمؤسسجم ا رلن ي  01حمسلبمم ي 55ي اجج هلاويجم يآلج اس نسمخم إضممج إلى ال داند ين المالبن الةنمه،ب يالة نة
يالةنلاي يادييات المد سنيج .يانند هن ا المبنمي ب منا إطنم اارملينج الونرايج يال نمين الثالاينج ادطنراف المبرينج بنني
يةملعننج ينندا س أيالي يامننليم يالةم يننج اإلسننبمحيج لة ربيننج يالنندعا االج مننمعا ()UTINAMم ييؤسسننج ال مشننما
ال يمي لةمرأب يالطرل ما يض يج ص بج بمل ملا الوري .

يحسة اصراح أيلى لنم به السيد بلع،ب أيميجم يدار المؤسسج المس ريدب ي هن ا المبنمي بم منان هن ا ال بنج المليعنج
اليل اورل إضنممج حلعينج س سنمهام ال ياملنجم منا ااسني يؤشنرات ال مند سم يمنا اال اونم بملبنينج ال ا ينجم يانوني
الايمب ال ربلاج بر ممنج اللحندات المد سنيج المرلحنج لةمةملعنج المد سنيجم يونيرا أن المؤسسنج لند اسن رميتم بر نل هن ا
الورايجم ي عدب يبمي ات اج ممعيج ياأهيةيج ياعمج لة مد سم ي بين م :ي ربج المد سج اإلارلللجيج بأيالي ياملي
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بملطملج الومسيجم يعمم لموريع المؤسسج اإلارلللجام يحرر بئنر ياة ين،ا بملمد سنج المري،انج ل نلمير المنم الونري
لةم ةممت يالم ةمي م ييعا أحوطج النمي البيئا بملمؤسسج.
يأيضح أن يةملعج يدا س أيالي ياملي اري م ما أمق الملسا الد اسنا 3102-3105م ال ننمم ين أجنل ال لشنيح
بلسم الةلا ادخ نر اإلارللنلجا عةنى المسن لو النلطنا .يمنم ا غينم ااسني يةمنل يؤشنرات ال مند س ب نمم ين خنال
الرمع ي عندي المسنةةي الةندي بملسننج اديلنى اب نداوام يااوينق حسنبج  % 51ين اإلحنمف منا صنرلف المسنةةي الةندي
بملمؤسسجم ار يال لموم بج النلعم يبةلغ حسبج  % 011ما صنرلف الننمجاي لالل انما بنمل ةيا الثنمحل اإلعنداي يحينل
ش مي ب الد يس االب داويجم عاليب عةنى ال وةنيم ين حسنبج االحوطنمع يال ند المد سنام اع منميا عةنى يبنمي ات اج ممعينج
ياعمج لة مد س.

يعننرف ه ن ا الارننلم أا ننمم اوننداا موننرات انوننيطيج يالايويننجم ا مثننل مننا اوننفيم للحننج ا بيراننج ي ن طننرف اةمي ن ات
يااليي ن المؤسسننجم اامننل عنننلان" :طننلبى لو نريمونم اديميننم "م يعننرش شننرا ياننمووا يلسننل "لصننج المد سننج
الاداوج" حل يوريع المؤسسج اإلارلللجا.
يمنا الف ننم م انا اوننداا هننداام ي،انج ين طنرف المةملعننج المد سننيج أيالي يامنلي لمف ةننت شنريمو م اديميننم م اونندارا
يعرممحم بملفديمت الةةيةج ال ا يم م ئلا اوديلح م ي أجل اأهيل ه ا المؤسسج ياوةيع ال مد س ب نم .ح نر هن ا الارنل
عنندب م مليننمت امثننل السننةطج اإليا اننج يالمن فبنني م يأسننرب ال ربيننج يال ةننيا يالمة مننع المنندحام إضننممج إلننى يمثةننا يسننمول
اإلعال اللطنيج يالة لاج.
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