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مكتب التكوين المهني  سنويا ينظم، منذ بداية مسارهم التكويني  العالم المهنيمن متدربي مؤسسات التكوين المهني  تقريب بهدف
من مختلف  نهنييبين المتدربين والفاعلين الم ألفكارا دلوتبا فضاء للنقاش تشكل ، التيPro’daysاأليام المهنية  وإنعاش الشغل

   القطاعات.

 نة النسخة الثالثة من األيام المهنيةسهذه المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل  طلق، يبعد النجاح الكبير الذي شهدته النسختان السابقتان

Pro’days   2021فبراير  18وإلى غاية  09من ، وذلك رقمنة المهن : تحدي المستقبل''''تحت شعار   %100بصيغة. 

 على ملموسة إجابات تقديمبهدف ، من مختلف القطاعات مهنيينمن تنشيط  ندوة رقمية 20وسيتم في إطار هذه النسخة، تنظيم 

تحول التقديم إجابات حول اإلضافة إلى ب، التي تتطلبها كل مهنةالكفاءات األساسية و المهني العالم متطلبات حول الملحة التساؤالت

     الرقمي للمهن.

 ه التظاهرةلكتروني المخصص لهذعلى المباشر عبر الموقع اإلعلى بث جميع الندوات  مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلوسيسهر 

 www.prodays.ma  يوتيوب وكذا عبر صفحته على موقع فايسبوك وقناة youtube  مايكروسوفت تيمز ومنصةMicrosoft 

Teams. 

نقله و، الثالثة مساء، ابتداء من الساعة 2021فبراير  08 يوم Pro’days  لأليام المهنيةالرسمي االفتتاح  مراسم تم تنظيموسي

  J1-bit.ly/PRODAYSرابط المباشرة على 

 ور كل من:ضبح وذلك

  ي والتعليم العالي والبحث العلميتكوين المهنال، وزير التربية الوطنية وسعيد أمزازيالسيد 

  والرقمي األخضر واالقتصاد والتجارة الصناعة وزير، العلمي موالي حفيظالسيد 

 مكلفةال بالخارج، المقيمين والمغاربة اإلفريقي والتعاون الخارجية الشؤون وزير لدى المنتدبة الوزيرة السيدة نزهة الوافي 

 بالخارج المقيمين بالمغاربة

 المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيدة لبنى اطريشا  

 ،القنيطرة-سال-والي جهة الرباط محمد يعقوبي 

  ،القنيطرة-سال-الرباطجهة  مجلس رئيسالسيد عبد الصمد سكال 

 (المرئي التناظر تقنيةعبر ) المغرب لمقاوالت العام االتحاد رئيس لعلج، شكيب السيد 

 

مكتب التكوين المهني وإنعاش  التي تم إنتاجها من طرفات الرقمية والسمعية البصرية مجموع المحتويوالبرنامج  لالطالع على

 mawww.prodays.وقع اإللكتروني: ، ندعوكم إلى زيارة المنحو مهنهم المستقبليةالشباب  توجيهل الشغل

 لالتصال
 

 
                                                                 السليماني حسني   ازوماجدة بن الم

                                          التواصل المؤسساتي والداخلي مصلحةرئيسة 

 67 06 27 76 06    
Majda.benelmouaz@ofppt.ma 

يطلق النسخة الثالثة من األيام تب التكوين المهني وإنعاش الشغل مك

 رقمية %100المهنية بصيغة 
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