
 "جٌنً"المعلومٌات من داخل برنامج 

 (المغرب)بقلم األستاذ الحسٌن جراد 

كلنا ٌعلم مكانة المعلومٌات وبالخصوص تكنولوجٌا المعلومٌات واالتصاالت فً المٌثاق الوطنً للتربٌة 

فً صٌاغته ترجمة لتلك المكانة ولقد أفصح عنها حٌن " جٌنً"برنامج . والتكوٌن وفً الكتاب األبٌض

تطرق فً محور البنٌة التحتٌة على االنطالق من الحد االدنى من الساعات الواجب ان ٌقضٌها التلمٌذ 

داخل فضاء المعلومٌات وبناء علٌه نستنتج العدد الكافً من الحواسب الواجب اقتناؤها لمؤسسة مدرسٌة 

 :وجاء توزٌع تلك الساعات كما ٌلً. ما

 عدد الساعات المستوى

 1 االبتدائً

 2 االعدادي

 3 التأهٌلً

وكما نعلم جمٌعا فعدد الساعات ٌخفً وراءه أحد المعاٌٌر االساسٌة المعتمدة لمعرفة عدد الحواسٌب لكل 

 .مؤسسة مدرسٌة على أساس تجهٌزها بقاعة متعددة الوسائط أو أكثر حسب الساعات المعنٌة

إلى أي حد ثم االلتزام بالسماح للتلمٌذ بقضاء تلك الساعات داخل فضاء : والسؤال المراد طرحه هو

 ؟ (قاعة المتعددة الوسائط أو قاعة المعلومٌات )المعلومٌات

 :من المفٌد التذكٌر ببعض النقاشات ذات العالقة بموضوع السؤال

  قبل خروج الكتاب األبٌض كان هناك نقاش حاد ومفٌد حول االولوٌة بٌن االقتراحٌن االساسٌٌن

 : وهما

 اعتبار المعلومٌات كمادة للتدرٌس-1

 .استغالل المعلومٌات لصالح مواد التدرٌس االخرى-2



  على ادخال المعلومٌات كمادة للتدرٌس فً السنوات االولى والثانٌة 1996عملت الوزارة سنة 

بكالورٌا علمً بالتعاون مع المدارس العلٌا لألساتذة مراكش والرباط وثلث من األساتذة 

 .المعلومٌات بالمؤسسات المدرسٌة المجهزة آنذاك بقاعة للمعلومٌات

  وبكل المؤسسات التعلٌمٌة المجهزة بالثانوٌٌن االعدادي والثانوي، عمل أساتذة 1996قبل 

 (algorithmique)المعلومٌات على تدرٌس المعلومٌات من خالل اللوغارٌتمات

حسب الحاجة، هدا PASCAL أو LOGOأو  BASICبلغة البرمجة(programmation)والبرمجة

من جهة ومن جهة أخرى استعمال برانم بٌداغوجٌة لدعم اللغات والرٌاضٌات فً أحسن االحوال 

هدا من جهة أما من جهة أخرى استعمال برانم بٌداغوجٌة لدعم اللغات والٌاضٌات فً أحسن 

 . االحوال وبرانم مكتبٌة وبالخصوص معالج للنص ومجدول

 ةبوجه عام أستاذ المعلومٌات بالثانوي بسلكٌه ٌشتغل على المعلومٌات كمادة للتدرٌس وكأداة دٌالكتٌكً

على هدا الواقع ؟ نعم القٌمة المضافة ٌمكن رصدها " جٌنً"مادا أضاف برنامج , لدعم التعلمات

 كٌف دلك ؟. بالنسبة للتعلٌم االبتدائً

لقد كان هدا االخٌر مهمشا بالمطلق الن خرٌجً شعبة المعلومٌات التربوٌة بالمدارس العلٌا لألساتذة أي 

األساتذةمنشطو المعلومٌات بالتعلٌم ٌمارسون عملهم فقط بالثانوي بسلكٌه مع االفضلٌة للثانوي التأهٌلً 

وما عمق هده العزلة هو فتح نفس التكوٌن بالمراكز . بحكم أنه أصال إطار استاذ التعلٌم الثانوي التأهٌلً

 . لتعزٌز إطار منشط فً المعلومٌاتبالثانوي االعدادي(CPR)التربوٌةالجهوٌة 

 .إذن بتوفٌر ساعة لكل تلمٌذ باالبتدائً نكون قد رفعنا دلك التهمٌش ووفرنا فضاء المعلومٌات لألطفال

