
 

 

 

 
 

 بالغ صحفي 
 تعاون بين املغرب والواليات املتحدة األمريكية: الثمرة 

   ة معلوماتي معداتبالحسيمة -تطوان-في جهة طنجة تعليمية ةؤسسم 34تجهيز  استكمال 
 

 شتنبر  25 الجمعة يوم ، والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي التربية الوطنية ووزارة املغرب  -وكالة حساب تحدي األلفيةاستكملت 

على   "املستفيدة من مشروع "التعليم الثانوي  (34األربع والثالثين ) التعليمية ؤسساتامل في ةمعلوماتي معداتعملية تسليم وتركيب ، 2020

 .الحسيمة-تطوان-مستوى جهة طنجة

  فعالية   ، من الرفع منبهذه الجهة  أستاذا وأستاذة  862تلميذا وتلميذة و  33.234املعلوماتية، التي سيستفيد منها سنويا    عداتوستمكن هذه امل

ي الجهود املبذولة قصد توفير تعليم عن بعد ذي  ستسهم فاملدرسية للتالميذ، كما  والنتائج    اتتعلم الوأداء املؤسسات التعليمية وتحسين  

 ". 19-"كوفيد  ستجدوباء فيروس كورونا امل تداعيات  ب  املتسمة  ةاالستثنائي  ظرفيةال  هخالل هذجودة  

،  " الثانيامليثاق  " في إطار برنامج التعاون   مليون درهم  15  تناهز   إجمالية  بقيمة مالية  التي تم اقتناؤها   ،كما أنه بفضل هذه املعدات املعلوماتية

وقاعات    تعددة الوسائطم  قاعاتتجهيز  تم  ،  هيئة تحدي األلفيةباليات املتحدة األمريكية، ممثلة  بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الو   وقعامل

واحدة(  املستفيدة، املتواجدة على مستوى أقاليم وزان )مؤسسة    (34األربع والثالثين )  والتأهيلية  اإلعدادية  الثانوياتبإدارية    مكاتبو   للدرس

)-وفحص وشفشاون  واحدة(  )مؤسسة  )  6أنجرة  والعرائش  )  7مؤسسات(  وتطوان  طنجة  9مؤسسات(  وعمالة  )-مؤسسات(    10أصيلة 

 مؤسسات(. 

برنامج )نظام التشغيل، و   املعلوماتية  من البرامج  بحزمة  التي سترفق  ستفيدة،للمؤسسات التعليمية امل  ةاملخصص  املعلوماتية  املعداتتألف  تو 

الفيروسات، وبر مل الدرسامج  نكافحة  )  1.698)  حمولةم  حواسيبمن    أساسا(،  إلخ.،  لتدبير قاعة  ، وحقائب وحدة(  146وحدة( ومكتبية 

  فيديو عرض اللوأجهزة  ،  بشبكة األنترنيت وأدوات للربط الالسلكي  ،وطابعات متعددة الوظائف  ،لتخزينلشتركة  مخوادم  و تعددة الوسائط،  م

  طرواأل   تكوين لفائدة األساتذةتوفير  مسبقا  هذه املعدات، سيتم  أمثل لاستخدام    وحدة(. ولضمان  460للعرض )وشاشات    وحدة(،  460)

 املؤسسات املستهدفة. ب  ةاإلداري

 على مستوى   مليون درهم  39  ناهز ت  مالية إجماليةبقيمة    معدات معلوماتيةوتركيب وتشغيل    تسليمعملية  وتعد هذه املبادرة أول محطة من  

-تطوان-اململكة، وهي طنجة  من  جهاتثالث    التي تتوزع علىاملستفيدة من مشروع "التعليم الثانوي"،    (90تسعين )الـ  املؤسسات التعليمية

 .آسفي-ومراكش ،مكناس-فاسو   ،لحسيمةا

تحظى  و .  لرئيس ي ملشروع "التعليم الثانوي" ، املكون ا" ثانوية التحدي " نموذج  نزيلت  في إطار  ةاملتطور   ةاملعلوماتي  عداتامل  ههذ تسليم    ندرجيو 

تربوي  هاجرية واملالية، وتشجيع اعتماد منمن دعم مندمج يهم تعزيز استقالليتها اإلدا  نموذجهذا الاملؤسسات التعليمية املستفيدة من تنزيل  

لبنيات التحتية املدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية لالبتكار ايتمحور حول التلميذ، وتحسين املحيط املادي للتعلمات بفضل إعادة تأهيل  

 البيداغوجي.  

إلى تحسين جودة ومالءمة برامج التعليم    ،مليون دوالر  111,4"التعليم الثانوي"، الذي خصص له غالف مالي قدره    مشروعيهدف  للتذكير،  

تام مع الرؤية    اتساقفي    بلورته  تتمالذي    هذا املشروع،  ويتم تنزيل  وضمان الولوج املتكافئ إلى هذا التعليم.  )اإلعدادي والـتأهيلي(الثانوي  

التربية الوطنية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  وبتعاون وثيق مع قطاع  تكوين، وال  ربيةالت  منظومةإلصالح    2030-2015االستراتيجية  

 . املعنية


