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، بعد مدينة المهن بنائه عطى انطالقة أشغالسوف تُ يُعد مشروع مدينة المهن والكفاءات بجهة الشرق ثاني مشروع 

االنطالقة الرسمية  صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيدهلجهة سوس ماسة الذي أعطى والكفاءات 

 بمدينة أكادير. 2020فبراير 06 يومألشغاله، 

ابية إجمالية، تصل بطاقة استيع هوقد تم تصميم .هكتار 12بـعلى وعاء عقاري يقدر  يقع هذا المشروع في إقليم الناظور،

نها م %58، شعبة 74مختلفة تضم  قطاعات 8. ويمنح إمكانية التكوين في سنويامتدربة ومتدرب  2920 إلى

 تخصصات جديدة.

ى لمعنية علاالجهات وتم تحديد العرض التكويني الذي تعتمده مدينة المهن والكفاءات بجهة الشرق بتشاور مع المهنيين  قدو

 .وطموحات التنمية بالجهة الترابيةالخصوصيات  من أجل ضمان مالءمته مع ،الصعيد الجهوي

 

ها يستغل شتركةبنيات معلى البيداغوجية  فضاءاتال شتملوت. ومعيشيةفضاءات بيداغوجية  تضم البنيات التحتية للمدينة

 ات، وفضاءيمركز التوجيه الوظيفو ،اللغات والكفاءات الذاتية كمراكزون من مختلف التخصصات ات والمتدربالمتدرب

 ....مكتبة وسائطيةو ، وحاضنة المقاوالت،ومعمل رقمي، ومختبر للتطوير، المشترك العمل

 

 التالية : لمهنتعلم امخصصة ل أقطاب قطاعية 8باإلضافة إلى  

 

 ؛ لإلنتاج مصغرة سلسلة مع الصناعة، قطب 

 ؛ للمحاكاة افتراضية مقاولة معالتسيير والتجارة،  قطب 

 ؛  مصنع رقمي معالرقمي واألوفشورينغ،  قطبال 

 ؛ فندق بيداغوجي مع والضيافة، السياحة قطب 

 ؛ مزرعة بيداغوجية مع ،قطب الفالحة 

  ،؛ للعالجحقيقية وحدة  معقطب الصحة 

 ،؛ منزل ذكي مع قطب البناء واألشغال العمومية 

  ،حضانة بيداغوجية؛ معقطب خدمات األشخاص 

مستفيد،  300ئدة يوفر الوجبات لفامطعم ، وسرير 300تصل إلى  إيوائية بطاقة لمتدربينل داراوتضم الفضاءات المعيشية 

 .رياضيةومالعب  للقاءاتوفضاءات 

 12 مدة شغالهذه األ ، وستستغرق2020 يونيو 29ابتداء من  لجهة الشرقمدينة المهن والكفاءات بناء في  سيتم الشروع

ر الوقائية من أجل حماية التدابيكافة  اعتماد يتم سوف 19-كوفيدالمرتبطة بجائحة  وبالنظر للظرفية الصحية الراهنة .شهرا

 .العاملين في الموقع جميع

 

 مجلس جهة الشرق ضمنها مساهمة من ،مليون درهم 360 ـماليا تقدر قيمته اإلجمالية بالمشروع استثمارا  إنجازسيتطلب و

 .بناءللدراسات والمنها مليون درهم  245 وستخصص ،درهممليون  90 إلى قيمتها تصل

 

  جهة الشرقلانطالق أشغال مدينة المهن والكفاءات 
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الناظور - التصور العام لمدينة المهن والكفاءات لجهة الشرق  


