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ابمرابط لك من وزير امرتبية اموظنية وامتكوين املهين امس يد رش يد بن  7102يوهيه  72 اميوم ادلؼة أ رشف

غعا  نالهعقاكة متكوين ماتت ن من اأ و تااا  واأ واذة مل اخملتار واملدير امؼام  حول   يكروووت  املرر  ػ ى ا 

املؼلوما  واالذصاال  يف   صة ابمتجديد يف جمال او تؼامل تكنوموجيااملؼايري ادلومية اجلديد  نلمسابلا  اخلا

  امرتبية.

ظار اذفاكية اال ظار ب ن اموزار  و ميكروووت  املرر ، من خقال برانمج  ويندرج هةا اميوم امتكويين يف ا 

 تكوين يف امؼامل.ا ىل حتس ن أ هظمة امرتبية وام  ميكروووت  هتدفمبادر  ػاملية من هو اذلي  امتؼمل"،" رشاك  يف 

مليون من امفاػل ن امرتبوي ن وامتقامية  091، حوايل 7112امربانمج منة ا حداثه و نة  ةاوكد او تفاد من ه

 بدل. 009ا ىل  وامعلبة ينمتون

 امتؼمل" ش بكة ػ ى اأ هرتهت  ام ي ذؼترب واحد  من أ برب امب بتا  املهنية امؼاملية يفويدمع برانمج " رشاك  

يف مجيع أ حنا   مؤوسا  امتؼلميبرؤوا   ا  واملدرو نفاػل ن امرتبوي ن، وام ي تربط املقاي ن من املدرواملوهجة ا ىل ام

 امؼامل ذنتظم يف ما يعلق ػليه " جممتع امتمنية املهنية".

" منة أ بريل املرر  من خقال برانمج " رشاك  يف امتؼمل ميكروووت  معرشابة ب بط اموزار  ذ وتر هةا، 

اذلي يسؼى ا ىل تزويد املدارس ابملوارد واخلرب  امقازمة  املدارس اجملدد ، ذلوم ػ ى حمورين أ واو ي ن: حمور  7112

اذلي يتوىخ تزويد املدروا  واملدرو ن  اأ واذة  اجملددونيف جمال تكنوموجيا املؼلوما  واالذصاال  ، وحمور 

  دمج هة  امتكنلوجيا بب ل تؼال يف أ وامي  امتدري  وامتكوين.ابموواتل واملوارد امرمقية متبجيؼهم ػ ى

، اذلي حرض  امتاذ  امؼام نلوزار  ومديرو املصاحل املربزية وبؼض اأ واذة  واأ ظر اال داريةومتزي هةا اميوم 

ظار امتؼاون مع وزار  امرتبية اموظ  نية بؼرض ميكروووت  املرر  حلصيةل غرش و نوا  من اأ وبعة املنجز  يف ا 

غرض حول ش بكة " رشاك  يف امتؼمل" وأ ثرها ػ ى ذعوير معل اأ واذة  املراربة، بام متزي وذلدمي ، وامتكوين املهين 

 بتلدمي شهادا  أ واذة  جمددين ومديري املؤوسا  امتؼلميية، تضقا غن ذنظمي ورشا  ذدريبية .


