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 ابلعتاد الديداكتيكيالعمومية  التحضيرية للمدارس العليا مركزا لل قسام 02 تجهيز
 
 

للمدارس لل قسام التحضيرية مركزا  02تجهيز في  الشريف للفوسفاط المجمعمؤسسة شرعت  
ثنتي عشرة الجهوية للتربية والتكوين ابل كاديمياتالعمومية العليا  الخاص ابلعلوم كي ابلعتاد الديداكتي الإ

 .الفيزايئية

طار دعمها الشريف للفوسفاط المجمعمؤسسة  من هذه المبادرةوتأ تي  صال في اإ ح ل وراش اإ
والتكوين المهني  وزارة التربية الوطنيةتفاقية الشراكة الموقعة بين ل تفعيالو منظومة التربية والتكوين، 

التي ، 0202فبراير  04بتاريخ، وهذه المؤسسة ،قطاع التربية الوطنية ،والتعليم العالي والبحث العلمي
 .الموجعله منفتحا على الع ببالدان بهدف تعزيز التعليم متد العمل بها على مدى خمس س نواتي 

لىو   بنيةو  ال قسام التحضيرية للمدارس العليا العمومية ابعتبارها نظاما وطنيا للتميزمواكبة  تهدف اإ
التميز والبحث ر ومعايي مواصفاتب وجعلها بيئة تعليمية ،ساس ية بمنظومة التربية والتكوين ابلمغربأ  

 .روالبتكا

 التحضيرية للمدارس العليال قسام اب طالبة وطالب 0222 ويس تهدف الشطر ال ول من هذه العملية
طار عمل مالئمةعمل  بيئة ولهيئة التدريس س توفر لهم، الوطنيبجميع التراب  العمومية  .أ كثر تحفيًزا واإ

ايت على اجتياز مبار هذه المراكز طلبةطالبات و اد الديداكتيكي أ ن يساعد تن هذا الع ن شأ  وم
، حصيلهم الدراسيت تفوقهم ال كاديمي و تعزيز ، و ونجاحين الوطنية والدولية بتفوق المدارس العليا للمهندس 

 .بحوثهم ودراساتهم ال كاديمية في أ فضل الظروف الممكنة تجويدفضال عن 

لى وتجدر الإشارة تساهم في نشر المعرفة ابعتبارها فاعال  للفوسفاط الشريف المجمع ان مؤسسة اإ
على المصلحة  ها، وترتكز مبادرات الوطني والدوليعلى الصعيد  المس تدامة في مجال التنمية البشرية املتزم

ن م تنمية المهارات ونشر المعرفة، وفي  مساهمتها في التقدم الجتماعي والقتصاديالعامة من خالل 
، ير الجتماعيذي التأ ث  يجماعال والبتكار ذكاءال، يقوم على نهج حيويو دينامي  نموذج عملل  خالل تبنيها

تدمج  عبر مشاريع وذلك ،ء ابلبنية التربوية كرافعة للتميزالرتقاهدف المساهمة في ب دعم البحث والبتكار ل
لى  ، بذلك،ساعية ،أ ولوايت السكان ومجالت العمل ق قدرات الفاعلين لتحفيزهم واس تدامة خلتعزيز اإ

 القيمة المشتركة. 

لى مبادراتها الخاصة دعم العديد من أ يًضا ب للفوسفاط الشريف المجمع، تفتخر مؤسسة ابلإضافة اإ
 .بنجريرب  لتميزااثنوية و التخصصاتمثل جامعة محمد السادس متعددة  ،المؤسسات



 
  

 


