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دفعة من تالمذتها  أول تستقبل ،«Lycée Méditerranéen» LYMED التمي    مؤسسة

 2022-2021برسم الدخول المدرسي 
 
 

 
غشت المنرصم الستقبال أول  31الثالثاء  يوم بوابها أ" Lycée Méditerranéen "LYMED افتتحت مؤسسة

ياء والعلو دفعة من تال  ز ي شعبة الرياضيات والفي 
ية مذتها فز العلمية لولوج المدارس العليا م الهندسية لألقسام التحضي 

ز المغربية والفرنسية. وستشمل هذه الدفعة  ز  األوىلللمهندسي  من الجهة  التالميذ من % 36 وينحدر ،قسمي 
 الشمالية. 

 
ي ، LYMED عتي  وت

المذة المغاربة الستقطاب التمؤسسة موجهة وسط، من طرف مؤسسة طنجة المت إنشائهاتم الت 
، المنح ز ي  ،خليط اجتماعي متنوع ضمن تعتز بمهمة تكوينهمكما أنها رين من كافة األوساط االجتماعية،  دالمتفوقي 

فز
ام التنوع وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. و وذلك  ،بلدهم تكون مؤسسة طنجة ضمن إطار شامل يوفر ظروفا مالئمة الحي 

وع من هذا النوعمن ، المتوسط ي، يتمحور حول  خالل إنجاز مشر ي إرساء فاعال يتنمية الرأس المال البشر
شارك فز

ز المستدام بالجهة الشمالية.   أسس التمي 
 

 3 ها تمساح وتبلغ ،األسود  عىل مقربة من الرأس " ShoreTétouan " األنشطةبمنطقة  LYMEDوتقع مؤسسة 
ي 
، سواء من حيث البنيات التحتية المتاحة رهن إشارة التالميذ، هكتارات وتوفر إطارا للدراسة يستوفز  أفضل المعايي 

ز القاعات الدراسية  . باإلضافة إىل ذلك، تم تجهي  ي ية المخصصة لمواكبتهم عىل المستوى البيداغوج  أو األطقم التأطي 
اكنولوجية للعرض وكذا تخصيص العامة وقاعات اإلعالميات بأحدث الوسائل الت مواضيعية تتوفر  تأربعة مختي 

ية العلمية. كما  ق وسكن داخىلي مركز توثي LYMEDشمل مؤسسة تفيها أفضل المعايي  التعليمية لألقسام التحضي 
مي  مرب  ع من البنيات التحتية الرياضية )مالعب لكرة  12.000ومستوصف، باإلضافة إىل  ذ للتالميومقصف وسكن 

ب ومسارات أللعكرة القدم و   اب القوى...(. المرصز
 

ز مؤسسة  ي قلب منظومة مينائية وصناعية فريدة من نوعها، LYMEDعالوة عىل ذلك، تتمي 
بجهة تتوفر  بتواجدها فز

ي تنفيذ مشاريعهم البيداغوجية والتطبيقية، عىل فريق 
ز القادرين عىل مواكبة التالميذ فز ز المؤهلي  قوي من المهندسي 

ي تعرف بأشغال المبادرة الشخصية ال
 ."TIPEمؤطرة "الت 
 
ي  LYMED مؤسسةوتمثل  

بية الوطنية والتكوين المهتز ز مؤسسة طنجة المتوسط من جهة ووزارة الي  اكة بي  ثمرة لشر
ي ما فتئت منذ إنشائها سنة 

، 2007والتعليم العاىلي والبحث العلمي من جهة أخرى. مؤسسة طنجة المتوسط، الت 
بية واإلدماج السوسيو تعمل عىل تنفيذ  ي مجاالت الصحة والي 

ابية فز اقتصادي -مبادرات ذات تأثي  قوي بالمنطقة الي 
 .والبيئة

  :الصحفي للتواصل

فارس مريم  

m.fares@tangermed.ma 
www.tangermed.ma 

 

 https://www.linkedin.com/company/tanger-med  https://www.facebook.com/TangerMed.officiel/ https://twitter.com/TM_Officiel 
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