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  هئم ابعمل التلميذات والتالميذ وكذا أأهماهتم وأ    العلم ، ا ل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلي العايل والبحث    تهني 

 :   2020مارس    16االثنني    غدا ستنطلق    " التعلي عن بعد " معلية  ن  وأأولياء أأمورمه أأ 

   TelmidTice  اال لكرتونية   رب البوابة ع  .1

قن رسي  ي  أأ   اس تخدام  دون    http://telmidTICE.men.gov.ma  عرب الرابط: هذه البوابة الولوج ا يل يمت -

 صباحا.   10انطالقا من الساعة  

 التعلميية وكذا املواد ادلراس ية.  املس توايتالأسالك و  حسب مصنفة ا دروستقدم  هذه البوابة الالكرتونية -

بدروس    صفة منتظمةبيف مرحةل أأول سيمت نرش املوارد الرمقية املتوفرة حاليا عىل أأن تس متر معلية تطعي هذه البوابة   -

 برجمة زمنية تراع  التدرج البيداغويج املعمتد يف ادلروس احلضورية.  جديدة وذكل وفق 

 

   عرب القناة الثقافية .2

يمت من خاللها  ،  عىل هذه القناة  صباحا   الساعة الثامنة والنصف وصةل ا خبارية صباح يوم االثنني ابتداء من    سيمت بث  -

عرش    11  الساعة   من     ابتداء لهذه ادلروس  ، عىل أأن يمت بث أأول حصة  ش بكة برجمة ادلروس املصورةاال عالن عن  

   . صباحا 

من خالل الش بكة الأرضية والقمر الصناع  انيل سات وكذا عرب   ية القناة الثقاف ميكن متابعة ادلروس املصورة عرب  -

 . SNRTLIVE تطبيق 

ذ و  سهاهمم وخمتلف الأطر الرتبوية واال دارية والتقنية ون واملفتشاجلبار اذلي قام به الأساتذة  الوزارة ابلعمل تش يد ا  يف   من خالل ا 

نتاج      ا ل مزيد من الاخنراط من أأجل ا جناح هذا الورش البيداغويج الهام.   فا هنا تدعومه هذه املوارد الرمقية وادلروس املصورة، ا 

من خالل بالغاهتا الرمسية وصفحاهتا عىل مواقع   وأأهماهتم وأ ابهئم  الوزارة يف تواصل مس متر مع التلميذات والتالميذ  هذا، وس تظل 

   علقة بسري معلية التعلي عن بعد. لك التفاصيل واملس تجدات املت ال طالعهم عىل التواصل الاجامتع   

شارهتم كام تضع رهن  نصات  اخلدمة " ا  وكذا الربيد   ، 0800001122من خالل الرمق الأخرض  "اال لكرتونية ا 

عىل أأن تكون    يف الساعة الثانية بعد الزوال   2020مارس    16االثنني  يوم  ابتداء من  .  ، وذكل  insat@men.gov.maاال لكرتوين

مجيع   لتلق  وذكل ا ل الساعة السادسة والنصف مساء  صباحا  من الساعة الثامنة والنصف لك يوم  هذه اخلدمة متاحة 

 . معلية التعلي عن بعد   سري   الاس تفسارات والاقرتاحات حول 


