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برنامج استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي اإلجازة
للحصول على  شهادة الكفاءة املهنية

)Certificat des Compétences Professionnelles(

التكوينات املقرتحة برسم سنة 2016

هـــام جدا:
 يتم التعرف على خمتلف اإلجراءات العملية لالستفادة من هذا التكوين وكذا مراحل التسجيل انطالقا من املوقع االلكرتوني التالي:

www.proqualif.ma

يتعلق هذا التكوين باستكمال تأهيل 25 ألف من حاملي شهادة اإلجازة من خالل تزويدهم بكفايات ذاتية ومهنية 
إضافية تمكنهم من فرص أكبر لالندماج في سوق الشغل. ويمتد على مدى ثالث سنوات ) 2016 - 2018 ( التعريف بالربنامج

يفتح التكوين في وجه حاملي شهادة اإلجازة األساسية أوالمهنية الذين هم في وضعية البحث عن فرص للشغل. الفئــة املستهدفــة

يتم تنفيذ التكوين بمختلف مؤسسات التكوين المهني ومختلف الجامعات على الصعيد الوطني في إطار سياسة 
القرب واالستجابة لحاجيات المحيط. أماكن التكوين

تتحدد في  9 أشهر كحد أدنى و12 شهرا كحد أقصى. مــــدة التكويـن

يتم منح إعانات مالية بمقدار 1000 درهم شهريا  لكل مستفيد طيلة مدة التكوين. إعــانــات مالـيــة

يتضمن التكوين لزوما مجالين أساسين:
-مجال مشترك بين جميع التكوينات، ويهدف إلى تطوير الكفايات الذاتية والتواصلية للمتكونين، وذلك   
بالتركيز على امتالك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاوالتية وتدبير المشروع. )يمثل غالفه 

الزمني %50 من الغالف الزمني اإلجمالي للتكوين(
-ومجال تطوير الكفايات المهنية اإلضافية والخبرات الميدانية.  

برنامج التكويـن

1.Chargé de clientèles banque et assurance
2.Métreur tout corps-conducteur de travaux
3.Techniques de marketing
4.Agent commercial
5.Marketing et Actions Commerciales
6.Comptabilité Finance et Gestion 
7.Management des ressources humaines 
8.Métrologie et productique 
9.Systèmes embarqués
10.Génie Industriel et Maintenance
11.Développement social
12.Technologie d'analyses biomédicales  
13.Technologie de Contrôle des Médicaments
14.Maintenance et contrôle de l’instrumentation  
     biomédicale
15.Sécurité Informatique
16.Préparateur en pharmacie

17.االرشاد السياحي: الديني، واحلضاري، والتاريخي
18.االستشارة النفسية و األسرية والوساطة 

19.تدبير اجملال وحماية البيئة
 20.تصميم وإدارة املشاريع اإلعالمية: التربوية 

     والثقافية والدينية
21.اإلعاقات السمعية و التواصل اإلشاري

1.Techniques bancaires et assurances
2.Commerce et distribution moderne
3.Management système QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement)

4.Mécatronique Manufactoring
5.Conception et fabrication mécanique
6.Management de Production Industrielle
7.Procédés de traitement de surfaces
8.Administrateur  systèmes et réseaux  
9.Concepteur, Réalisateur  d’applications Web & Mobiles 
10.Techniques managériales et entrepreneuriales
11.Management logistique et  transport 
12.Management hôtelier & développement d’activités touristiques 
اإلعاقات السمعية و التواصل اإلشاري .13

التكوينات المقترحة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلالتكوينات المقترحة بالجامعات


