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 بالغ حصفي

  شيادالأوىل مال   اموطنية ملباراةن يف ااثوميذان يتوج 
ىلويتـبأىالن    7102 يةامعامل  MOS طوةلب ا 

 
 نومديرية ممثالكوعة امرساغنة وىيمث مس تعني ممثال نومديرية ال كوميية ثوج امتوميذان أأمين بنصويرة 

شياد اموطنية الأو املباراةيف ال كوميية احلي احلس ين   اميت جرت ، ()فئة املتعومني Office Specialistىل مال 
املغرب يف امبطوةل ادلومية س ميثالن  نا، وانذل7102ماي  72يوم امخليس أأطوارىا اههنائية منافسات 

Microsoft Office Specialist World Championship  اميت س تلام باكميفورهيا ابمولايت املتحدة
 .7102غشت  7يوز ويوم  01الأمريكية ما بني 

طار امرشاكة بني وزا ،وهتدف ىذه املباراة ين وامتعومي رة امرتبية اموطنية وامتكوين املياميت ثندرج يف ا 
ىل ،ميكروسوفت املغربامعايل وامبحث امعومي ورشكة   املكتبية امربامج بعض يف امتالميذ همارات اختبار ا 

 لحلا. وامليين ادلرايس مسارمه يف حماةل ل مهستساعد واميت

طار ثفعيل مشاريع امرؤية الاسرتاثيجية  ،مكنت اموزارةكد و  وخاصة املرشوع  7101-7102يف ا 
 املتعوق شلو يف "امتعومي يف والثصالت املعوومات تكنوموجيا اس تعاملت "بتطويراخلاص  07 املندمج رمق

 امتكوينات ىذه من بدورمه متعومي اجلذوع املشرتكة ميس تفيدوا الميذ،نوت امرمقية امكفاايت وثطوير بتمنية
 عن يزيد ما تكوين بفعويا وحتلق وال دارية، امرتبوية الأطر مجيع أأومية مرحةل يف اس هتدفت واميت  ،ال شيادية

طار أأمف 011  ابموزارة. ا 

شياد  مرت ثصفياتو  اخلاصة بتالميذ اجلذع املشرتك،  MOSامنسخة الأوىل من املباراة اموطنية مال 
متعمل من و متعومة  0711 ما يناىز شيادا  كوين و تمرحةل الاهتلاء الأول  مت خالل ؛ مراحل عرب جالث

 عن لكمرحشني  01اختيار أأفضل خصت  ة وامتكوين، أأما مرحةل الاهتلاء امثاهيةات اجليوية نورتبياكدمييالأ 
ثل أأاكدمييتو مي س  اذلي  ة أأو املرتحشحتديد املرتحش عنتلاء امثامث مرحةل الاه ، فامي  أأسفرت أأاكدميية هجوية

شياد اههنائية اجليوية يف املباراة اموطنية  ابمرابط. مال 

  املرتحشني املتعومني كفاايت ختترب عاملية مباراة ثعترب MOS ادلومية امبطوةلاجلدير ابذلكر، فا ن و  
 احلصول ذلكل فا ن  دوميا، هبا معرتف معايري عىل امتكوين من امنوع ىذا ويعمتد ،مايكروسوفت برجميات يف

الً  يعترب امشيادة عىل  نومتعمل. امتكنوموجية امكفاايت يعزز ىاما رصيدا بذكل ويشلك ،عال   مس توى ذا ُمؤى ِّ

 

 

  


