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 بالغ حصفي

 

 

أ رشف الس يد ةش يد بن اخملتاة ااير الرتبية الوطنية االتكوين 

 يب أ  »هبيج الرئيس املدير العام لرشزة  حسناملهين االس يد 

عىل  2016ش تنرب  21املغر ، يوم ال ةبعاء  (IBM) «أ م

التوقيع عىل مذكر  تفامه لإعطاء الانطالقة الرمسية لتنفيذ 

، اأ ال داةل اأ سرتاليا  ت املتحد  ال مريكيةاييعترب اثلث داةل بعد الول ر ، اذل باملغ P-TECHبرانمج 

 تتبىن هذا الربانمج. انطرقة بال جنلزييةغري 

اجملال ت مينح تكوينا ت جمانية لفائد  تالميذ التعلمي الثانو  التأ هييل يف  P-TECHبرانمج 

دف تيسري متابعهتم مع حاجيا ت املرقاال ت، اذكل هبمع تكييفها  ،نياالتكنولوجية اال بناك االتأ م الصناعية

هذا الربانمج، اذل   ايرتكي  ق الشغل.اجنا ، ازذا تيسري اندماهجم يف سو العليا بلك مرانة ادلةاس ية 

مؤسسة يف لك من الولبا ت املتحد  الامريكية اأ سرتاليا  60أ لف التالميذ    يس تفيد منه حاليا

تعلميية امؤسسا ت التعلمي بني املؤسسا ت ال  عىل الرشازة ال ساس ية مرقااةل صناعية، 250برشازة مع 

يف العلوم االتكنولوجيا االهندسة  تكوينا ت تمكيلية، ايضمن للتالميذ رشاك ت الرقطاع اخلاصالعايل 

ضافة اإىلاالرايضيا ت   سوق الشغل.املهاةا ت الرضاةية اليت تس تجيب ملتطلبا ت  متكيهنم من ، اإ

، زام اذل  س يكون هل اقع اإجيايب عىل املنظومة الرتبوية ناس بة هذا الربانمجبامل امثن الس يد الواير 

، داعيا اإىل تكييفه مع الس ياق 2015-2030أ نه يامتىش مع توهجا ت الرؤية الاسرتاتيجية لالإصال  

م االتكنولوجيا و جمال ت العلاالطلبة يف املغريب، مبا يساعد عىل دمع ةا  املبادة  دلى التالميذ 

 من قبل رشزة باملغر  عا ت، مش يدا زذكل بادلمع اذل  حظي به قطاع التعلمياالصنا

، اتمنية من طرف ال طفالتشجيع اس تعامل تكنولوجيا املعلوما ت االتصال ت  من أ جل «أ م يب أ  » 

 الوسائل اتوظيفها يف مماةساهتم الصفية.هذه ااملدةسا ت للتحمك يف  اةا ت املدةسنيهم
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 اشؤان املؤسس ية ةطناو امل شؤانل  الرئيس انئب ،ليتو اإس س تانيل أ شاد الس يدمن هجته   

برقياد  اااة  الرتبية الوطنية االتكوين ، ادلالية «أ م يب أ  » مؤسسة ةئيسا  «أ م يب أ  » يف الرشاك ت

انمج  االنتا ج الإجيابية اليت حرقرقها اخلطوط العريضة للرب  املهين للربانمج ااخنراطها يف تفعيهل، مس تعرضا

زام ال مرييك،  به من طرف الرئيس ىحيظ، ازذا بادلمع اذل   ت املتحد  ال مريكية ابأ سرتالياايبالول

ةساء منوذج جديأ هدافه اليت  اس تعرض  د يف الرتبية يرقوم عىل املصاحبة من طرف املؤسسا تترتكي عىل اإ

 املهين.يطهم م با ت املرتبطة باندماج الش با  يف االرشاك ت الصناعية حلل الإشاكليا ت االصعو

 برانمج حترقيق يف اايدهتة عىل ملغر با الرتبية الوطنية االتكوين املهين اااة  نشكر ننااإ " الس يد ليتو: اقال

P-TECH الرقرن هماةا تن احلصول عىل م اليوم طال  . هذا الربانمج سوف ميكناملغر  اتنفيذه يف 

 انتطلع املغر ، يف P-TECH معدل متحمسون احنن الغد، اظائف يف حيتاجوهنا اليت اد  االعرشيناحل

 توس يع لمن أ ج ااخلاص العام الرقطاعني بني بتكر امل  الرشازة ههذ تفعيلل  التعلميمسؤايل  مع العمل اإىل

 ".العلياةاسا ت اادل لمعال يف املغر  ش با  فرص

 


