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من الطلبة المهندسين الجدد للتخصص في  280 فائدةل والمواصالت أبوابهيفتح المعهد الوطني للبريد 

 المهن الرقمية

دسية، قام مسالك هن لسبعةرسة للرقميات بافتتاحها مدكالتموقع  لىإ في إطار استراتيجيته، التي تهدف

من الطلبة  280 شتنبر لفائدة17و 14 االندماج بينالمعهد الوطني للبريد المواصالت بتنظيم أيام 

.2019-2018المهندسين الجدد برسم السنة الجامعية   

المشروع األكاديميكان الهدف من تلك األيام التواصلية تمكين الطلبة الجدد من التعرف على    

 والبيداغوجي الجديد للمعهد وكذا من االنخراط بشكل كامل في مبادرة

." Go Digital by INPT"  

، 2018وقد مكن هذا التموقع الجديد للمعهد كمدرسة مرجعية للرقميات، الذي اعتمد في شهر يوليوز 

أو المباراة  2018بالفعل من استقطاب أجود الطلبة، سواء على مستوى المباراة الوطنية المشتركة 
 البيئينظام تكوين أحسن الخريجين في إطار مشروع شمولي يخدم تطوير ال وذلك بهدفالجامعية، 

 الرقمي الوطني. 

عتبارا جديدة معتمدة ا مسالك هندسية سبعةفتتاح االتموقع الجديد على أرض الواقع بهذا  م تنفيذحيث ت 

 2017بين نونبر  تكثيفها، وذلك على إثر جهود مشتركة لهيئة التدريس تم 2018من شهر يونيو 

 الرقمي.  نظام البيئيالنطاق واسع مع جميع الجهات الفاعلة في  وتشاور على، 2018ومارس 

 ميةوالخدمات الرقالبنى التحتية ي تركز أساسا على مهن البيانات والسبعة الت المسالك هاتهوتتمثل 
ية، والثقة الرقمالمعلوماتي  البيانات، ومهندس األمنعلوم  : مهندسما يليفي للمقاوالت والتحول الرقمي

دس ومهن، واالتصاالت الذكيةالمعلومات  وهندسة تكنولوجياالمتطورة للخدمات الرقمية،  البرامجوهندسة 
إدارة المشاريع المعلوماتية،  والمساعدة في ومهندس االبتكار، وأنترنيت األشياءالسحابية  الحوسبة

 .والخدمات الرقميةالمدمجة  ومهندس األنظمة

عبد الفتاح الشريف الشفشاوني إلى أن "بداية  والمواصالت السيدمدير المعهد الوطني للبريد  وقد أشار 

األخيرة  حيث شهدتظة مهمة من خالل أيام االندماج. عرفت لح قد 2019-2018السنة الجامعية 

مام الشامل للمعهد االهت إلى جعل والتي ترمي’ Go Digital by INPT‘االنطالقة الفعلية لمبادرة 
.  وفضال عن ذلك، تقدم مسالكنا السبعة، الموجهة كليا نحو المهن والمستقبليةحول المهن الرقمية الحالية 
البرنامج الخاص بأيام  بإنشاء"هكذا قمنا  " مضيفا، التميز ومبتكرة هدفهاالرقمية، مسارات متنوعة 

 جدد إلى هذا النمط الفكري الجديد." االندماج على النحو الذي يمهد الطلبة المهندسين ال

نشاء قطيعة عند الوافدين الجدد الهدف من وراء أيام االندماج هذه، المصوغة بروح االبتكار، هو إكان 
، عملت اللجنة التنظيمية على منح األولوية لالبتكار ولذلكالتركيز على مسألة االنفتاح على اآلخر.  مع



 

 إلى ردود أفعال الطلبة القدامى ك، استندت اللجنةلهذا الحدث.  إلى جانب ذلبرمجتها في  والتنمية الذاتية
 .  المناقشة خالل مجموعاتالذين استدعتهم، بغية تلقي وجهة نظرهم من 

 طالقة سلسلةمن خالله ان والذي أعطىوافتتحت أيام االندماج بخطاب الترحيب الذي ألقاه مدير المعهد، 
يها ف الرقمي" شاركأنشطة نظمت تحت عنوان "االبتكار . والترفيهبالمرح ة من األنشطة المبتكرة المليئ

 روح الفريق. واأللعاب، وأنشطة بناءهمت التأطير،  ،والخريجون والموظفون اإلداريونكل من األساتذة 
هذه الورشة شكال  اتخذت رشة تحت عنوان " أحالم جماعية". حيثقد تميز اليوم األول بتنظيم وو

هدف بطرح أفكار مبتكرة يات وحول معهد الرقم المستقبلية ن الطلبة الجدد من تقديم نظرتهمترفيهيا مك

، بورشات حولالواقع. كما تميز اليوم الثاني  على أرض Go Digital by l’INPTتجسيد مبادرة 
 .  الروبوتيةصنيع وتومختبر الالتأطير، 

ها أعضاء من المكتب التنسيقي للطلبة لالجدد خالرافق الطلبة ، تكميليةلم تخل البرمجة من أنشطة هذا و
 مرافقواد للطلبة ونخل المعهد من أنشطة شبه مدرسية وحيث أطلعوهم على األوجه المختلفة للحياة دا

 ، تجسد الطابع األكاديميالتأكيد...(. وبالتمريض جناحمباني المعدة لسكن الطلبة وكذا )كالمقصف وال
لنظام التحصيل بالوحدات، فضال عن نظام ال تقديم المسالك المختلفة، وخال من التواصلية لهذه األيام

 الداخلي للمعهد.  

في  ةكذا الخريجون بعرض اآلفاق الوظيفية المفتوحمهنيو القطاع المعلوماتي و بعض ، قامفي الختام
للبريد هد الوطني منذ االندماج في المع نطالق المسار المهني" اوجه الطلبة الجدد تحت شعار: 

راكمها ين األساسي في مسالك الهندسة، والخبرات المهنية التي في الواقع، يعتبر التكويوالمواصالت". و
المشاريع المهنية، من األسس التي من ية وريباء من خالل أنشطة المعهد أو الدورات التدالطالب سو

 ية.شأنها تمكين الخريجين الجدد من االندماج بشكل أفضل في الحياة المهن

 

 


