
 

لدعم وجةة ملاجوالة على نظام االندرويد ال أجود القطبياات التربوية باراة انقاا مل لنسخة الثانيةبعا للمذكرة الوزارية املنظمة لت

شرفت التي أالقطبياات  وتاييم تتبعو  االنقاا  األولي ، وبعد عملياتAPK2020النسخة الثانية  – سلك القعليم االبقدائيمقعلمي 

تم  ،املقوصل بهااجات نقجويد ال نايح وتت تهدف إلىعليها اللجان القخصصية خالل املرحليقين املخصصقين لةذه املساباة والتي 

لقعليم املنهاج املناح بسلك امجموعة من القطبياات الجوالة املوجةة لدعم وتاوية تعلمات املقعلمين همت مواد  وقبول  انقاا 

 .(السالمية ةالتربي-النشاط العلمي -الرياضيات  -اللغة األمازيغية-اللغة الفرنسية  -اللغة العربية )االبقدائي

املبذولة جةودات مللكل املشاركات واملشاركين في هذه الدورة على ا ية بقاديم كامل الشكر والقادير واالمقنانوعليه، تقفضل املدير 

 في مجال النقاج الرقمي املوجه لدعم ومواكبة تعلمات مقعلمي سلك القعليم االبقدائي. 

البوابة الوطنية لدماج  عبرونشرها وتااسمةا  في هذه الدورة وانقااؤها قبولةاالتي تم  القطبيااتكل  سيقم فةرسةمالحظة: 

 .TelmidTICEومنصة القلميذ  ; (taalimtice.maتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في القعليم )

  

  انتقاء

لك سلدعم متعلمي وجةة املجوالة على نظام االندرويد ال أجود التطبيقات التربوية

 التعليم االبتدائي.

 APK2020دورة  



 

I .  بوية الجوالةالئحة ي الفائزة المقبولة و  التطبيقات التر
 

 APK 2020 دورةف

 

 مالحظة اسم املطور)ة( املستوى املستهدف اسم التطبيق رت

 مادة الرياضيات

01 Mathématica مابول  سمير أشرور األول ابقدائي 

 مابول مع القعديالت حفيظة الصدري  الرابع ابقدائي املبدع في الرياضيات 02

 مادة النشاط العلمي

 مابول  حسنا  أبيدار األول ابقدائي العلمي الصغير 01

 القعديالتمابول مع  كمال الصواف األول ابقدائي معلم العلوم 02

 مادة اللغة العربية

 مابول  محمد الراوي  الرابع ابقدائي املعين في الظواهر اللغوية 01

02 
الارا ة املاطعية للمسقوى 

 األول 

 األول ابقدائي
 مابول  رشيد ادبها

 اللغة األمازيغية

 مابول مع إدخال القعديالت حسناء أمرزوك األول االبقدائي تمازيغت  01

 التربية السالميةمادة 

01 
املرجع الرقمي في التربية 

 اإلسالمية
 مابول  همام السالوي  الثالث ابقدائي

 مادة اللغة الفرنسية  

01 MA LECTURE  الثالث ابقدائي 

ERRAIMACH 

Badr -TAHIRI 

Mustapha 

 مابول 

02 CHIBI Soufiane  الثاني ابقدائي Ma Lecture 2AEP  مابول 

.  

  



 

II .  ي المرحلة النهائية لدورة لتطبيقااإلضافية لالالئحة
 

   APK 2020ت المنتقاة ف

 مالحظة اسم املطور)ة( املستوى املستهدف املادة اسم التطبيق

Fr3AP  الثالث ابقدائي اللغة الفرنسية ADIB Ahmed  مابول 

Mes premiers pas à la 

conjugaison 

 ACHOUCH الرابع ابقدائي اللغة الفرنسية

Bouchra La  

 مابول 

èmeConjuguer 4 الرابع ابقدائي اللغة الفرنسية LAYATI Hicham  مابول 

 مابول  سميرة كوبالي األول ابقدائي اللغة العربية عجلة الحروف

 ألعب وأتعلم الحروف
موالي عمر حمداوي  األول ابقدائي اللغة العربية

 علوي 

 مابول مع القعديالت

 مابول مع القعديالت محمد زاوين الثالث ابقدائي اللغة العربية حكايات

 مابول مع القعديالت محمد قسو الرابع ابقدائي اللغة العربية حدياة الاواعد

علوم الحياة والفيزيا  

 والقكنولوجيا 

  الثاني ابقدائي النشاط العلمي

  مصطفى جالل

 مابول مع القعديالت

 مابول مع القعديالت سليم املخقار الثاني ابقدائي النشاط العلمي عالم العلوم

 

 


