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حسب ما برنامج جديد للتكوين في مهن الصحة بسيتعزز الجهاز التكويني لمدينة العيون عما قريب ب
 التكوين مكتب ، بين2021يونيو  01 ،الثالثاء يوم تم إبرامها لشراكة التياالتفاقية الخاصة ل نصت عليه

 تعددةم السادس محمد جامعةو ،، في شخص مديرته العامة السيدة لبنى اطريشاالشغل وإنعاش المهني
  هشام الهبطي.ببنجرير ممثلة في شخص رئيسها السيد  التقنية التخصصات

 يكين، فين الشربعد توقيعها بي في سياق االتفاقية اإلطار التي دخلت حيز التنفيذهذه الشراكة  وتندرج
ضال عن ففي مجال التكوين المهني،  التشجيع على التميز واالبتكارتروم التي ، و2021فبراير  17

كوين للت حدثةمستخاصة في شقها المتعلق بإرساء برامج ، الجديدةالتحولية مواكبة المكتب في ديناميته 
والتنمية ددة والفالحة، والطاقات المتج ،4.0والصناعة  ،والرقمية ،جديدة على غرار الصحةفي قطاعات 

   المستدامة.

 محمد وجامعةالطرفين (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل هذه االتفاقية الخاصة رغبة  وتترجم
ابليتهم في العمل سويا من أجل تطوير تكوين الشباب وتعزيز ق )التقنية التخصصات عددةمت السادس

  للتشغيل في قطاع الصحة.

تاح ن يتم افته من المرتقب أوأن خاصة، في المنطقة السياق المحلي مواتيا لتطوير قطاع الصحةيُعد  و
الطب التي  كلية. باإلضافة إلى على أقصى تقدير 2023لمدينة العيون في المركز االستشفائي الجامعي 

  .2022/2023خالل الدخول الجامعي ح أبوابها ستفت نة، والتييستحتضنها المد

تكويني مخصص لمهن كشفت عن ضرورة تطوير جهاز قد  19كوفيد أزمةاإلشارة إلى أن وتجدر 
وي، ع الحيفي هذا القطا، والحاجة الملحة للعمل على سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية الصحة
  شرية.من خالل تحسين جودة وتقوية نجاعة المنظومة الصحية واالستثمار في الموارد البالسيما 

بمركز  هيليةمناهج تأ 03إرساء سيحشد الطرفان إمكانياتهما البشرية والمادية من أجل على هذا النحو، 
عالج ال ين فيعاملاللتكوين مخصصة ، العيونمدينة بالتابع لمؤسسة فوسبوكراع تأهيل الكفاءات 

، ومساعد في رعاية ضمساعد التمريفي شعب:  Agents de Soin Hospitalier االستشفائي
 ،2021من المقرر أن يشرع التكوين في هذه الشعب في دجنبر الطفولة المبكرة ومسعف. حيث 

  أشهر من التكوين. 06سوق الشغل بعد شابة وشابا نحو  45وستنطلق أول دفعة مكونة من 

ستمرة م برامج لتكوين المكونين وتكويناتمركز تأهيل الكفاءات بمؤسسة فوسبوكراع كما سيستضيف 
 جهات الجنوب الثالث.ل والمؤسسات الصحية التابعةلفائدة الهيئات 

يل تأهز نتقاء وتكوين وتحسين كفاءات مكوني مركلبرنامج عبر مواكبة فعالة الوسيتم تجسيد هذا ا
 زمة.داغوجية والتكنلوجية الاليتمكينه من الوسائل البالكفاءات بمؤسسة فوسبوكراع، من أجل 

 

تعددة وجامعة محمد السادس م العيون: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
  التخصصات التقنية يطوران برامج للتكوين في مهن الصحة
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على  لشغلا وإنعاش المهني التكوين مكتبدينامية الذكاء الجماعي، سيعتمد فضال عن ذلك، وفي إطار 
الصحة  من أجل تطوير برامج للتكوين في مهن التقنية التخصصات عددةمت السادس محمد جامعةخبرة 

 التكوين تطويرعلى مستوى مدن المهن والكفاءات، التي تعتبر المشروع الناظم لخارطة الطريق الجديدة ل
ستضم  ، حيث2019أبريل  04عرضها على أنظار صاحب الجاللة نصره هللا، بتاريخ المهني التي تم 

  هذه المدن قطبا خاصا بمهن الصحة.

  

  

  

 

 

 

 

 


