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لقاء بمدينة الدار البيضاء  ،2022 فاتح يونيو ه األربعاءيوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،نظم 

جامعة محمد السادس متعددة التخصصات حول برنامج االبتكار المقاوالتي الذي تم تطويره بشراكة مع 

 ، والذي يهدف إلى تقوية الحس المقاوالتي لدى خريجي التكوين المهني.التقنية

والتشغيل السيد يونس السكوري وزير اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى  كل من تم اللقاء بحضوروقد 

 ياسين الغزيويالسيد التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومكتب مديرة  السيدة لبنى اطريشاوالكفاءات، و

، باإلضافة إلى مجموعة التقنية التخصصات متعددة السادس محمدجامعة االبتكار وريادة األعمال برئيس 

 والخبراء في مجال المقاولة، والمكونين ومتعاونين من المكتب.من الفاعلين المؤسساتيين، 

للمتدربين الشباب الوسائل الضرورية لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع،  المقاوالتي االبتكار برنامجيوفر و

من خالل مجموعة من الوحدات التكوينية القائمة على التعلم من خالل الممارسة. كما يعزز هذا المشروع 

 صلب النموذج البيداغوجي. في التي تعتمد على الكفاءات الذاتية وتضعها سات التعلمية الجيدةالممار

الدخول التكويني  من بدًءا عامين، مدى على متدرب ألف 26 من أكثر األولى نسخته في البرنامج يستهدفو

 أجل من الشباب لفائدة ةفرديو ةوثيق بمواكبة األولى ةكوينيالت السنة هذه تميزت. حيث 2021/2022

تخطي المعيقات و الفرص إدراك على قدرتهم وتحسين الالزمة، السلوكية الكفاءات تمكينهم من اكتساب

 من المشروع من الثانية السنةكما سيتمكن المتدربون في  .جديدة فكارأ كشافا عملية فيمساعدتهم كذلك و

أفكارهم إلى  من تحويل ستمكنهم األعمالفي مجال ريادة وسيقومون بتجارب  خوض وضعيات أكثر تعقيدا

 .مشاريع عملية

-جهات نموذجية وهي سوس ثالث في إطالقه تم الذي المبتكر، البرنامج هذا ومن المرتقب أن يتم تعميم

تتمثل  مراحل وذلك على ثالث .جرير بن مدينةباإلضافة إلى  ،الساقية الحمراء-ماسة والشرق والعيون

  .اربالتج استوديو إلى باإلضافة واألدوات األساسيات وتعميق قيفوالتث التوعيةفي: 

بشكل يومي في  والمساهمةحيث تهدف المراحل الثالث إلى جعل المتدرب فاعال أساسيا في تطوير ذاته، 

 تقديم الحلول لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية لمحيطه.

 إتاحة أجل من المملكة مناطق جميع ليشملوتجدر اإلشارة إلى أن المكتب يسعى إلى تعميم هذا البرنامج 

 .األعمال ريادة في عالم جديدة مسارات مهنية واكتشاف لديهمالحس المقاوالتي  لتنمية شبابال لكافة الفرصة

 

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعمل برنامج االبتكار المقاوالتي: 
 الحس المقاوالتي لمتدربيهعلى تقوية 

 



                                                                                               

 
 

صحفي الغب   

2022 يونيو 01 الدار البيضاء في  

 في المجال المقاوالتي والمالي الفاعلينوقد تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من 

الجمعية وهم: مجموعة بنك إفريقيا، والمركز المغربي لالبتكار والمقاولة االجتماعية، باإلضافة إلى 

 وتحفيز األعمال، ريادة تعزيز إلى االتفاقيات هذه . حيث تهدفDroit et devoir البلجيكية غير الربحية

 .المقاوالتية ممارساتال أفضل تعلم في ا، ومواكبتهمجد الصغيرة المقاوالت إنشاء الخريجين الشباب على

 

 امعتمد كونام 120 عن يقل ال ما" تكوين المكونين" األولى مرحلته في البرنامج من ستفادفقد ا وللتذكير،

 .المتدربين على اإلشرافسيتولون مهمة 

 

 

 

 

 


