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 ثدايس التكنولوجيايفيي متتق  ااد  الاتتاا اللتالاووي

 
 

Meeting of leaders of educational innovation in teaching technology 

 
ثدايس يفيي الاتتاا اللتالاوويي ااد" يىذرج ملخقى : ثتديم

إلى حشجيع  في إطار جىىيع املقارباث الهادفت "التكنولوجيا

، كما  جذريسوال الختططر التربىو  في املجذدةاملمارساث التربىيت 

 ألاعمال حسعى إلى وشر ثقافت الخمطز وإلابذاع والجىدة وجقذير

 املناظم التتنيةبها خصىصا ما حعلق بئهجاز والخعريف املمطزة  

« Systèmes Techniques » املعذة لالسخغالل الذيذاكخيكي 

  « Ressources Numériques »    وااا ا ميةوالبيذاغىجي أو بخطىير

 ، إإافت إلى إبراز دور مساعذة على جذليل الصعىباث املعرفيت 

ومكاهخه الرياديت في جيشيط الحياة الخكىىلىجيا الصىاعيت  أسخار

 امللخقىهذف وكما .  املذرسيت داخل املؤسساث الثاهىيت إلاعذاديت

املهخمطن بخذريس مــا بطن الايجابي إلى إركاء روح الخىافس 

 أفضــل مــا لذيهم مً الخكىىلىجيا الصىاعيت بشكل عام لخقاسم

 الخعليمي رجقاء بمسخىي ألاداءبغيت الاممارســاث جربىيت ججــذيذيت 

ي .ككل 

يي.جمعيت جىاصل لخىميت الخكىىلىجيا  : إلاشراف والتنظيم

ييي:الجهات الشريكة

 ألاكاديميت الجهىيت للتربيت والخكىيً لجهت مراكش آسفي ؛ 

 ؛ هيابت وزارة التربيت الىطىيت والخكىيً املنهي بالصىيرة 

 املفدشيت الجهىيت الخخصصيت ملادة الخكىىلىجيا الصىاعيت ؛ 

  ثاهىيت محمذ السادس إلاعذاديت بالصىيرة. 

  :  تان وثاايخ المتاء

 – الصىيرة –ثاهىيت محمذ السادس إلاعذاديت 

 2016  ااس 5السبت 

  :  يشروط املشااكة في املمتتق

 الخعبطر عً الرغبت في املشاركت قبل جاريخ :   

 2016 يناير 31ألاحد 

  إرسال بطاقت جقىيت حعريفيت خاصت باملىخىج مىإىع املشاركت

 awardleadres@gmail.com: للعىىان الاليكترووي الخالي 

 2016 فبتاير 8الاثىطن قبل جاريخ 

  الالتزام بختططر ورشت جطبيقيت يىم جىظيم امللخقى حىل

 مىإىع املشاركت لفائذة املشاركطن ؛

  الالتزام بخقاسم جميع الىثائق املخعلقت بمىإىع املشاركت. 

ييي:ي عاييت اختياا املواضيع التاالامة لمعرض يوم املمتتق

حعمل لجىت علميت مخخصصت على قراءة املشاركاث الخخيار 

 :املىاإيع التي حسخجيب للمعايطر الخاليت 

  لالسخغالل في جذريس مادة 1قابليت املىخىج التربىو 

 الخكىىلىجيا ؛

 احخــرام املىخــىج التربىو للخىجيهاث التربىيت الىاردة باملنهاج ؛ 

  قذرة املىخىج التربىو على حعذيل سلىكاث املخعلمطن إيجابيا ؛ 

  قذرة املىخىج التربىو على دعم اهخمام املخعلمطن بالعلىم

     .والخقىياث 

يي:اللجنة التنظيمية لمممتتق

  كريم الىفا أسخار الخكىىلىجيا بثاهىيت محمذ السادس

 إلاعذاديت بالصىيرة ؛ 

  ًعبذالهادو الشىقي أسخاد الخكىىلىجيا بثاهىيت أوس اب

 مالك إلاعذاديت بييابت شيشاوة ؛ 

  صالح الحسىوي أسخاد الخكىىلىجيا بثاهىيت الفارابي

 إلاعذاديت بييابت مراكش ؛

  عبذالغني أبى الفخح أسخاد الخكىىلىجيا بثاهىيت سيذو

 . عبذالرحمان إلاعذاديت بييابت قلعت السراغىت 

 

 .ثتتمف الجمعية الاإيواء املشااكين العااضين إلهتاجاتهم :ي الحظة 
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