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 صحفيبالغ 

5252مارس  52 الخميس  

 

  الدورة الأولى للأس بوع العربيي للبرمجة في المغربتتويج 
 "البرمجة والزخرفة":  حول موضوع

 
 

، يي للبرمجةلمسابقة الأس بوع العرب الدورة الأولى  في الرتبة الثانيةعلى  مملكة المغربيةال حصلت
، بمقّر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 5252مارس  52التي تم الإعالن عن نتائجها، يوم الأربعاء 

  .بتونس

زت بمشاركة  وتمي ، التي تقام لأول مرة على المس توى العربيي،سفرت منافسات هذه التظاهرةوأأ 
، ةس بوع العربيي للبرمجعلى منصة الأ  مسجال نشاطا 22225من بين  ة مشارك 5222مغربية نوعية،  بلغت 

في صنف  غربيةم ثالث مؤسسات تعليميةتتويج   عن مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من 
زيز مدارس عبد الع مجموعةحيث حصلت  "،غير الموصول ابلحاسوب"صنف  الذهبييمسابقة المعرض 

ماسة، على  -سوس -هةج  للتربية والتكوين الماسي ابلمديرية الإقليمية اش توكة أأيت ابها ابلأكاديمية الجهوية
ابن  أأحرزت اثنويتاكما  ،س نة 25الأقل من عمرية فئة الال  في وذلك هبيةذالالمرتبة الأولى محرزة الميدالية 

 ما بينلعمرية أ سفي في الفئة ا -ابلمديرية الإقليمية شيشاوة أأكاديمية جهة مراكش النفيس الإعدادية امزوطة
 -مارس س يدي رضوان ابلمديرية الإقليمية وزان أأكاديمية جهة طنجة 2والثانوية التأأهيلية  س نة 22و 25

ن ميداليتي ،بذلك ،منتزعتين ،المرتبة الثانية س نة 21و 22ين ا ب ، في الفئة العمرية مالحس يمة -تطوان
لمديرية الإقليمية ل التابعتين يعقوب، مدرسة موليو   الأيوبيي صالح الدين ةمدرس  احتلت فيما  فضيتين،

بية والثانية المدرسة الذه  مسابقة في ، الأولى المرتبة الثالثة  ،بأأكاديمية جهة فاس مكناسمولي يعقوب 
 . مسابقة النشاط الذهبيي في

لى أأن  يناير  22يوم انطلقت ، هذا الحدث العربيي التربوي الرائدفعاليات  وتجدر الإشارة اإ
وعرفت  ،عية التونس ية للمبادرات التربويةابلتعاون مع الجم  ،"البرمجة والزخرفة"موضوع:  حول ،5252

 22222مدرسة عربية وأأكثر من  2221و، من مختلف الدول العربية اتلميذة وتلميذ 522.178 مشاركة
 .مدرس عربيي

تهانيها ب  تتقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميوبهذه المناس بة 
لى كل التلميذات والتالميذ كما ، هرة العربيةفي هذه التظا المبدعين على ما أأابنوا عنه من تميز المتوجين اإ

لى كلتتقدم ابلشكر  التي شرفت ه النتائج هذ تحقيقو  تأأطيرهم التي سهرت علىالأطر التربوية والإدارية  اإ
 منظومتنا التربوية.

 


