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، ٌنظم سنوٌا مكتب التكوٌن المهنً منذ بداٌة مسارهم التكوٌنً  العالم المهنًمن متدربً مؤسسات التكوٌن المهنً  تقرٌب هدفب
من مختلف  نبٌن المتدربٌن والفاعلٌن المهنٌٌ ألفكارا وتبادل فضاء للنقاش تشكل ، التPro’daysًوإنعاش الشغل األٌام المهنٌة 

   القطاعات.

نة النسخة الثالثة من األٌام سمكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل هذه ال طلق، ٌبعد النجاح الكبٌر الذي شهدته النسختان السابقتان

فبراٌر  01وإلى غاٌة  10، وذلك من تحت شعار ''رقمنة المهن : تحدي المستقبل'' رقمٌة %011بصٌغة   Pro’days المهنٌة

0100. 

تقدٌم إجابات ملموسة على بهدف ، القطاعاتمهنٌٌن من مختلف من تنشٌط  ندوة رقمٌة 01وسٌتم فً إطار هذه النسخة، تنظٌم 

تحول تقدٌم إجابات حول الباإلضافة إلى ، التً تتطلبها كل مهنةالتساؤالت الملحة حول متطلبات العالم المهنً والكفاءات األساسٌة 

   الرقمً للمهن.  

 بمدٌنة السٌارات مهن فً التكوٌن مركزب Pro’daysحفل االفتتاح الرسمً لألٌام المهنٌة  0100فبراٌر  11وقد أقٌم بتارٌخ 

 المقٌمٌن والمغاربة اإلفرٌقً والتعاون الخارجٌة الشؤون وزٌر لدى المنتدبة الوزٌرة ،السٌدة نزهة الوافًبحضور  ذلكو ،القنٌطرة

السٌد و، المهنً وإنعاش الشغلالمدٌرة العامة لمكتب التكوٌن ، السٌدة لبنى اطرٌشاو ،بالخارج المقٌمٌن بالمغاربة مكلفةال بالخارج،

  Pro’daysالثة من األٌام المهنٌة النسخة الث افتتاح فعالٌات
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 لمقاوالت العام االتحاد رئٌسل النائب العام ،مهدي التازي السٌد، والقنٌطرة-سال-رئٌس مجلس جهة الرباطعبد الصمد سكال، 

 .المغرب

 نزهة والسٌدة الشغل، وإنعاش المهنً التكوٌن لمكتب العامة المدٌرة اطرٌشا لبنى السٌدة من كل وقع االفتتاح، حفل هامش وعلى

 المقٌمٌن بالمغاربة المكلفة بالخارج المقٌمٌن والمغاربة اإلفرٌقً والتعاون الخارجٌة الشؤون وزٌر لدى المنتدبة الوزٌرة وافً،ال

 مغاربة كفاءات تعبئة حول للشراكة خاصة اتفاقٌة على المغربٌة، األلمانٌة الكفاءات شبكة رئٌس برطوط، ادرٌس والسٌد بالخارج،

 .السٌارات قطاع فً التكوٌنً عرضه تطوٌر فً الشغل وإنعاش المهنً التكوٌن مكتب مواكبة أجل من العالم

صاحب الجاللة ، التً تم تقدٌمها بٌن ٌدي المهنً التكوٌن لتطوٌر الجدٌدة الطرٌق خارطةتفعٌل ٌندرج هذا المشروع فً إطار  حٌث

األطراف فً العمل بشكل مشترك من أجل تطوٌر تكوٌن وٌعكس إرادة . 2012أبرٌل  00الملك محمد السادس، نصره هللا، بتارٌخ 

 وتعزٌز قابلٌتهم للتشغٌل.الشباب فً قطاع السٌارات 

 

 والتً عرفت مشاركة ابتكار المهن" فً إعادةلرقمنة تساهم ا"كٌف جلسة افتتاحٌة بعنوان كذلك عقد  وقد تم فً إطار هذه التظاهرة

لصناعة وتجارة ة ، رئٌس الجمعٌة المغربٌالسٌد حكٌم عبد المومنو، ةالرقمٌ مٌةنالت بوكالة الرقمً التحول مدٌرة ،أبجاالسٌدة خلود 

،رئيسبرطوطوالسيد ادريس،الخدمات ترحٌل و واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا فدرالٌةرئٌس  ،السٌد أمٌن زروق، والسٌارات

، ممثل جمعٌة حق ، مدٌر المصلحة الفرنكفونٌة للمهن والتأهٌالتالسٌد فاندرفوست تٌٌريو، المغربٌة األلمانٌة الكفاءات شبكة

 تقنٌة التناظر المرئً(.وواجب )عبر 

خالل الموسم التكوٌنً  المتفوقٌنمكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل  مؤسسات وقد شكلت هذه المناسبة فرصة كذلك لمكافأة خرٌجً

2012/2020. 
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 التصالل

 ماجدة بن المواز  السلٌمانً حسنً                                                                
                                          رئٌسة مصلحة التواصل المؤسساتً والداخلً

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