
                                                                                               

 

 

 

 
 

صحفي الغب   

2022 أبريل 01 الدارالبيضاء، في                                                                 

 

 

تم إحداثها في إطار ، لإلدماج االجتماعي للشباب جديدةمراكز  7الجهاز التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بـتعزز 

 .ماسة وسوس سطات-والدارالبيضاء الحسيمة-تطوان-طنجة بجهات للتضامن الخامس محمد ومؤسسة مكتبال بين الشراكة

 درهم، مليون 140.5بلغت  بميزانية مراكز للتكوين 7انطالقة ، الجاريمارس خالل شهر  الشريكان أعطىحيث 
  (.مكتبال)مساهمة  للمعدات درهم مليون 9.5و للبناء هاصيخصتم تالمؤسسة  من مساهمةك منها درهم مليون131

 
 بطنجة أنجرة فحص بخميس الشباب دماجإو تكوين مركز

 
: وهي شعب 4ي ف تأهيليا كوينات المركز هذا سيوفر ،مقعدا بيداغوجيا 160التي تصل إلى طاقته االستيعابية اإلجمالية ب

أخرى في انتظار إضافة شعب  ،وكهرباء البناء األلمنيوم نجارةباإلضافة إلى  والخياطة،الفصالة و ،ياتتبوالمك اتيالمعلوم
تكوين يعتمد أكثر على الممارسة والتطبيق بفضل  من المتدربون سيستفيد. حيث 2023-2022مطلع السنة التكوينية جديدة 

 .المركز توفر عليهاي التي التجهيزات
 
 .للمعدات درهم ومليون للبناء درهم مليون 6.5 ذلك في بما درهم مليون 7.5 ميزانية المركز تطلبو
 

 بطنجة أنجرة فحصالب التابعة للبحراويين القروية عاتاجمبال والشباب لنساءا وتعزيز كفاءات تكوينل مركزان
 
شعب تكوينية تُعنى أساسا بمجاالت الحالقة  4، في مقعدا بيداغوجيا 160تصل إلى طاقة استيعابية  مركزكل  ؤمنسي
 لتلبية كامل بشكل مجهزة ،بيداغوجية فضاءات 7 على مركز كل سيحتويكما . والطبخ والحلويات والخياطةالفصالة و

 . الشباب للمتدربينالحاجيات التكوينية 
 لمركز درهم ماليين 4و معةواالج لمركز درهم ماليين 4) درهم نييمال 8 غالفا ماليا بلغ المركزين بناء تطلبو

 درهم للمعدات. مليون 2، في حيث ُخصصت (ينالبحراوي
 

 الصم لألطفال أسماء لال األميرة مركز
 

 مهن الحالقة، والفصالة في اتأهيليتكوينا  السمعية، اإلعاقات ذويمن  لألطفال هصيخصت الذي تم المركز، هذاسيوفر 
متدربا  48وسيتسع الستقبال قاعتين مجهزتين. ورشات تعليمية و 3، من خالل ياتوالحلو والطبع المعلوماتي والخياطة

 .المركز هذا لتجهيز درهم يونمل 2 قدرها ميزانية خصص قد المكتب أن إلى اإلشارة وتجدر. 2022خالل الدخول التكويني 
 

 البيضاء بالدار الثانية الفرصة مدرسة
 

 ،(للسيارات السريعة الخدمة ميكانيكيوإصالح السيارات ) بناءال كهرباء في ياليهتأ عرضا تكوينيا الثانية الفرصة مدرسة تقدم
ورشات  4 وتوفر المدرسة. ومساعد المطبخ، باإلضافة إلى المعلوميات والمكتبيات ،الصناعية والخياطة فصالةوال

  .مشتركة ، باإلضافة لقاعات الدروس وفضاءات أخرىبيداغوجية
 مليون درهم منها. 2.5، ساهم المكتب بـدرهم مليون 14 المشروع هذا إلنجاز اإلجمالية التكلفةوبلغت 

 
 

مكتب التكوين شراكة بين بمراكز جديدة للتكوين المهني  07إطالق 
  ومؤسسة محمد الخامس للتضامن المهني وإنعاش الشغل

 لألشخاص في وضعية إعاقةمراكز مخصصة  3من بينها 
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 أكادير(  –)طنجة  للمعاقين السادس محمد الوطني كزمرلفرعان جهويان ل

 
لخاص كويني االت عرضال سيتمحورو. درهم مليون 93 وطنجة أكاديركل من  في نيالواقعالمركزين  وتجهيز تطلب إنشاء

 مساعد المطعم، ومساعد الحلويات، وهي مشتركة، شعب 4 ذلك في بما ،تالئم خصوصيات الساكنة شعب 5 حول بهما
 الوطني زالمركوعامل الطوابق وعامل المساحات الخضراء. في حين ستنفتح الشعبة الخامسة )مساعد المطبخ( على متدربي 

ية تتمحور بشعبة إضاففسيتعزز  طنجةبمدينة  للمعاقين السادس محمد الوطني المركزأكادير. أما  للمعاقين السادس محمد
 .والمكتبيات مياتحول المعلو

 
 .المتدربين وتكوين تأطيرل ةالالزملبيداغوجية ا-طر اإلدارية والتقنيةباأل السبعة المراكزه قد تم تزويد أن إلى اإلشارة وتجدر

 

 

 

 

 

  