  من مؤسسات 90 %: سنة، كانت الصورة كما ٌل2006ًفً " جٌنً"قبل تنزٌل برنامج 

 70 %الثانوي التأهٌلً مجهزة بقاعة للمعلومٌات وٌوجد بها على االقل استاذ للمعلومٌات و

من الثانوي االعدادي مجهزة بنفس القاعة وجزء كبٌر منها بأستاذالمعلومٌات، اما باالبتدائً 



 بالمائة من مؤسساته كان مجهزا من طرف المجتمع المدنً ومنظمات خٌرٌة و لٌس 7 %ف

 .به اساتذة للمعلومٌات

على ضوء هذا الواقع وتثمٌنا للنقاشات السالف ذكرها، استقر رأي وزارة التربٌة الوطنٌة على التعامل 

مع المعلومٌات كمادة مستقلة الذات وكدعامة فً خدمة المواد االخرى ولقد ثم تكثٌف هذا الموقف فً 

الثانوٌٌن االعدادي الكتاب االبٌض حٌث االشارة القوٌة إلى استعمال المعلومٌات كمادة للتدرٌس بكل من 

والثانوي واستعمالها كأداة لصالح المواد االخرى بكل مستوٌات التعلٌم االبتدائً والثانوٌٌن االعدادي 

 .والثانوي

  ؟"جٌنً"ماذا وقع إبان تنزٌل برنامج 

o اتسعت رقعة التجهٌزات وهمت االبتدائً على قدم وساق مع الثانوي. 

o  2006ظهور الكتاب المدرسً فً المعلومٌات بالنسبة للجدع المشترك بالثانوي. 

o  ظهور الكتاب المدرسً فً المعلومٌات بالنسبة لكل مستوٌات التعلٌم الثانوي

 .االعدادي

مع هده المعطٌات ببرودة وتمادى فً ماٌمكن اعتباره خطا منهجٌا وهو عدم " جٌنً"برنامج لقد تعامل

بشكل قوي وكأن المعلومٌات " جٌنً"التفاعل والتجاوب مع المعلومٌات كمادة للتدرٌس وتقدٌم برنامج 

مند )ماذا ترتب عن هذا السلوك الذي لم ٌأخذ بعٌن االعتبار وجود أساتذة .  كلها فقطأداة فً خدمة التعلمات

فً المعلومٌات؟ ترتب عنه إقفال القاعة متعددة الوسائط أمام معظم أساتذة  (2003مند )ومفتشٌن (1984

المعلومٌات بدعوى أنه هناك قاعة للمعلومٌات خاصة بهم أو أنها خاصة بكل االساتذة المواد االخرى 

 .على أساس أن تكنولوجٌا المعلومٌات االتصاالت فً التعلٌم ال تعنً المعلومٌات كمادة للتدرٌس

" جٌنً"برنامج وكان هذا من بٌن االسباب التً قلصت من معدل استعمال القاعات المجهزة من طرف 

هذا االخٌر اعتبره المسؤولون عن التنزٌل أنه ال ٌمت للمعلومٌات فً الشًء وأن تكنولوجٌا المعلومٌات 



واالتصاالت فً التعلٌم هو اعتبار التكنولوجٌات ولٌس المعلومٌات كدعامة وأداة فً خدمة المواد 

للقاعة المتعددة إنه خطأ قاتل لكونه أقصى جزءا من المستعملٌن . األخرى وعلى رأسها العلوم

وبالتالً همش تدرٌس المعلومٌات بالثانوي ووجه التصور  (دراسة المعلومٌات كمادة)االختصاصات 

 .هو استعمال التكنولوجٌا لصالح التعلمات فقط"جٌنً"برنامج والتفكٌر بكون 

كانت لهم نظرة أحادٌة الجانب حٌث أجهزوا على " جٌنً"ٌتبٌن من خالل هذا أن المسؤولٌن عن برنامج 

كل الرصٌد التربوي الذي توصلت الٌه الوزارة عبر سنٌن والمشمل فً ازدواجٌة استغالل التكنولوجٌا 

 .بالنظام التربوي المغربً أي كمادة للتدرٌس وأداة فً خدمة المواد األخرى

التوجه الطبٌعً فً ذات الموضوع ركز على محورٌة التلمٌذ فً التربٌة والتعلٌم وانصفه حٌن قدم له 

