
 موعد من أجل اإلبداع التكنولوجً

مطورون و مصممون على موعد مع أول هاكاثون فً 
 .مدٌنة عنابة

 

 الملخص

 ساعة من دون توقف، وسٌنعقد أٌام 24 للتطوٌر وللبرمجة المعلوماتٌة، سٌمتد على أكثر من ي هو ماراثون تكنولوج–هاكاثون عنابة 

 . من نوفمبر المقبل، وهذا فً المكتبة المركزٌة بالقطب الجامعً سٌدي عمار، جامعة عنابة09-08-07نهاٌة أسبوع 

خالل الحدث، وعلى شكل مسابقة للبرمجة، ستلتقً فرق مكونة من شباب مبرمجٌن ومصممٌن لٌتنافسوا حول بناء تطبٌقات للوٌب و 

األمر الذي . الهواتف الذكٌة، بتأطٌر من مجموعة من مرشدٌن أو مدربٌن، ومجموعة من محاضرٌن خبراء فً تقنٌات اإلعالم واالتصال

سٌجعل من هاكاثون عنابة فرصة سباقة بالمنطقة للتعلم من خالل تجربة واقعٌة، للتواصل بٌن المهتمٌن بالتقنٌة، و الكتشاف مواهب 

 .شابة

 ، حساب توٌتر http://hackathonannaba.comمزٌد من المعلومات حول هاكاثون عنابة متوفرة على الموقع الرسمً للحدث 

@hckann وصفحة فٌسبوك ،  “Hackathon Annaba”. 

 

 البيان الصحفي
تحتضن مدٌنة عنابة أول هاكاثون بالمنطقة، موعد لالبتكار أٌن سٌلتقً مطورون، مبرمجون  -- )2013 أكتوبر 29عنابة، الجزائر، (

هاكاثون عنابة سٌستقبل حوالً مائة من المهتمٌن بالتقنٌة، من المواهب الشابة . ومصممون شباب للتنافس على امتداد نهاٌة أسبوع كاملة

هذا الحدث األول من نوعه فً المنطقة سٌكون . ومن الطلبة الجامعٌٌن لتطوٌر تطبٌقات وٌب وموباٌل، للتنافس، واعتالء منصة الفائزٌن

 من 09-08-07مفتوحا عن طرٌق التسجٌل المسبق لجمٌع المطورٌن والمصممٌن، هواة كانوا أو محترفٌن، و سٌنعقد أٌام نهاٌة أسبوع 

 .نوفمبر المقبل فً المكتبة المركزٌة بالقطب الجامعً سٌدي عمار، جامعة عنابة

بالموازاة مع مسابقة البرمجة، سٌتخلل الحدث حصص لإللهام من خالل محاضرات ٌلقٌها متخصصون فً تقنٌات اإلعالم واالتصال، أٌن 

كذلك ستكون أٌضا حصص ترفٌهٌة من خالل عرض أفالم متعلقة . ٌتطرقون للتكنولوجٌات الحدٌثة، كٌفٌة إدارة المشارٌع التقنٌة وتحقٌقها

 .بالرٌادة والتكنولوجٌا ومن خالل ألعاب تواصلٌة

هاكاثون عنابة ال ٌهدف فقط لتحفٌز الشباب والمواهب حول البرمجة والرٌادة وإعطائهم فرصة لتجربة مهاراتهم، بل ٌهدف أٌضا إلنشاء 

 .منصة لألفكار اإلبداعٌة، وتقرٌب المواهب من المؤسسات التقنٌة التً ستكون حاضرة

 :البروامج 

 

عند االفتتاح، ٌقوم حاملوا األفكار من المشاركٌن بعرض مشارٌعهم المعلوماتٌة من تطبٌقات للوٌب أو الهواتف الذكٌة، ثم ُتشّكل بكل 

تنطلق المسابقة لتتخللها حصص عمل بتوجٌه عدد من المؤطرٌن، . حرٌة فرق حول أحسن األفكار التً تكون عادة فً حدود العشر

محاضرات تكنولوجٌة وحصص ترفٌهٌة، إلى أن ٌختتم المهرجان بتتوٌج أفضل المشارٌع المشاركة بعد تقٌٌمها من طرف لجنة تحكٌم 

  .مكونة من رؤساء مؤسسات، أساتذة، ورواد أعمال

 :مبادرة أولى مه وىعها في مذيىت عىابت

 من «.  دولة فً العالم، من بٌنها الجزائر، والٌوم مدٌنة عنابة100 مدٌنة و 250مفهوم الهاكاثون ٌالقً حالٌا نجاحا مبهرا فً أكثر من 

خالل برنامج غنً و متنوع، نهدف إلى جعل مدٌنة عنابة وجهة للفاعلٌن فً مٌدان تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال من جمٌع أقطاب 

http://hackathonannaba.com/
http://hackathonannaba.com/
https://twitter.com/hckann
https://www.facebook.com/HackathonAnnaba/


فالفرٌق المنظم ٌهدف كذلك إلشراك مجتمع التقنٌة بدعوة خبراء، أساتذة، رؤساء . كلمة القائم على المبادرة هشام فندالً-   »الجزائر

 .مؤسسات ورواد أعمال بغٌة تقرٌبهم إلى الكم الهائل من المواهب الشابة فً الجزائر

 

 

 عه الفريق المىظم

هاكاثون عنابة من تنظٌم مجموعة من الطلبة والفنانٌن الشباب من مدٌنة عنابة، اجتمعوا من أجل تأسٌس بٌئة تشجع روح المبادرة 

 واالبتكار فً الجزائر

 

 

 ، حساب توٌتر http://hackathonannaba.comمزٌد من المعلومات حول هاكاثون عنابة متوفرة على الموقع الرسمً للحدث 

@hckann وصفحة فٌسبوك ،  “Hackathon Annaba”. 

 

 hello@hackathonannaba.comالصحفٌون المهتمون بتغطٌة الحدث أو مزٌد من المعلومات، ٌمكنهم مراسلة 
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