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: "البرمجة المعععمعتمعاتع عة  تحت شعار        
تنم ة لممهارات الذات ة"  نظمت جمع عة العبعر ع عة 
الرقم ة  بنس ق مع االكاديم ة الجهتيعة لعمعبعر ع عة 
والععبعع ععتيععا  ععجععهععة ةععا  معع ععنععا   ععمععسععمععة مععا 

آل عر ععا  ععع  الب تينعات العحعيعتريعة و  عر  
إص ار ما  رنام   راتش  لفائ ة األطر البر عتيعة 

مخبمف األ الك البعم مع عة واإلدارية المنبم ا إلى 
  ا بع ادا لمنسخة العخعامسعة معا   عبعت   الجهة

   Africa Code Weekالبرمعجعة االةعريع ع  
 10العى اعايعة  8102شبنبر  82ا ب اء ما وذلك 
  الب تينات الحيعتريعة شعمعمعت كع  8102نتنبر 

ما م يرية ةا   صفرو  متالي يع تب  تاونعات 
وتازة   ع عنعمعا  لعك العبع عتيعا ععا  ععع  لع ع  

 م يريات الجهة.
هذا الب تيا إلى تتظ عف معبعاد  يه ف         

الععبععرمععجععة قلعع  إ ععراء معععععارف الععمععبعععععمععمعع ععا 
والمبعممات وتطتيعر ةع عرهعن العنع ع ي  وجعععمعهعن 
قععادريععا عععمععى الععبععحععمعع عع  واالنعع مععا  ةعع  العععععمعع  

 الجماع  والبعاون .
اول يتم ت عتيعنع   عفعا   ع عمعمعة اةببح         

ةععريعع   ععتدرار رئعع عا الععمععركعع  الععجععهععتي  السع عع 
لععمععنععظععتمععة اإلعععالم  ععالععجععهععة الععذي  شععاد ونععت  
 المعجعهعتد العذي يعبعذلعذ األ عاتعذة  عار   وقعات 
عععمععمععهععن لععمععحععيععتر واال ععبععفععادة مععا معع عع  هععذ  

الب تيعنعات  معاكع ا ععمعى خعرورة  عمعق نعتادي 
رقم ة دا   الما سات البعم م ة ما  ج  تع ريع  
البالم ذ عمعى معهعارات ا عبعععمعال العبع عنعتلعتجع عا 

السع ع ة صع يع عة وعاووعاو تعمعبعهعا كعمعمعة الح ي ة  
المسبشارة الجهعتيعة لعبع عنعتلعتجع عا العمعععمعتمعات 
واالتلاالت  الجهة  الب   عطت نبذة عا مسا  ة 
  بت  البرمجة االةري ع   معاكع ة ععمعى وجعتب 
تن ي  هذ  الب تينات دا   الما سات البععمع عمع عة 

 عن كعمعمعة ما  ج  ا بفادة  كبر ع د ما البالم ذ  

الس   كعريعن العتداع عري رئع عا 
جمع ة العبعر ع عة العرقعمع عة العذي 
تععحعع   عععا مععاهعع ععة الععبععرمععجععة 
  تنها مل را لمبف  ر المعنعطع ع  
والععنعع عع ي ومععحععفعع ا لععمعععععمععمعع ععة 

 اإل  اع ة.
هععذا تععععع ز         

ال تم  حيتر السعادة 
المفبش ا البر تيع عا  

الس   معحعمع   خعادي 
والس   محم  المعبع ع  
المذان  اهما  الجانع  
النظري   ع عنعمعا  طعر 
جانبذ العمعمع  كع  معا اال عبعاذة نععع عمعة  عا عن  
األ باذة  هعام ععمعتي شعريعفع  واأل عبعاذ كعريعن 

   ي ي. 
 001ل  اةة المشاركعة حوعتالع  ونظرا         

مسبف  ا ومسبف  ة ما األطر البر عتيعة واإلداريعة 
تعن معخعبعمعف األ عالك العبعععمع عمع عة  المنبم ا إلى 

تععخععلعع ععك  ر ععع ورشععات  ورشععبععان  ععالععفععبععرة 
اللباو ة  لعلعت لعمعمعنعبعمع عا لعمع يعريعة ةعا  
وورشبان  الفبرة المسائ ة ا بفاد منها المنبمعتن 

 .لم يريب  صفرو ومتالي يع تب
هذ  الب تينات     ما م يرية أنفت ا ب        

 كبت ر وم يرية تازة يتم  5تاونات يتم السبت 
و ث عرةت ويترا  8102 كبت ر  7اال ن ا 

مشاركا ومشاركة ما  55م  فا  مغ ازي  ما 
مخبمف اال الك البعم م ة عمى مسبت  

 الم يريب ا.
ك  دورة ت تين ة و ناء عمى ة  نهاية         

       -تتز  ع   ك  ورشة-ا بمارة ت   م ة 
المسبف  ون ا بحسانا لمب تيا 
 تاء عمى المسبت  النظري  و 
البطب     و  انتا عا راببهن ة  
اال بفادة ما ت تينات مما مة 

 مش  يا  هذ  البادرة الط بة.
اإلشارة الى كما تج ر     

انطالق الب تيا عا  ع  ة   رنام 
  راتش لفائ ة ك  األطر البا عة 
لمجهة  وذلك عبر المنلة 
االل برون ة لجمع ة البر  ة الرقم ة 

eform.educationdigitale.ma   هذا 
 011الب تيا الذي يبا عذ وال ا ما ي ي  عا 

 كبت ر  05والذي يمب  ما -مسبف  ا ومسبف  ة 
وو ات تبيما  5يب تن ما  -8102نتنبر  0الى 

م اطع ة  يت ت تين ة ومنب يات لمن اش وروائ  
معرة ة و  ر  مهارية  ناه ك عا محاخرات 

 تفاعم ة عا  ع .
هذا الب تيا  شتاه  ت  يرية   بت   

 بسممها االكاديم ة ل   ما  كم  الب تيا ما 
 Hackathonالجهة  يم ذ تنظ ن  ول هاكاتتن 

 جهتي والذي   بن اإلعالن عا تفاص مذ الو ا.

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس
 37.47.53.35.47الفاكس:  37.47.57.55.27/37.47.53.23.24الهاتف:  -فاس  - 2432-ص.ب -العنوان: شارع موالي رشيد )طريق صفرو(  

 aref.fes@men.gov.maالبريد اإللكتروني:  http://aref-fm.men.gov.maالبوابة اإللكترونية: 

   بنس ق مع األكاديم ة الجهتية لمبر  ة والب تيا  جهة ةا  م نا 

 تنظم أياما تكوينية حول البرمجة المعلوماتية  جمع ة البر  ة الرقم ة


