
 

 

 
 

 

 

 بالغ حصفي  
  

طالق طلب   فرإن   WiSciخممي  يف    إلرتش يح للمشاركة إ   مبدينة إ 

ىل  19 منإملمتدة  إلفرتة خالل، يس تضيف إملغرب فرإن 2020 ز يوليو  29إ  إخملمي إملعروف حتت  ،مبدينة إ 
ذاكء شغفهن مبجاالت تلميذإت إلتعلمي إلثانوي إلتأ هييل،  لفائدةإملنظم و  Camp "WiSci"مسمي  إلعلوم هبدف إ 

 يف جمال إلقيادة.إلتكوين إلتوجيه و  الاس تفادة من ومتكيهنن من ،إلرايضياتوإلتكنولوجيا وإلهندسة وإلفنون و 

حكومة برشإكة مع    ملؤسسة إل مم إملتحدة  Girl Upبادرة  م  سيمت تنظمي هذإ إخملمي إلعلمي، إذلي ترشف عليهو 
بني قطاع إلرتبية  إلقامئإلوثيق  ابلقطاع إخلاص إل مرييك، يف إ طار إلتعاون وفاعلني روإدإلوالايت إملتحدة إل مريكية 

 إملغرب-إل لفية حتديحساب وواكةل  ،( MCCحتدي إل لفية )  هيئةو  ،رة إلوالايت إملتحدة ابلرابطسفاو  ،إلوطنية
 (MCA-Morocco.) 

ن إللوإيت  خاصة مهن ، تلميذإت إملؤسسات إلتعلميية إلثانوية إلتأ هيلية ابملغربهذإ إخملمي إلعلمي  س هتدفي و  
 18و  15أ عامرهن ما بني  وإملرتإوحة ،لتعلمي إلثانوي" "إ مرشوعمن  إملس تفيدة يتابعن درإس هتن ابملؤسسات إلتعلميية

يدإع إملشاركة يف هذإ إخملمييف  مهنن إلرإغبات يتعني عىلوإليت ، س نة عىل إلرإبط  ترش يحهنملفات  إ 
.dpbs2/#sthash.97YSctsh-questions-asked-https://www.girlup.org/wisci/frequently  ،

 .2020مارس  31وذكل يف أ جل أ قصاه 

ل مريكية وإلوالايت إملتحدة إ  بلك من إملغربإلتعلمي إلثانوي إلتأ هييل    يف سكل  تلميذة  100س تفيدت س وهكذإ،  
ورشات عدة تتخلهل ، من برانمج تكويين مكثف يف جماالت إلعلوم وإلتكنولوجيا ، خالل هذإ إخملمي،وساحل إلعاج

خلومعلومات حول إجلغرإفية إملاكنية،  وصور إل مقار إلصناعية  وإخلرإئطية  ،عمل إل حياءو )إلرتمزي،  تطبيقية    يؤطرها(  .، إ 
 .Caterpillarو Google ، من قبيلإلرشيكة إملؤسسات معلت عىل تعبئهتم ،ونودولي وطنيونخربإء 

كساب إ ىل إلتكويينإلربانمج  وهيدف هذإ تؤهلهن إليت  إلرضوريةإملهارإت وإملعارف ملس تفيدإت إإلتلميذإت  إ 
إس تخدإم إلتكنولوجيا فرص  من إس تكشاف  متكيهنن  ، فضال عن  وتطوير قدرإهتن إلقيادية  إدلرإيس،يف مسارهن    للنجاح

  إجملال إملهين. مع إملبارش توإصلوإل ل غرإض مفيدة 

س تونيا 2018س نة  )   جيا( وجور2018س نة  ناميبيا )ب سابقًا   مت تنظميه  ، إذليأ ن هذإ إخملمي  شارةوجتدر إال   ( وإ 
إلثقافات   بني  وإلتفامه  إلتوإصل  تعزيز  هيدف كذكل إ ىل،  دوةل  20من  ينحدرن  تلميذة    500  حوإيل  لفائدة  ( 2019  س نة) 

 إخملتلفة.

إلرتبية  منظومةإ صالح جمال يف  إملبذوةل هودإجل ن يدمعأ   إلعلمي ومن شأ ن إحتضان إململكة إملغربية لهذإ إخملمي
تعاون إل برانمج    إملندرج مضن  إلتعلمي إلثانوي"إ طار مرشوع "  يف  يمت تنفيذها، وبشلك خاص إال جرإءإت إليت  وإلتكوين

برإمج إلتعلمي إلثانوي وضامن   ومالءمةحتسني جودة    دف إ ىلهيي  وإذل،  حتدي إل لفية  هيئة" إذلي متوهل  "إمليثاق إلثاين
 .إ ىل هذإ إلسكل إلتعلمييإملتاكئف إلولوج 
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إلضوء عىل ، تسلط فيه لك مرتحشة  رشيط فيديوب   مصحوبًة  ،يتعني تعبئهتا  إس امترةمن    رتش يحإل ملف    ويتكون
ذإ اكنتفيه  وتوحض    ،ة إملس تقبليةوإملهني  إدلرإس ية  وتطلعاهتاا  هدوإفع أ و مرشوعا   مرشوع درإسة علمية  قد طورت  ما إ 

 تضم ممثلني عن إملنظمني. إنتقاءمن قبل جلنة الحقا  طلبات إلرتش يح درإسة، مع إلعمل أ نه سيمت لفائدة إجملمتع

جرإء      الانتقاء لية  مع كيفية إ 

ماكنه من    ؟يف هذإ إخملمي إملشاركةاب 

 ؛باكلورايلس نة إل وىل ابو ابجلدع إملشرتكيتابعن درإس هتن  وإلاليئغربية م إلتلميذإت من جنس ية -

 عارفهن يف بيئة متعددة إلثقافات؛ تعميق م يف اتغبإوإلر إلعلمية  شغف ابملوإد دلهين إلاليئإلتلميذإت   -

  .إللغة إال جنلزيية يتقنن إلاليئإلتلميذإت   -

 ؟إملشاركةكيفية 

  يمت تعبئهتا إس امترة  يتضمن ،لرتش يحلتقدمي ملف  ملشاركة يف هذإ إخملميإإلرإغبات يف  إلتلميذإتعىل  يتعني -
 ؛فيديو ابللغة إال جنلزييةرشيط ، وابللغة إال جنلزيية

طبيعة إملرشوع إدلرإس ية وإملهنية إملس تقبلية، وأ ن حتدد  تطلعاهتاو دوإفعها  ربزتلك مرتحشة أ ن  عىل جيب -
   ؛إجملمتع لفائدة امرشوع درإسة علمية أ و سوإء أ اكن مرشوع قامت بتطويره،قد تكون إذلي 

 نتباه جلنةال وجذبهرشيط إلفيديو متزي  هبدف ضامنإملرحشات مدعوإت بقوة ال برإز محساهن وحيويهتن،  -
  ؛الانتقاء

 :عىل إلرإبط ، وذكلابللغة إال جنلزيية إلرتش يح إس امترة تعبئةعىل لك مرتحشة  جيب  -

-questions-asked-https://www.girlup.org/wisci/frequently

2/#sthash.97YSctsh.dpbs 

 :عىل إلرإبط إلتايلإلشخصية  هتاوصورحتميل رشيط إلفيديو ب عىل لك مرتحشة جي  -

- -questions-asked-https://www.girlup.org/wisci/frequently

2/#sthash.97YSctsh.dpbs 2020مارس   31قصاه أ  يف أ جل  ، وذكل . 
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