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  / املدينة اجلهة التارخي التوقيت املؤسسة القطاع

 عام /خاص
 املومن )الرابط(مدرسة عبد 

 مدرسة محمد بنعبد هللا )متارة(

 الساعة التاسعة صباحا

9H00 

 2017دجنرب  04 الثنني

 ( الرمسي للقافةل الانطالق) 

 القنيطرة -سال -الأاكدميية اجلهورية للرتبية و التكوين جلهة الرابط

 مدينيت الرابط و متارة

1 

 جامل ادلين الأفغاينمدرسة  عام
 بعد الزوال الساعة الثانية

14H00 
 2017دجنرب  05الثالاثء 

 القنيطرة -سال -الأاكدميية اجلهورية للرتبية و التكوين جلهة الرابط

 مدينة القنيطرة
2 

 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين عام /خاص
 الساعة العارشة صباحا

10H00 
 2017دجنرب  07امخليس 

 سطات  - ادلار البيضاءالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

 مدينة ادلار البيضاء

3 

 عبد هللا الشفشاوينمدرسة  عام
 الساعة الثانية بعد الزوال

14H00 
 2017دجنرب 12الثالاثء

 مكناس  -الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة فاس 

 مدينة مكناس

4 

 خويدل خدجية بنتمدرسة  عام
 الساعة الثانية بعد الزوال

14H00 
 2017 دجنرب14امخليس 

 آ سفي -مراكش الأاكدميية  اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

 مدينة مراكش

5 

 مدرسة اخلنساء عام
 الساعة الثانية بعد الزوال

14H00 
 2017دجنرب 15 امجلعة

 اتفياللت -الأاكدميية  اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة درعة 

 مدينة ورزازات

6 

 مدرسة الزلقة عام
 الساعة الثانية بعد الزوال

14H00 
 2017دجنرب 19 الثالاثء

 تطوان احلس مية طنجةالأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

 مدينة طنجة
7 

 مدرسة الفتح عام
 الساعة العارشة صباحا

10H00 
 2017دجنرب 22 امجلعة

 والتكوين جلهة الرشقالأاكدميية اجلهوية للرتبية 

 مدينة وجدة

8 
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 2017امحلةل الوطنية ملاكحفة اجلرمية الإلكرتونية 

 لألنترنت اآلمن ستعمالاال حول التعليمية بالمؤسسات التحسيسية القافلة

 برانمج احلصة التحسيس ية

  جمرايت احلصة

 ،الربانمج تقدمي الأهداف و لكمة الرتحيب ابلتالميذ و .1

 دقيقة(، 14فيديو عرض ) :حول خماطر الأنرتنيت وكيفية الوقاية مهنا  ومسموعةوصةل حتسيس ية مرئية  .2

 ،دقيقة( 15) للأنرتنيت ال منرشوحات ومناقشة النصاحئ العرش للقافةل التحسيس ية هتم القواعد السلمية لالس تعامل  .3

 دقائق(، 10 وحول حامية املعطيات الشخصية )فيدي ومسموعةوصةل حتسيس ية مرئية  .4

 ،حول سلوك الأطفال عىل الانرتنيت حتليليةس امترة ا ملأ  .5

 .اختتام .6

 ةل:الـــقافــــفريق تنش يط 

ىل ممثل عن الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين وممثل عن ممثل   .املؤسسة املس هتدفةعن رشاكء امحلةل الوطنية ملاكحفة اجلرمية الإلكرتونية ، ابلإضافة اإ
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