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امج نلبرالرسمیة للدورة الثالثة ، إعطاء اإلنطالقة 2017

السید موالي  وذلك بحضور. بمدینة مراكش ،2016/2017

السیدة و ،أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش أسفي

والسید حسن احبیض، عمید كلیة  المغرب،لیلى مامو، الرئیسة المدیرة العامة لجمعیة انجاز 

 .العلوم السماللیة، إضافة إلى عدد من شركاء الجمعیة على صعید جھة مراكش آسفي

من أجل تشجیع الشباب على : " وبمناسبة ھذا الحفل االفتتاحي، المنظم تحت شعار

مج في توطید ، أكد السید مدیر األكادیمیة على أھمیة مثل ھذه البرا

. العالقات بین عالم األعمال والتعلیم وانفتاح المؤسسات التعلیمیة على المحیط االقتصادي

یسیر في نفس اتجاه مشاریع االستراتیجیة الوطنیة " 

، في مجال موائمة التكوین مع متطلبات سوق الشغل، وخصوصا المشاریع 

. الثانوي التأھیليالسلك ببكالوریا المھنیة اإلعدادي وال

لیختم كلمتھ باستعداد األكادیمیة للمضي قدما في ھذا البرنامج الذي یعمل على إدخال الثقافة 

 الحس المقاوالتيذكاء روح المبادرة وإیساعد على المقاوالتیة إلى المؤسسات التعلیمیة و
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2017ینایر  17یوم الثالثاء  تم      

2016لموسم ، برسم ا"انجاز المغرب"

أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة مراكش أسفي

لیلى مامو، الرئیسة المدیرة العامة لجمعیة انجاز 

العلوم السماللیة، إضافة إلى عدد من شركاء الجمعیة على صعید جھة مراكش آسفي

وبمناسبة ھذا الحفل االفتتاحي، المنظم تحت شعار     

، أكد السید مدیر األكادیمیة على أھمیة مثل ھذه البرا"الریادة واألعمال

العالقات بین عالم األعمال والتعلیم وانفتاح المؤسسات التعلیمیة على المحیط االقتصادي

" إنجاز المغرب"كما ذكر بأن برنامج 

، في مجال موائمة التكوین مع متطلبات سوق الشغل، وخصوصا المشاریع 2015/2030

اإلعدادي والالسلك بالمسار المھني ب المرتبطة

لیختم كلمتھ باستعداد األكادیمیة للمضي قدما في ھذا البرنامج الذي یعمل على إدخال الثقافة 

المقاوالتیة إلى المؤسسات التعلیمیة و

  . التلمیذات والتالمیذلدى 

  

  

 

                                                                                                                                            
 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  األكاديمية الجھوية للتربية والتكوين
  مراكش آسفي
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، بالدور "إنجاز المغرب"جھتھا أشادت الرئیسة المدیرة العامة لجمعیة 

". المغربانجاز "الفعال الذي یلعبھ كل الشركاء في المساھمة في تطویر قدرات شباب 

وذلك بتلقینھم روح المبادرة وتحفیزھم على خلق مقاوالت شابة وإتقان أساسیات التمویل 

  . عداد لمواجھة تحدیات الحیاة العملیة والمقاوالتیة

أما السید عمید كلیة العلوم، فعبر عن إعجابھ بھذا البرنامج الھام، مؤكدا على عزم 

  .لتكوین ومسارات التعلیم العالي

في تحقیق " إنجاز المغرب"وقد تم خالل نفس اللقاء، تسلیط الضوء على دور برامج 

األھداف المتوخاة، عبر االستماع لشھادات نخبة من الشباب المستفیدین من البرنامج، وكذا 

ل بمختلف بعض المستشارین المتطوعین القادمین من عالم المال واألعما

إذ . مشجعة بمراكش، فقد كانت النتائج جد "إنجاز المغرب

مقاولة شابة،  34شابة وشاب، وخلق  3500عرفت السنتین الماضیتین تكوین أكثر من 

علما أن نفس ". إنجاز المغرب"مستشارا متطوعا من جمعیة 

، على المستوى 2007منذ سنة  ة وشابشاب 75000عت تكوین ما یفوق 

شریكا، ویبقى الھدف ھو الوصول  90الوطني، بفضل الدعم الذي تتلقاه من أكثر من 

  . 2017شابة وشاب في أفق سنة 

بمبادرة من  ،2007، إلى سنة "إنجاز المغرب"ولإلشارة، فیرجع تاریخ إنشاء جمعیة 

الشركة الوطنیة لالستثمار، وتعتبر جمعیة ذات منفعة عامة، تھدف إلى تشجیع روح 

 .الشباب، من خالل إشراك المقاولة في التعلیم العمومي

 

   - الداودیات  – أبي عبیدةزنقة  -آسفي   اكشاألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مر

 

جھتھا أشادت الرئیسة المدیرة العامة لجمعیة  ومن     

الفعال الذي یلعبھ كل الشركاء في المساھمة في تطویر قدرات شباب 

وذلك بتلقینھم روح المبادرة وتحفیزھم على خلق مقاوالت شابة وإتقان أساسیات التمویل 

عداد لمواجھة تحدیات الحیاة العملیة والمقاوالتیةستاإلو

أما السید عمید كلیة العلوم، فعبر عن إعجابھ بھذا البرنامج الھام، مؤكدا على عزم      

لتكوین ومسارات التعلیم العاليالجامعة على إدماجھ ضمن عدة ا

وقد تم خالل نفس اللقاء، تسلیط الضوء على دور برامج      

األھداف المتوخاة، عبر االستماع لشھادات نخبة من الشباب المستفیدین من البرنامج، وكذا 

بعض المستشارین المتطوعین القادمین من عالم المال واألعمامداخالت 

  .الشركات

إنجاز المغرب"وحسب تجربة برنامج      

عرفت السنتین الماضیتین تكوین أكثر من 

مستشارا متطوعا من جمعیة  160بتأطیر من أزید من 

عت تكوین ما یفوق الجمعیة، استطا

الوطني، بفضل الدعم الذي تتلقاه من أكثر من 

شابة وشاب في أفق سنة  100000لتكوین 

ولإلشارة، فیرجع تاریخ إنشاء جمعیة      

الشركة الوطنیة لالستثمار، وتعتبر جمعیة ذات منفعة عامة، تھدف إلى تشجیع روح 

الشباب، من خالل إشراك المقاولة في التعلیم العمومي فئة المبادرة لدى

 




