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 2017المعهد الوطني للبريد والمواصالت يطلق القافلة التواصلية الخاصة باألقسام التحضيرية للمدارس العليا 

 

، والموجهة 2017 التواصلٌة الخاصة باألقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا برسم سنة ةحملالأطلق المعهد الوطنً للبرٌد والمواصالت 

لتالمذة السنة الثانٌة من األقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا والتً تهدف إلى التعرٌف بالمعهد وشروط القبول به واألسالك والُشعب 

وسٌتم تنظٌم هذه الحملة من شهر ٌناٌر إلى مارس .  التً ٌتم تدرٌسها بالمعهد فضال عن فرص الحصول على عمل بعد التخرج

 . بجل المراكز المستقبلة لألقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا بالمملكة2017

معهد أساتذة  وإدارٌٌن عن الوٌضم برنامج هذه القافلة ملتقٌات ونقاشات لفائدة طلبة األقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا بمشاركة طلبة 

 .الوطنً للبرٌد والمواصالت وممثل عن طلبة المعهد

 مناسبة إلطالق الحملة التواصلٌة األولى 2017كما تشكل القافلة التواصلٌة الخاصة باألقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا برسم سنة 

الخاصة باألقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا على شبكات التواصل االجتماعً من خالل، على الخصوص، تنشٌط حسابات المعهد 

 .على هذه الشبكات ومشاركة المعلومة على المجموعات الخاصة بطلبة األقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا

كما ستمكن هذه الحملة المعهد من التقرب أكثر فأكثر من طلبة األقسام التحضٌرٌة للمدارس العلٌا واستقطاب خرٌجً هذه المدارس 

وهندسة تدبٌر تكنولوجٌا " الهندسة المعلوماتٌة "و" هندسة االتصاالت "قصد االلتحاق بالشعب الثالثة المتوفرة حالٌا بالمعهد وهً

 ."المعلومات

عد جزءا من ي  الخاص به  (1)المتعدد المسالك التً ٌتوفر علٌه المعهد الوطنً للبرٌد والمواصالت ومركز الدكتواره التكوٌن إن

 .بناها المعهد لكً ٌعزز موقعه كقطب للخبرة والتمٌز فً مجال االتصاالت وتكنولوجٌا المعلوماتٌتاستراتٌجٌة التنوٌع والتطوٌر التً 

 

 :نبذة عن المعهد الوطني للبريد والمواصالت

، ٌعد المعهد الوطنً للبرٌد والمواصالت مدرسة مغربٌة متخصصة فً تكوٌن المهندسٌن فً مجال 1961منذ إنشائه سنة 

، تكوٌنا متعدد التخصصات ٌرتكز على 1991فهو ٌقدم، منذ إنشاء سلك مهندسً الدولة سنة . االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات

التكوٌن العلمً والتقنً فً مجال االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات، تطوٌر مهارات التأقلم والمبادرة : أربع مجاالت رئٌسٌة وهً

واالبتكار، واكتساب مهارات اإلدارة مع التركٌز على أن ٌكون المهندس  المتخرج من المعهد متنوع االختصاصات ومنفتحا على 

 .محٌطه السوسٌو اقتصادي

  . مهندس دولة2200، أشرف المعهد الوطنً للبرٌد والمواصالت على تكوٌن أزٌد من 1994ومنذ تخرج فوجه األول سنة 

 

 

 

 