ساعات محددة أسبوعٌا لالستئناس بعلم المعلومٌات، علم سٌمكنه من االطالع على كل المواد بمنطق 

 .الطفل العلمً بكل ما تحمله الكلمة من معنى

 سنة من توقٌف تدرٌس المعلومٌات، تعمل على اعادة تدرٌسها فً كل المستوٌات 20الٌوم،فرنسا، بعد 

 .وبالخصوص باالبتدائً

التلمٌذ بجانب كساعات ٌقضٌها " جٌنً"من هنا تبٌن أن ما ٌخصنا هو الفهم العمٌق لما جاء فً برنامج 

 .الحاسوب

إنها ساعات لتدرٌس المعلومٌات كعلم وكما ٌقال تدرٌس الرقمً عن طرٌق الرقمً وٌمكن بٌداغوجٌا 

تقدٌم المفاهٌم المعلوماتٌة األساسٌة إلى األطفال وتمكنهم من استٌعابها وفتح باب تطوٌرها بالتدرٌج 

مما ٌساعد على بناء شخصٌة حداثة ومنطقٌة ومستقلة . للسنوات األخرى بكل من اإلعدادي والتأهٌلً

 .وواعٌة الختٌاراتها مستقبال

" جٌنً"وبناء على كل ما سبق وفً سبٌل إعطاء المضمون الحداثً والعلمً لما جاء فً برنامج  

وتكمٌال لما ثم إنجاز على صعٌد االستعمال البٌداغوجً لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ، نقترح 



وبما أن هذا المقترح ٌحاول أن ٌكون . ماٌلى فٌما ٌتعلق بشق تدرٌس المعلومٌات بكل أسالك التعلٌم

المعلومٌات كمادة " تحت عنوان 2010شمولٌا، أجد من المفٌد تقاسم تصور فً نفس االتجاه أنجز سنة 

 ".الواقع واآلفاق: للتدرٌس

 بداٌة التصور

 2010واقع المعلومٌات كمادة للتدرٌس حتى حدود سنة 

 2005/2006الجدع المشترك منذ : التدرٌس بالثانوي التأهٌلً -

 2007/2008السنوات الثالث منذ : التدرٌس الثانوي اإلعدادي -

 2009/2010األولى والثانٌة منذ : التدرٌس باألقسام التحضٌرٌة -

نقص فً األطر وفً البنٌة المادٌة : بالنسبة للثانوي التأهٌلً تبقى المادة منحصرة بالجدع المشترك وغٌر معممة لسببٌن

 لكن عدم برمجتها بالسنوات األولى والثانٌة باكالورٌا   ٌحٌلنا حول مزاجٌة ) مؤقت لممارسة الحصص التطبٌقٌةفضاء)

 . سنوات على ذلك4ة المعلومٌات بالثانوي التأهٌلً رغم مرور أوذاتٌة القرار حول أجر

وتجدر اإلشارة أن المعلومٌات تعتبر مادة مقررة بمسلك التكنولوجٌا وبالخصوص كل من العلوم االقتصادٌة والتدبٌر 

 .والفنون التطبٌقٌة

بالنسبة للثانوي اإلعدادي هناك تغطٌة السنوات الثالث بعد دراسة قاربت العمل التشاركً بٌن المكونات األساسٌة 

من مفتشٌن وأساتذة وباحثٌن وانطالقا من مدخل الكفاٌات ثم التوصل إلى برامج وازنة وغنٌة ومستأنسة بالحالة االجتماعٌة 

 .والثقافٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت داخل المجتمع المغربً

وٌبقى النقص فً األطر التعلٌمٌة والبنٌة التحتٌة من األسباب األساسٌة لعدم تعمٌمها على كل مؤسسات التعلٌم اإلعدادي 

ٌبقى السؤال المطروح هو ما هً اآللٌات المناسبة لتفعٌل تدرٌس المعلومٌات باإلعدادي علما أن . وعلى المستوٌات الثالث

  سٌحل مشكل البنٌة التحتٌة بشكل جدري؟GENIEبرنامج 

لقد تم . بالنسبة لألقسام التحضٌرٌة تقرر اعتماد المعلومٌات كمادة بالسنتٌن األولى والثانٌة ابتداء من هذه السنة

التعامل مع شروط هذا اإلدماج بشكل عملً وٌبقى السؤال الوحٌد هو مدى التنسٌق بٌن محتوٌات المعلومٌات بالثانوي 

