
 

 

 

 

 

 

 تقرير حول
 Hackathon coding 2018 

 

 

في إطار األنشطة والتجارب النموذجية التي تقوم بها مديرية مشروع جيني مع الشركاء والجمعيات التي تهتم 

بإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم الكفيلة بتجويد العمليات التعليمية التعلمية، 

بمركز ، 2018ماي  21يوم التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي  وزارة نظمت

لالتصاالت، املسابقة الوطنية األولى  MEDI TELECOMبشراكة مع شركة  ،التكوينات وامللتقيات الوطنية

املتمحور حول أهداف  "Code for the planet"في إطار مشروع   "Hackathon coding 2018"للبرمجة 

 التنمية املستدامة حيث ارتكز النسخة األولى لهذه املسابقة على املجاالت اآلتية:

 الصحة للجميع 

 والكهرباء للجميع املياه النظيفة 

 السكن املستدام 

 

 code"في إطار برنامج تم انتقائها  مؤسسة تعليمية ابتدائية 14يمثلون تلميذا  42وشارك في هذه التظاهرة 

for the planet" :حسب املعايير األتية 

 التوفر على قاعة متعددة الوسائط 

  اإليكولوجيةأن تحمل اللواء األخضر أو توجد ضمن قائمة املدارس 

  أن يكون لها ترتيب مهم في مبادرةAFRICA CODE WEEK 

 

شراكة مع نظمها فريق من الوزارة ب SCRATCHورشات  في البرمجة عبر  بتكويناملؤسسات  هذه وحظيت

 .2018انطلقت منذ شهر فبراير  ، في إطار جولة عبر كل الجهاتأطر من الشركة الراعية للمشروع

  



 

 

 

 

 Hackathon coding 2018الئحة املدارس املشاركة في 

 األكاديمية الجهوية

 للتربية والتكوين 
 الفريق املؤسسة املديرية اإلقليمية

 1 مدرسة عقبة بن نافع عين السبع الحي املحمدي الدار البيضاء سطات

 2 مدرسة بين املدن الجديدة عين الشق الدار البيضاء سطات

 3 مدرسة طاهر السبتي الدار البيضاء أنفا سطاتالدار البيضاء 

 4 مجموعة مدارس النجاح القنيطرة الرباط سال القنيطرة

 5 1 مدرسة الطبري  العرائش طنجة تطوان الحسيمة

 6 مدرسة املجاهدين أكادير إداوتنان سوس ماسة

 7 يناير 11مدرسة  آسفي مراكش آسفي

 8 مدرسة بير أنزران إفران فاس مكناس

 8 مدرسة الشهيد محمد الزرقطوني السمارة العيون الساقية الحمراء

 9 مجموعة مدارس بني كوالل تاوريرت الجهة الشرقية

 10 مسكور  يمدرسة سيد تنغير درعة تافياللت

 11 مدرسة بئر كندوز  أوسرد الداخلة وادي الذهب

 12 مدرسة حي الرجاء في هللا كلميم كلميم واد نون 

 14 مدرسة األمل خريبكة خنيفرةبني مالل 

 

اكات م، لعب إلكترونية أو محوقد كانت إنتاجات التالميذ، املتبارين خالل هذه املسابقة، عبارة عن بران

وتعالج إحدى اإلشكاليات املتعلقة بالتنمية املستدامة حسب   SCRATCHتفاعلية مطورة بواسطة

 املجاالت التي تم تحديدها سابقا.

 مداوالت لجنة التحكيم إلى النتائج التالية: خلصتوبعد تقديم عروض كل فريق، 

 

 Hackathon coding 2018الئحة املدارس الفائزة في 

 األكاديمية الجهوية

 للتربية والتكوين 

 املديرية

 اإلقليمية 
 الترتيب الفريق املؤسسة

 الجائزة األولى  6 مدرسة املجاهدين أكادير إداوتنان سوس ماسة

  الثانيةالجائزة  11 مدرسة بئر كندوز  أوسرد الداخلة وادي الذهب

  الثالثةالجائزة  4 مجموعة مدارس النجاح القنيطرة الرباط سال القنيطرة

 جائزة اللجنة  9 مجموعة مدارس بني كوالل تاوريرت الجهة الشرقية

 



 

 

 

 

لجماعي اوتبقى هذه املسابقة من أهم املبادرات التي تحث التالميذ على االبتكار، وحل املشكالت والعمل 

أهداف  في تحقيق األجيال الصاعدة والتواصل مع اآلخرين والتحسيس على الحفاظ على البيئة وإشراك

 .التنمية املستدامة

على  مؤسسة تعليمية 100 إشراكالجهات بولهذه الغايات سيتم تعميم هذه املسابقة على صعيد 

 الدخول املدرس ي القادم.ابتداء من  الصعيد الوطني وذلك


