
                                                                                               

 

 

 
 

صحفي الغب   

2202 شتنبر 16 ، فيفاس   

  

تم إنجازهما في إطار اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين  ،مكناس بمركزين للتكوين-جهة فاسالتابع للمكتب ب تعزز الجهاز التكويني

 المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

يومه  البناء مهن في التكوين مركزوالشباب  على إدماج مساعدةالتكوين والمركز  بكل منبفاس  كوينتلل ةالفعلي ةاالنطالقأُعطيت  وقد

السيدة لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين و، مكناس - فاس جهة والي ،ازنيبر السعيد السيدحضور ب، 2022تنبر ش 16الجمعة 

 ين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باإلضافة إلى ممثلين عن الشركاء االقتصاديين وفاعلين جهوين.  ، وممثلالمهني وإنعاش الشغل

 738توفير  يني للمكتب من خاللتقوية الجهاز التكو في ،مليون درهم 38 بقيمة خصص لهما غالف مالياللتان  ،وستساهم المؤسستان

والتأهيل والتخصص(، باإلضافة )التقني المتخصص والتقني  األربعالتكوين مستويات  تهممتنوعة  في تخصصات جديد بيداغوجي مقعد

 المتوج بشهادة. ةتأهيلي اتتكوينإلى 

التكوين قطاع وير لتطالطريق  ةخارطالجديد الذي اعتمده المكتب في إطار تكويني العرض ال مع تتماشى تكويناتالمركزان  ويوفر

هندسة البرامج التي تعتمد على الجذوع المشتركة ، وسوق الشغلفي األكثر طلبا تعلق بالشعب الجديدة مالمهني، ال سيما في شقها ال

 والتخصصات.

 فاس – بالشبا إدماجعلى  مساعدةالتكوين والمركز 

الشباب بفاس عرضا تكوينيا  على إدماج مساعدةالتكوين والمركز ، يوفر مقعد بيداغوجي 354بطاقته االستيعابية التي تصل إلى 

في التطوير الرقمي والبنيات التحتية المتدربون من تكوينات سيستفيد شعب في مهن الرقمية والمطعمة والنسيج. حيث  10متنوعا يضم 

 الرقمية واإلدارة الفندقية والتسويق الرقمي والمطعمة، فضال عن تكوينات في الحالقة والخياطة.

. كما يضم فضاء على بنيات تحتية متنوعة تساعد على التمرينات التطبيقية مترا مربعا 3924ويتوفر المركز، الذي يمتد على مساحة 

، مرورا بمرحلة إيداع ترشيحاتهم إلى حين إدماجهم المهنيالبحث عن مسارات تكوينية ومنذ شباب اليه من أجل مواكبة لإلعالم والتوج

 في لتكوينا وأخرى تهم غاتللل قاعةو المتدربين لفائدة المشترك للعمل قاعةهذا، باإلضافة إلى  .التكوين وتطوير مشروعهم المهني

 .الذاتية الكفاءات

مليون درهم  18هم بما فيها مليون در 23.5غالفا ماليا بقيمة  الشباب بفاسعلى إدماج مساعدة التكوين والمركز وقد تطلب إنجاز 

 المكتب. من تمويلبمليون درهم للتجهيز  5.5و للبناء بتمويل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن

 في مهن البناء بفاسمركز التكوين 

التخصص ومستويات التقني المتخصص والتقني ب، األولى السنةبمقعدا  264 ذلكفي  ، بمامقعدا بيداغوجيا 384 الجديد هذا المركز يوفر

 مهن البناء على وجه الخصوص. تهم

باإلضافة  التقني،مستويي التقني المتخصص وبالبناء في الهندسة المدنية و جذعين مشتركينخارطة التكوين الخاصة بالمركز وتضم 

 والترصيص الصحي وكهرباء المباني. نيومالهندسة الطوبوغرافية ونجارة األلومفي أخرى تخصصات إلى 

، ومنصة لألعمال التطبيقية واألشغال مختبر البناءعلى غرار يضم المركز، باإلضافة إلى قاعات الدروس، ورشات متخصصة كما 

  وكهرباء المباني. ى ورشات نجارة األلومنيوموتزيين المباني والترصيص الصحي، باإلضافة إل ، وورشات للصباغةالكبرى

 

مكتب التكوين المهني وإنعاش ، للتضامن الخامس محمد مؤسسةبشراكة مع 
مركزين متخصصين في مهن الرقمية  بافتتاحفاس الشغل يعزز جهازه التكويني ب

 ة والنسيج والبناءعموالمط
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ي الكفاءات الذاتية فضال عن قاعة للغات وقاعة للتكوين ف ويأوي المركز أيضا مكتبة وسائطية وقاعة للعمل المشترك لفائدة المتدربين.

 ومكتبة وسائطية.

مليون  6.5و بتمويل من المؤسسة  ماليين درهم للبناء 08بما فيها  مليون درهم 14.5غالفا ماليا قيمته وقد تطلب إنجاز هذا المركز 

 .بتمويل من المكتب درهم للتجهيز

كفاءة من الموارد البشرية تضم مكوينين وإداريين وتقنيين بيداغوجين  30يتوفران على ما يقارب وتجدر اإلشارة إلى أن المركزين 

 سيتولون مهمة تسيير التكوين.

 مكناس-المهني وإنعاش الشغل بجهة فاسالجهاز التكويني لمكتب التكوين 

للتكوين في الوحدات السجنية مراكز  08 هابما فيللتكوين المهني،  ؤسسةم 40مكناس على -يتوفر الجهاز التكويني للمكتب بجهة فاسو

 ووحدتين متنقلتين للتكوين.

قطاعات  06في مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في  ابمتدر 41.000هة حدرين من الجنويصل عدد المتدربين الم

تكوينية وهي: البناء واألشغال العمومية، الرقمية والذكاء االصطناعي، الفندقة والسياحة، والصناعة، باإلضافة إلى قطاع الخدمات 

 والنقل واللوجستيك.

 ومنحهم جوا مالئما للتكوين.شباب المنطقة ل ئيةيواالستجابة للحاجيات اإلداخليات ل 05كما تضم الجهة كذلك 

 

   

 

 

 