 التأهٌلً وما سٌقرر بشكل نهائً بهاتٌن السنتٌن؟

بدٌهً الٌوم أن المعلومٌات رافد من روافد التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة وعلٌه نجد العدٌد من الدول تعمل على دمج 

 :وعندما نتساءل عن مقارنة المغرب بهذه الدول ٌمكن أن نجد بعض األجوبة كما ٌلً. المعلومٌات كمادة قائمة الذات

 :المغرب وكندا -

بالنسبة للمغرب هناك تعمٌم للمعلومات كمادة فقط بالنسبة لمسلك . هناك التقاء حول الثانوي التأهٌلً فقط -

التكنولوجٌا بشعبتً العلوم االقتصادٌة والتدبٌرٌة والفنون التطبٌقٌة وهذا اتجاه ٌقوي المهارات نحو الحٌاة المهنٌة 



فً حٌن   أنه بالنسبة لكندا زٌادة على تقوٌة هذا االتجاه األخٌر هناك تقوٌة المهارات نحو الدراسات األكادٌمٌة 

 .ما بعد الباكالورٌا

 :المغرب وتونس -

االتقاء ٌهم الثانوٌٌن اإلعدادي والتأهٌلً إال أن تونس قد عممت على كل الشعب وأحدثت مع بداٌة السنة األولى  -

 .باكالورٌا ما ٌسمى بعلوم المعلومٌات

 :الجزائر -

  بما فً ذلك االبتدائً وتؤثث إلدماج هناك إرادة سٌاسٌة لتوسٌع تدرٌس المعلومٌات على كل المستوٌات  -

 .2012 وامتحانات باكالورٌا 2010المعلومٌات فً امتحانات السنة الثالثة ثانوي إعدادي   سنة 

 :الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -

نكتفً بإشارة الرئٌس أوباما بإعطاء األهمٌة للمعلومٌات كمادة بنفس تلك التً تتوفر علٌها مادة الرٌاضٌات  -

 .21وٌرجع ذلك لكون المعلومٌات تلعب دورا أساسٌا فً تنمٌة كفاءات القرن 

 :المغرب والكامٌرون -

 السبق فً تعمٌم تدرٌس المعلومٌات بسلكً الثانوي اإلعدادي والتأهٌلً والسنة السادسة من نكان للكامٌرو

التعلٌم االبتدائً بما ٌقارب   ساعتٌن باالبتدائً والثانوي اإلعدادي والجدع المشترك وثالث ساعات بسنة 

 .الباكالورٌا

 .هناك تدرٌس للمعلومٌات من االبتدائً حتى الباكالورٌا: بولونٌا -

 اسئلة حول آفاقالمعلومٌات كمادة للتدرٌس

نستشف منطقٌا من هذه المقارنات أن كل الدول تتجه نحو إدماج المعلومٌات كمادة وخاصة بالسلك الثانوي 

التأهٌلً بشكل قوي والثانوي اإلعدادي بشكل ٌمزج بٌن المعلومٌات كمادة وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 

وهذا اتجاه بدأ ٌرى النور بفرنسا بعد تجارب رافقها نقاش حاد بٌن المعلومٌات كمادة والمعلومٌات . كرافد لها

 Jean-Pierre ARCHAMBAULT) L’approche exclusive deونستشهد هنا بما جاء به . كوسٌلة

l’informatique et des TIC par le biais des disciplines traditionnelles est notoirement 

insuffisantes )  

 :ما هً حقٌقة المشهد التربوي الٌوم فً ذات الموضوع؟ هدا ٌحٌلنا على أسئلة جوهرٌة أخرى من قبٌل

 ؟21 فً هذا االتجاه الذي ٌعرفه عالم القرن GENIEما هو دور البرنامج الوطنً  -

 ماذا ٌمكن أن ٌقوم به الفاعلون التربوٌون لالنخراط فً مجتمع المعرفة المنشود وطنٌا؟ -

 هل قام الفاعلون التربوٌون بتقٌٌم التجربة التً تعرفها المعلومٌات كمادة للتدرٌس؟ -

 ؟ENS/ENSETو CPRكٌف ٌتم تدبٌر الموارد البشرٌة التً ٌتم تكوٌنها فً كل من  -

  فً إعداد منهاج المعلومٌات بالثانوٌٌن اإلعدادي والتأهٌلً؟ENS/ENSETوCPRهل ٌشارك المكونون ب  -

