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 بالغ حصفي

 

ن امليين -5302هوهرب  03 مت امَوم االثنني ابمرابط امتوكِع عىل مذكرة ثفامه بني وزارة امرتبَة اموطنَة وامتكٍو
طاهَا  طاين حول برانمج ربط امفعول ادلراس َة بني املؤسسات امتعلميَة يف املغرب وابًر واجمللس امثلايف امرًب

لِا.  ودول منطلة امرشق الأوسط وصامل افًر

ىل بناء امثلة وامتفامه بني الأفراد يف جممتعات ىذه ادلول والارثلاء ابمتعلمي وهيدف برانمج امفعول ادلرا س َة ا 
 وابموعي امثلايف دلى املتعلامت واملتعلمني ومساعدثو عىل اكتساب مؤىالت املواطنة امكوهَة.

ىل بناء كدرات املدرسني ال دماج مجموعة من امليارات الأساس َة يف املناجه ادل راس َة  كام ٌسعى امربانمج ا 
 وابمتايل حتسني هتاجئ امتعمل دلى املتعلامت واملتعلمني.

امس َد رص َد بن اخملتار  وامس َد جون مِتضل عن اجمللس  وثنط مذكرة امتفامه اميت وكعيا عن اموزارة
طاين  عىل امرتكزي يف ىذا امربانمج عىل امليارات امتامَة : امثلافة امرمقَة  امتفكري امنلدي و  حل امثلايف امرًب

ىل همارات املواطنة. ابال ضافة  املضالكت  اال بداع واخلَال  امرايدة امتالمِذًة  امتعاون وامتواظل  ا 

ن فًرق مركزي متتبع امربانمج مبضلومبوجب ىذه املذكرة ث ركة املدٍرايت املركًزة ازتم اموزارة بتكٍو
ن املعنَة  وابختَار املؤسسات  ة نلرتبَة وامتكٍو امتعلميَة اميت ستضارك يف املرشوع وفلا والأاكدميَات اجليًو

نلمواظفات احملددة مربانمج ربط امفعول ادلراس َة  وثعَني املدرسات واملدرسني ومدٍرات ومدٍري املؤسسات 
نِة.  امتعلميَة وأأطر اموزارة نلمضاركة يف ادلورات امتكًو

ر امليين نلرايدًني   ومن هجتو طاين بتلدمي ادلمع يف اجملاالت املرثبطة ابمتطٍو ًتعيد اجمللس امثلايف امرًب
ر متعلامت ومتعلمني  ر امليين نلمدرسني وختعَط جوائز نلمؤسسات امتعلميَة اميت ثنجح يف ثطٍو وامتطٍو

روف من أأجل وموج املدرسني  ام ريمزودٍن ابملعرفة وامليارات نلعُش وامعمل يف ظل اكتعاد امعوملة  وثوف
 ملوارد بَداغوجِة عامَة اجلودة عرب الأهرتهُت بغاًة ثوفري ثعمل جِد نلمتعلامت واملتعلمني.

رات ومدٍري وأأطر اال دارة ٍدمن م 03 ومن املرثلب أأن ٌس تفِد من برانمج امفعول ادلراس َة حوايل
ة نلمؤسسات امتعلميَة اميت مت اختَارىا نلمضاركة يف   .من املدرسات واملدرسني 023امربانمج  وامرتبًو


