
 

 

  

 

 

 

 

 بالغ صحفي                                                             
  2022  شتنبر30 

 

 يستقبل ُدْفعَتَهُ األولى من الطلبة  1337الفرع الثالث لمدرسة 
 

فرعها   أبواب   شتنبر  28  في1337 ، افتتحت مدرسة  مرشح  300  من  أكثر  واستقبال» المسبح«  دورتي  تنظيم  بعد  ◆

، الذي تم إنشاؤه من طرف مجموعة طنجة المتوسط بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات  الثالث 

 . 42التقنية ومدرسة  

 

طالب ضمن منطق توسيع شبكة المدرسة قصد   MED   200 1337» » لمدرسةيبلغ عدد أفراد الدفعة األولى   ◆

 بغية تكوينهم في مجال اإلعالميات.  وذلك تسهيل عملية الولوج إلى أكبر عدد من الشباب 

 

في إرساء أسس التميز بالجهة الشمالية من خالل جذب المواهب الشابة من  « MED 1337»  مدرسة تشارك ◆

 لتوظيفهم في عصر اقتصادي ينحو بشكل مضطرد نحو الرقمنة. ربوع المملكة مع الحرص على توفير فرص 

 

مجموعة طنجة المتوسط من خالل  قامت جرير،  بخريبكة وإبن    1337بعد النجاح واإلقبال الذي شهدته مدرسة  

التقنية  التخصصات    وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة  الثالث   الفرعبإنشاء    البشرية،للتنمية   مؤسستها

 . 42ومدرسة 

 

 

 

 

 



 

 

. 1337باعتبارها آخر مرحلة قبل الولوج إلى مدرسة    ،«  المسبح «مرحلتيافتتح الفرع أبوابه في شهر مارس الماضي من خالل تنظيم  

المرحلة أكثر من   التطبيقية موزعة على مدة شهر كامل دون   300وشارك في هذه  مرشح من أجل اجتياز مجموعة من االختبارات 

التي يتوفرون عليها في مجال اإلعالميات.   حماًسا مع إثباتهم للقدراتانقطاع. وسمحت هذه المرحلة الحاسمة بتحديد المرشحين األكثر  

المرحلة، باعتبارها   إنسانية حقيقيةكما شكلت هذه  التي ، فرتجربة  الفريدة والمبتكرة  التربوية  المنهجية  إقبالهم على  صة إلظهار مدى 

نُوا بذلك أول  200تقدمها المدرسة. وتم في ختام هذه االختبارات، اختيار أكثر من  ِّ  . MED 1337لمدرسةدفعة طالب ليَُكو 

 

وتتوفر على    متر مربع  2.000على مساحة  من الرأس األسود،    والقريبة، التي تبعد ساعة واحدة عن مدينة طنجة  1337مدرسة    تمتد

متر مربع من   12.000الجماعي التي تتميز بكونها متعددة الوظائف ومشبعة بثقافة المبرمجين، مع أزيد من   للعملالعديد من فضاءات  

 . البنيات التحتية الرياضية

 

من الجيل الجديد، متصلة بخط أنترنت فائق السرعة وكذا بأحدث   iMACجهاز    210باإلضافة إلى ذلك، ستعتمد المدرسة، المجهزة بـ

خوادم لتخزين البيانات بطاقة استيعابية كبيرة، على نظام تعليمي دون مدرسين أو مناهج دراسية. حيث تقوم بيداغوجية المدرسة على 

التعلم بين الطلبة والذكاء الج  "باألقران  التعلمثالث محاور: " " ويعتمد على مبدأ االرتقاء بين التلعيبماعي؛ "وهو منهج يرتكز على 

 المستويات كما هو الحال في األلعاب اإللكترونية، حيث ينتقل الطالب إلى المستويات األعلى بعد اكتسابه للمهارات الدنيا؛ وفي الختام، 

 لة ومنفردة.  " الذي يتيح لكل طالب على حدة إمكانية التقدم حسب وتيرته الخاصة بصفة مستقالتحرر الزمني"

 

الناشط، ستساهم مدرسة   الشباب  في صفوف  التشغيل، وخاصة  لتحسين مستوى  الدائم  السعي  إطار  مواءمة   MED 1337وفي  في 

 MED 1337الكفاءات الرقمية مع متطلبات سوق الشغل وإتاحتها بشكل حقيقي ضمن القطب االقتصادي الثاني للبالد. وتتواجد مدرسة  

 في قلب منظومة صناعية غنية تُْقبُِّل على رهانات كبيرة في مجال التحول الرقمي. وتحظى المدرسة باهتمام العديد من الشركات الوطنية 

  والدولية التي قامت بزيارتها فور افتتاحها، تأكيدًا على االهتمام التي توليه للقدرات التي يطورها الطلبة في شتى المجاالت الرقمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 : المتوسط  بطنجة تعريف

 

  ميناء  أول المركب المينائي طنجة المتوسط، ذلك  في  بما المنصات المينائية واللوجستية والصناعية  وتطوير  بتشغيلمجموعة طنجة المتوسط   تقوم 

موانئ أخرى عبر المملكة. وفي   9"مرسى المغرب"، في عمليات    في الرئيسيةمساهمتها  . وتشارك أيضا، من خالل  وافريقيا  المتوسط   األبيض  بالبحر

مليون حاوية مكافئة لعشرين قدًما. باإلضافة إلى ذلك، قامت    8,1مليون طن من البضائع و  138هذا السياق، يبلغ إجمالي حجم المعالجة للمجموعة  