 لكافة ENS/ENSET وCPR هل هناك إدماج لمجزوءات خاصة بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بالتكوٌن -

 خرجً هذه المؤسسات؟



  فً تدرٌس المعلومٌات؟GENIEكٌف ٌمكن تسخٌر القاعات متعددة الوسائط لبرنامج  -

ٌمكن الٌوم أن نجزم أن المغرب قد قام باختٌار إٌجابً فٌما ٌتعلق بالتحدي التكنولوجً بقطاع التربٌة والتكوٌن 

حٌث تعامل مع المعلومٌات كمادة وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت كرافد للتعلمات بشكل بعٌد عن اإلقصاء ولكن 

بمقاربة متحفظة نجد أسبابها فً ضعف البنٌة التحتٌة وقصور فً تدبٌر الموارد البشرٌة وكذلك فً تفعٌلها وتسهٌل 

 .)-...... التكوٌن –المنهاج)انخراطها فً إدارة شأنها 

لذا ٌبدو مستعجال أن ٌقف الفاعلون فً المٌدان عن طرٌق لقاء دراسً وطنً حول المعلومٌات وتكنولوجٌا المعلومات 

 .واالتصاالت بالمنظومة التربوٌة

وتحضٌرا لهذا اللقاء ٌستوجب بلورة دفتر للتحمالت كأرضٌة لالشتغال ٌتم تعبئته على مستوى المضمون من طرف 

كل الفاعلٌن من أساتذة المعلومٌات ومفتشٌن المعلومٌات ومكونٌن وباحثٌن وموارد أخرى لها دور إٌجابً فً تقدم 

 .GENIEبرنامج 

 : المراجع

1- Regards sur les curricula d’informatique aux cycles secondaires marocains – A.HADDI 

2- httpMwww.france2025.fr/xwiki/bin/view/france2025/lenseignement de l’informatique et des 

Tic  

 نهاٌة التصور

بداٌة إذا كانت فرنسا تجد فً إدخال المعلومٌات إلى اإلعدادي والتأهٌلً مسألة   معقدة للغاٌة ألنه ال 

ٌوجد بتاتا أستاذ لهذه المادة كغٌرها من المواد فإنها ارتأت أن تنجز هذه المهمة على ٌد األساتذة العلوم 

وبالخصوص أساتذة التكنولوجٌة باإلعدادي، أما بالنسبة للتأهٌلً فالمشكل مطروح للنقاشاإلجرائً، ومن 

مخرجاته األولٌة إضافة بعض فصول المعلومٌات إلى مادة الرٌاضٌات رغم إكراهات طول البرامج 

 .                                                                                                          ومشكل تكوٌن األساتذة

بالنسبة للتعلٌم البرٌطانً األساتذة هم من ٌقومون بتدرٌس المعلومٌات للتالمٌذ منذ بداٌة التسعٌنات من 

 .Excel والمجدول Wordالقرن الماضً وكان ٌقتصر آنذاك على معالج النص 

التالمٌذ البرٌطانٌون لدٌهم الحق فً دراسة علوم الحاسوب من " الٌوم، المجتمع المدنً البرٌطانً ٌقول 

". أجل الحصول على األدوات الالزمة إلنشاء الصٌغة الجدٌدة لجوجل وتوٌترو فٌسبوك أوزٌنكا

   ٌقولون بدل من رؤٌة طلبتنا ٌموتون MichaelGoveوالمسؤولون الحكومٌون وعلى رأسهم الوزٌر 

 سنة 11 ٌمكننا أن نرى الدٌن تتراوح أعمارهم  ExcelوWordملال فً دورات تعلٌمهم كٌفٌة استخدام 



 سنة ٌمكن لهم كتابة تطبٌقاتهم الخاصة 16فً . قادرٌن على إنجاز متحركات بسٌطة على الحاسوب

 ".بالهواتف الذكٌة 

 إذن التعلٌم البرٌطانً ٌتجاوز تدرٌس المعلومٌات بشكلها التقلٌدي لالنخراط فً العالم الرقمً

من خالل تدرٌس الرقمً عن طرٌق الرقمً واستطاع السٌر فً الدرب وذلك بالتعاون مع الخواص 

الخبراء فً الرقمً التربوي ونذكر هنا بالنقد االدع للمنظومة التربوٌة البرٌطانٌة من طرف رئٌس 

