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 صحفيبالغ 
 0101كتوبر أ 01السبت  

 

التي نظمتها  ،2020-2019الدراس ي برسم الموسم شابة  مقاولةالمسابقة الوطنية ألفضل  أسفرت نتائج

كأفضل مقاولة ثانوية موالي يوسف التأهيلية بالرباط  مشروع  تتويج عن  "عن بعد" "إنجاز المغرب"جمعية 

 األمر ويتعلق"أجي نتبادلو"،  اسم  وذلك من خالل مشروع مقاوالتي يحمل صنف الثانوي التأهيليفي  ناشئة

تشتغل وفق نظام معلوماتي وبرامج للتبادل  التربوي والثقافي على الشبكة بمنصة افتراضية وطنية 

ي وأيمن الطواهر آية لحلو وندين الرزاقي وايمان الحمزاوي ونور الشرقاوي :  التالميذمن إنجاز ، العنكبوتية

وهيثم بنهشوم وسلمى الرايس وآمال بن امبارك ورباب دماني والياس لخليفي وسلمى الحضري وآدم 

انيا خليفة وزينب أوعال وعلي أهناش وعمر التازي.  المصلوحي وهيثم الوكاري ور

 موعةالتي منحتها مج ،التنمية المستدامة جائزة الثانوية التأهيلية بوشعيب الدكالي بالجديدة  كل من  حصدتكما 

  لحديثةمجال التكنولوجيا ا  في  "إنوي "شركة  جائزة  محمد بن عبد الكريم الخطابي بالناظور والثانوية التأهيلية  "ناريفا"

 ". بوينغ "مجموعة  التي منحتهااالبتكار  جائزة   ثانوية موالي يوسف التأهيلية بالرباطو

 مكافأة أفضل المشاريع التي تم إنشاؤها في إطار برنامجوتهدف هذه المسابقة إلى 

 « Company Program »  العالمية منظمةلل ةمج الرائداالبر وهو أحد  « Junior Achievement » دارة إو  لقلخ

 .الشركات

خلق  وكذا ،األعمال من خالل صقل شخصية المتعلمين وتنمية قدراتهمعزيز ثقافة ريادة لت ويأتي تنظيمها

 االحتفال بجهود هؤالء الشبابو من جهة، اقتصادي -واملحيط السوسيو الوسط المدرس ي روابط متينة بين

  المبدعين من جهة أخرى.

سنة وتتويجا لالناشئين، للعمل الذي أنجزه رواد األعمال الشباب  حقيقيا اتكريس وتعد هذه المسابقة

  .تعليم ريادة األعمال فيمكثفة ال دراسية من التكوينات

 عن خالص  ،وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي تعربوبهذه المناسبة  

تربية منظومة الدعم جهود إصالح في  نخراطهاا ثمنوت شريكةالمقاوالت ال كذا و  "إنجاز  المغرب"جمعية لشكرها  
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ينهم من تمكو  تنمية روح المبادرة لدى الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال األعمالفي   مساهمتهامن خالل  والتكوين

لمتوجين  ا افة التميز لدى  األجيال الناشئة، كما تتقدم بخالص التهاني إلى بلورة مشاريعهم الشخصية وترسيخ ثق

المغربية على االنفتاح على عالم  مما يجسد قدرة المدرسة ،واالبتكار وجودة العرضالذين أبانوا عن حس اإلبداع 

 بالدنا.لتنموي لالمشروع االمقاوالت وتحقيق أهداف 

 

 