منصب شغل في   95.000شركة وتوفر حوالي   1.100تقبل أزيد من هكتار بمناطق األنشطة االقتصادية التي تس  2.000المجموعة بتجهيز أكثر من 

 واللوجستيك.    الغذائية،والصناعة  ،والنسيج ،والطيرانقطاعات صناعة السيارات 

 

تلك ومن خالل مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية، فإن المجموعة تعمل بشكل سنوي على تنفيذ العديد من البرامج على صعيد الجهة، والسيما  

 40.000مشروًعا، وذلك لصالح ما يقارب    54بتنفيذ أزيد من    2021التي تُْعنَى بجانب التعليم والتكوين واالندماج المهني. حيث قامت المجموعة في  

 . مستفيدًا
 

 : 42ومدرسة   1337تعريف بمدرسة  

 

، المعلوميات. حيث إن كافة المدارس الشريكة في الشبكة توفر تكوين مجاني بالكامل في مجال 42عضوة في الشبكة الدولية لمدارس  1337مدرسة 

:  نظيربالعلى التعلم    42سنة. وتقوم بيداغوجية مدرسة    18وذلك ابتداء من سن    معينة  أي شهادة  فيها الحصول المسبق على  شترطي ال  ومتاحة للجميع، و

مشاريع. وهو منهج تشاركي، دون حصص دراسية أو مدرسين، ويتيح للطلبة إمكانية اإلطالق الكامل لعنان إبداعهم وذلك عن طريق التعلم عبر تنفيذ ال

ً عندما كانت الصناعة الرقمية في فرنسا تعرف    2013أول مدارسها بباريس سنة    42وأسست مدرسة   يا إلى كبيرا من حيث المبرمجين. وسع  نقصا

شبكة من المدارس الشريكة على الصعيد الدولي:   بتوسيع 42تكوين أكبر عدد من أفضل مهارات المستقبل، بغض النظر عن أصولها. قامت مدرسة 

المتحدة واسبانيا وفنلندا وفرنسا وإيطالي  ا واليابان واألردن ألمانيا وأرمينيا وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية واإلمارات العربية 

 وتركيا. ،وتايلند ،وسويسرا ،وروسياوماليزيا والمغرب وهولندا والبرتغال 

https ://42network.org/  

للبرمجة بالعالم حسب تصنيف اليوم مرجعا على المستوى الدولي للطلبة والمقاوالت. وقامت، منذ تتويجها كأفضل مدرسة    42وأصبحت مدارس  

المهارات الرقمية وذلك مع مواجهة التحوالت االقتصادية   التخفيف من النقص في"، بتكوين آالف المهنيين، للمساهمة في  CodingGameموقع "

 والتكنولوجية، بفضل جودة تعليمها المعترف به باإلجماع. 

كرا ينخرط في بناء مجتمع الغد، ومجتمعا أكثر شمولية وودية وتضامنا. وفي إطار هذا مختبرا اجتماعيا مبت   42باإلضافة إلى ذلك، تعتبر مدارس  

، بهدف خلق منظومة حقيقية لالبتكار والمعرفة من خالل  2019سنة    42المعنى تم إعطاء انطالقة شبكة التكوين الدولية للمدارس الشريكة لمدرسة  

طالب حول العالم. ويتمثل الهدف من بناء شبكة من المدارس الشريكة حول العالم  000 15 مدرسة متواجدة بالقارات الخمس وتستقبل ما يقارب 37

في تطوير    42في: "جعل التكنولوجيا الرقمية فرصة متاحة للجميع". وفي سياق تعددي ومتعدد الثقافات ومتنوع، تساهم مدرسة    التي يتجلى طموحها

 على أساس األجيال أو الثقافات أو الجغرافيا.عالم منفتح وأخالقي، دون َمْيٍز أو حدود قائمة 

 تعريف بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية: 

 

بتــكار ونحــو إفريقيــا، وتطمــح بتوجههــا التعتبـر جامعـة محمـد السـادس متعـددة التخصصـات التقنيـة مؤسسـة موجهــة نحــو البحــث التطبيقــي وا

 تكــون مــن بيــن الجامعــات المعتــرف بهــا دوليــا فــي هذيــن المجاليــن.ن أهــذا 

لتموقع الذي  وتضع الجامعة من خالل انخراطها في التنمية االقتصادية والبشرية، البحث واالبتكار في خدمة النهضة التنموية للقارة األفريقية. وهو ا

التكوين فريدة وتقوية عرض  تشاركية  تطبيق مقاربة  المجاالت، وذلك من خالل  بهذه  يتعلق  فيما  بالمغرب  الريادية  بتعزيز مكانتها  لها  في    يسمح 

 الكفاءات ذات الصلة لضمان مستقبل أفريقيا.

تتوفر على مواقع موضوعاتية تهدف إلى تقديم حلول مالئمة   هاإن وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هي جامعة متعددة المواقع، حيث  

 .مراكش مدينةكلم من  50لإلشكاليات المحلية. ويقع حرمها الرئيسي بقلب المدينة الخضراء محمد السادس بابن جرير، على بعد 
 

 :الصحفيللتواصل 
 

Tanger Med 

 مريم فارس

m.fares@tangermed.ma 

 www.tangermed.ma 

 

 

Ecole 1337 Med 

 غيتة عبد المولى 

 ghita@1337.ma 

https://1337.ma  
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