المملكة المتحدة أدارت ظهرها على ارثها من خالل التخلً عن تعلٌم " حٌن قال Eric Schmidtجوجل 

 Alan Turing المملكة المتحدة هً فً الواقع البلد األصلً ل. البرمجة بالمدرسة، واآلن تدفع الثمن

وتتحالف الشركات الكبرى الوطنٌة تحت اسم   ". الذي ٌعتبر األب الروحً لعلم الحاسوب

عدم وجود علم " للدفع بالحكومة للتغٌٌر بعد الطلقة النارٌة التالٌة " NextGenSkillsمهاراتالجٌاللقادم "

الحاسوب فً المقررات اإلجبارٌة هو خطر على جمٌع الشركات فً المملكة المتحدة التً تعتمدعلى 

ونحن نعتقد فً التصمٌم وفً المهندسٌن والخدمات المالٌة وفً الهندسة المعمارٌة وفً مكافحة . التقنٌات

والحل السحري المعتمد هو إعطاء االستقاللٌة ". الجرٌمة اإللكترونٌة والشركات الرقمٌة المجددة 

 .للمؤسسات المدرسٌة وتكوٌن األساتذة واالعتماد على الشراكة الفعلٌة مع القطاع الخاص

بالرجوع إلى الحالة المغربٌة، نجد أن التصور المغربً كان متقدما إلى حد بالنسبة لفرنسا وبرٌطانٌا 

 :ولكن تفعٌله وترجمته على أرض الواقع بقً بعٌد عن الكمال رغم بعض اإلرهاصات منها

  ًمحاولة وزارة التربٌة الوطنٌة تدرٌس المعلومٌات بكل من السنة األولى والثانٌة بكالورٌا علم

لقد توقفت هذه المحاولة سنة . أنجز كتاب مدرسً خاص لذلك. 1998 -1995بمعٌة حكومة 

 .مع الحكومة الموالٌة رغم تجند أساتذة المعلومٌات بالمؤسسات المجهزة آنذاك1999



  ًمحاولة الوزارة اعتماد المعلومٌات الثقافٌة مع إنشاء القاعة المتعددة الوسائط باإلعدادي والتأهٌل

لقد توقعت هذه المحاولة لغٌاب خطة عمل موحدة وتصور واضح .2000المرتبطة باألنترنٌت سنة 

 .باإلضافة إلى مشاكل الربط باألنترنٌت لضعف صبٌبه كلفته الكبٌرة

 المعلومٌات كمادة بالجدع المشرك وهً نسبٌا معممة. 

  المعلومبات كمادة بالمستوٌات الثالث بالثانوي اإلعدادي، لكنها غٌر معممة على هذه المستوٌات لعدم

 .وجود أساتذة المعلومٌات بكل اإلعدادٌات

نقترح فٌما ٌلً رؤوس أقالم لخطة إدراج المعلومٌات كعلم أو مادة للتدرٌس بكل األسالك واستثنً هنا 

 . التعلٌم األولً واألقسام التحضٌرٌة مع وجوب أخذهما بعٌن االعتبار تجنبا للتكرار

 :التعلٌم االبتدائً

 السنوات الخامسة والسادسة: الفئة المستهدفة. 

  استعمال لغة البرمجةXLogoباللغة العربٌة  

 :التعلٌم الثانوي اإلعدادي

 السنوات الثالث: الفئة المستهدفة 

 تتمة العمل بالبرمجة باللغة العربٌة : السنة األولى 

 استعمال لغة البرمجة : السنة الثانٌةXLogoباللغة الفرنسٌة كما هو الحال . 

 استعمال لغة البرمجة : السنة الثالثةXLogoباللغة الفرنسٌة كما هو الحال . 

 :التعلٌم الثانوي التأهٌلً

 استعمال لغة البرمجة : الجدع المشتركPythonباللغة اإلنجلٌزٌة  

 استعمال لغة البرمجة : السنة األولى والثانٌةPythonباللغة اإلنجلٌزٌة  

 :مالحظة



  لغة البرمجةXLogo البرامج " باللغتٌن العربٌة والفرنسٌة موجود حالٌا وبالمجان فً إطار

 .المراجع موجودة بالفرنسٌة وٌمكن تعرٌبها". الحرة

   لغة البرمجةPython موجود  باإلنجلٌزٌة مع مراجع باللغة الفرنسٌة بالمجان فً إطار 

 ".البرامج الحرة"


