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      39  ـ العدد

من اتفاقیة شراكة توقیع ، 2017 ینایر 4األربعاء یوم بمقر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، 

، وذلك "مؤسسة البنك الشعبي"طرف السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة والسید عبد اللطیف زخباط، الكاتب العام ل
ن من البنك الشعبي المركزي وفرعھ الجھوي بمراكش وشركاء المؤسسة، إلى جانب 

  ).ابن تیمیة بمراكش وموالي عبد هللا بآسفي(األكادیمیة ومدیري ثانویتي األقسام التحضیریة 

مع توفیر مواصفات عالیة الجودة لھذه الخدمة، من حیث " الویفي"وتھدف ھذه االتفاقیة، إلى تجھیز وربط ھاتین الثانویتین ب

وقد أشاد السید مدیر األكادیمیة، في كلمتھ االفتتاحیة، بھذه الشراكة االستراتیجیة التي ستساھم في توفیر الظروف المناسبة 
كما ذكر بالمحطات واألوراش التربویة التي . للرفع من ولوج األقسام التحضیریة وتیسیر البحث والمعرفة عن طریق األنترنیت

مؤسسة البنك الشعبي للمنظومة التربویة من حیث تعزیز البنیة التحتیة، ومتمنیا النجاح لھذا 
  .  المشروع الذي یروم الرفع من الجودة وتحسین المؤشرات

بالتعلیم،  ومن جھتھ، عبر السید الكاتب العام لمؤسسة البنك الشعبي، عن االھتمام الذي تولیھ ھذه المؤسسة للمشاریع المرتبطة
كما أشار إلى الرھان الذي ترفعھ مؤسسة البنك . مذكرا باألوراش والمشاریع الناجحة التي تم تحقیقھا مع المنظومة التربویة

وبالتالي، توفیر نفس الحظوظ . الشعبي للتقدم أكثر في العمل مع األقسام التحضیریة لالرتقاء بھا إلى مصاف مثیالتھا عبر العالم
كما اقترح توسیع الشراكة مع األكادیمیة، . یث تجھیز المختبرات ومختلف المرافق الضروریة للبحث والتحصیل

  .مستقبال، لتشمل دعم المؤسسات التعلیمیة بالوسط القروي

في، أما باقي المداخالت، فأكدت على أھمیة ھذه المشاریع والشراكات في دعم االستراتیجیة التربویة بجھة مراكش آس
خصوصا وأن لھا من المؤھالت ما یساعدھا على الرفع من أداءھا التربوي، لحصد المزید من اإلنجازات وتحقیق الكثیر من 
كما أجمعت نفس المداخالت على أن ھذه الشراكة تعتبر نقطة بدایة، بالنظر إلى عزم مؤسسة البنك الشعبي 

  .ویة بھذه الجھة من خالل فتح آفاق تعاون جدیدة

واختتم اللقاء باإلشادة بھذه الشراكة البیداغوجیة، التي تعزز األوراش المفتوحة من طرف األكادیمیة، بدعم ومساندة من طرف 
تطلبات ورھانات كما تمت الدعوة إلى التفكیر في اتفاقیة إطار تھتم بمجاالت أخرى، وتستجیب لم

   .2015/2030المنظومة التربویة جھویا، تماشیا مع االستراتیجیة الوطنیة للتربیة والتكوین 

1/1 

 

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

 

                                                                                                                             

  

  

  

   

ـ العدد 2017يناير                   نشرة إخبارية إلكترونیة   

بمقر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي،  تم    

طرف السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة والسید عبد اللطیف زخباط، الكاتب العام ل
ن من البنك الشعبي المركزي وفرعھ الجھوي بمراكش وشركاء المؤسسة، إلى جانب یبحضور السادة المدیرین اإلقلیمیین ومدیر

األكادیمیة ومدیري ثانویتي األقسام التحضیریة السادة رؤساء األقسام والمصالح ب

وتھدف ھذه االتفاقیة، إلى تجھیز وربط ھاتین الثانویتین ب   
  .التقنیة والسرعة واألمن المعلوماتي

وقد أشاد السید مدیر األكادیمیة، في كلمتھ االفتتاحیة، بھذه الشراكة االستراتیجیة التي ستساھم في توفیر الظروف المناسبة     
للرفع من ولوج األقسام التحضیریة وتیسیر البحث والمعرفة عن طریق األنترنیت

مؤسسة البنك الشعبي للمنظومة التربویة من حیث تعزیز البنیة التحتیة، ومتمنیا النجاح لھذا لى دعم األكادیمیة، مشیرا إراكمتھا 
المشروع الذي یروم الرفع من الجودة وتحسین المؤشرات

ومن جھتھ، عبر السید الكاتب العام لمؤسسة البنك الشعبي، عن االھتمام الذي تولیھ ھذه المؤسسة للمشاریع المرتبطة    
مذكرا باألوراش والمشاریع الناجحة التي تم تحقیقھا مع المنظومة التربویة

الشعبي للتقدم أكثر في العمل مع األقسام التحضیریة لالرتقاء بھا إلى مصاف مثیالتھا عبر العالم
یث تجھیز المختبرات ومختلف المرافق الضروریة للبحث والتحصیللطلبتھا من ح

مستقبال، لتشمل دعم المؤسسات التعلیمیة بالوسط القروي

أما باقي المداخالت، فأكدت على أھمیة ھذه المشاریع والشراكات في دعم االستراتیجیة التربویة بجھة مراكش آس    
خصوصا وأن لھا من المؤھالت ما یساعدھا على الرفع من أداءھا التربوي، لحصد المزید من اإلنجازات وتحقیق الكثیر من 

كما أجمعت نفس المداخالت على أن ھذه الشراكة تعتبر نقطة بدایة، بالنظر إلى عزم مؤسسة البنك الشعبي . المكاسب في المجال
ویة بھذه الجھة من خالل فتح آفاق تعاون جدیدةعلى توسیع دعمھا للمنظومة الترب

واختتم اللقاء باإلشادة بھذه الشراكة البیداغوجیة، التي تعزز األوراش المفتوحة من طرف األكادیمیة، بدعم ومساندة من طرف     
كما تمت الدعوة إلى التفكیر في اتفاقیة إطار تھتم بمجاالت أخرى، وتستجیب لم. مؤسسة البنك الشعبي

المنظومة التربویة جھویا، تماشیا مع االستراتیجیة الوطنیة للتربیة والتكوین 
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