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األول  الملتقىمديرية سال تم تنظيم ب "GENIE"البرنامج السنوي للمنسقية اإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إطارفي 

بتنسيق مع المفتشية التخصصية لمادة التكنولوجيا  «الرقميةالتربوية في خدمة الثقافة  الروبوتيات»للروبوتيات تحت شعار 

شارك في الملتقى أستاذات وأساتذة مادة التكنولوجيا باإلضافة إلى " , ATDTec"تواصل لتنمية التكنولوجيا بالمغرب ية وجمعيةالصناع

تابع  الرياضيات حيث دأولمبيابن الخطاب المشاركون مؤخرا في إقصائيات  تلميذات وتالميذ إعداديتي حمزة بن عبد المطلب وعمر

  :التالميذ مداخلتين

 التعريف بالروبوتيات ومدى االستعمال التربوي لها جهوي( تهممفتش )المراكشي  عبد الكريممداخلة نظرية لألستاذ  :األولى  

 دالمسار األسوتتبع )روبوت التالميذ في تركيب وبرمجة  تم فيها إشراكة ألستاذين عبد الحرمة ومحمد الزين يتطبيق :الثانية 

 السادسة.السنة برمجت الوزارة مسابقة للروبوتات النسخة  وأن هذه (. خاصةاآللي نموذجين والباب

 

 :مفتش جهوي( مداخلتين)أبوعكور المراكشي والسيد محمد  عبد الكريمفي الشق األكاديمي من الملتقى أطر كل من السيد  

 الصناعيةالمنظم التقني في بناء التعلمات الخاصة بمادة التكنولوجيا  بعنوان مكانة :األولى 

 الروبوت كنموذج الرقمي:األنشطة اللعبية وأهميتها في بناء الفكر عنوان  : تحتالثانية 

في ختام الملتقى تم حث األستاذات واألساتذة على تفعيل دور مادة التكنولوجيا في الحياة المدرسية وكذا المشاركة في مسابقة 

سيتم  ثالمادة. حيللتكوين فيما يخص مستجدات  األساتذةرغبة  إلىتمت االستجابة  االوزارة. كمالتربوية المنظمة من طرف  تالروبوتيا

المؤسسات اإلعدادية على  الروبوتيات لتالميذشهر مارس ستبرمج تكوينات على  لالمقبلة. وخالمن األسابيع  ابرمجة تكوينات لهم ابتداء  

األستاذ  الملتقى، أبى لالتكنولوجيا. وخالمادة  توزيع قرص رقمي خاص بمادة التكنولوجيا على جميع أستاذات وأساتذة مقافلة. وتشكل 

ي بومليك سعيد أستاذ مجدد من ثانوية الفارابي التقنية إال أن يكرم األستاذ عبد الكريم المراكشي اعتراف منه على المجهودات القيمة الت

اللقاء ممثل الوزارة ومديرية  رغرب. حضالميقوم بها هذا األخير خدمة للعمل التربوي عامة ومادة التكنولوجيا خاصة، في جميع مدن 

"GENIE"  بمعية  اإلدريسيعبد الرحمان  واالتصاالت السيدالمنسق اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات  وأدار الملتقىالسيد محمد حاجي

 يش.ظاسماعيل بلع األستاذ

 
 

  2019يناير  5 سال بتاريخاألول للروبوتيات التربوية بمديرية  الملتقى الموضوع:
 

 - GENIE -واالتصاالت  المعلوماتالمنسقية اإلقليمية لتكنولوجيا 

     سال - GENIE -منسقية اإلقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال
 



  

 

 2019ناير ي 5 سال بتاريخاألول للروبوتيات التربوية بمديرية  الملتقىهامش  ىصور عل

 



  

 2019يناير  5 سال بتاريخاألول للروبوتيات التربوية بمديرية  الملتقىهامش  ىصور عل

 

 


