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متعلمي سلكي  تعلماتدعم واكبة مل الخاصة بإنتاج حزم تعليميةو  ،بشراكة مع شركة سامسونج املغرب "GENIEمديرية برنامج " هانظمالتي تاملباراة  املتوخاة منتحقيقا لألهداف 

 TelmidTICE2020 لدورة أسفرت املرحلة النهائية ،من طرف اللجان التخصصية والتأطير لإلنتاجات املنتقاة في املرحلة األولىاملواكبة االنتقاء األولي و وبعد  في املواد اإلشهادية، التعليم الثانوي 

 :التالية الحزم التعليميةعلى قبول 

 

 صاحب )ة(أو فريق

 املنتوج
 املؤسسة املستوى املستهدف املنتوج 

املديرية 

 اإلقليمية

األكاديمية 

الجهوية 

للتربية 

 والتكوين

 علوم الحياة واألرض .1

 فاضنة بيزيم

 

la théorie de la tectonique des plaques درعة تافياللت زاكورة مزكيطة االعدادية الثانية ثانوي إعدادي 

la reproduction chez les plantes. 

 

 درعة تافياللت زاكورة مزكيطة االعدادية الثانية ثانوي إعدادي

 يوسف نفذي

 حنانأفكار 

Structure d'ADN  ،الثانية علوم تجريبية )علوم فيزيائية

 علوم الحياة واألرض(

املركز الجهوي ملهن التربية 

 والتكوين

 -بني مالل بني مالل

 خنيفرة

Mécanisme de la réplication de l’ADN  ،الثانية علوم تجريبية )علوم فيزيائية

 علوم الحياة واألرض(

التربية املركز الجهوي ملهن 

 والتكوين

 -بني مالل بني مالل

 خنيفرة

La mitose  ،الثانية علوم تجريبية )علوم فيزيائية

 علوم الحياة واألرض(

املركز الجهوي ملهن التربية 

 والتكوين

 -بني مالل بني مالل

 خنيفرة



Expérience de Meselson et Stahl (1958)  ،الثانية علوم تجريبية )علوم فيزيائية

 الحياة واألرض( علوم

املركز الجهوي ملهن التربية 

 والتكوين

 -بني مالل بني مالل

 خنيفرة

Comparaison entre la mitose et la méiose  ،الثانية علوم تجريبية )علوم فيزيائية

 علوم الحياة واألرض(

املركز الجهوي ملهن التربية 

 والتكوين

 -بني مالل بني مالل

 خنيفرة

 الرياضيات .2

 الثالثة ثانوي إعدادي دروس الرياضيات األسدوس األول  أبوناعيم مصطفى
 بوجدور  املديرية اإلقليمية

الساقية  -العيون 

 الحمراء

 األعداد العشرية النسبية ومقارنةتقديم  كمغور بلقاسم

 
 واد نون  -كلميم سيدي افني الثانوية اإلعدادية تيوغزة األولى ثانوي إعدادي

 اللغة العربية .3

 الثانية ثانوي إعدادي درس اللغة العربية: املفعول به أسماء ابن حمزة
الثانوية اإلعدادية عبد هللا 

 كنون 

املديرية 

 -اإلقليمية 

 تطوان

 -تطوان -طنجة 

 الحسيمة

 عبد الحق وفاق
ثانوية األمير موالي رشيد  آداب وعلوم إنسانية الثانية باكالوريا مكون املؤلفات 

 بتيداس

 -سال  -الرباط  الخميسات

 القنيطرة

 التربية اإلسالمية .4

 العدة وأنواعها   شهيد خليل

 الرسول صلى هللا عليم وسلم في بيته

 

 أولى باك 
 سيدي قاسم املتنبي

 -سال  -الرباط 

 القنيطرة



 اللغة الفرنسية .5

 املشتركع ذالج Le champ lexical et les figures d'analogie كريم زياني
 شفشاون  ثانوية أحمد االدريس ي التأهيلية

 -تطوان -طنجة 

 الحسيمة

 Simplifier le français et soutenir les باحساين إسماعيل

apprenants 

 الثالثة ثانوي إعدادي

 
 درعة تافياللت ورزازات م/م إغيل نوبيان

 اللغة االنجليزية .6

 The English Conditionals سكينة مهتار - ليث معبد الرحي

 
 األولى باكالوريا

 أسفي-مراكش  الصويرة ثانوية محمد الخامس التأهيلية 

 الفلسفة .7

 ملخصات الفلسفة  يوسف الضعيف

 
 شفشاون   األولى باكالوريا

 -تطوان -طنجة 

 الحسيمة

 العلوم الفيزيائية .8

  rc دراسة الدارة مسعود سعيد 

 الكوني  التجاذب-

 الثانية باك علوم فيزيائية -

 الجدع املشترك العلمي -
 ة خنيفر  -بني مالل خنيفرة ثانوية ابي القاسم الزياني 

 قيمش يوسف
  بكالورياالطاقة الحركية ملستوى االولى 

 

 االولى باكالوريا علوم تجريبية ورياضية 
 تطوان ثانوية إدريس بنزكري التأهيلية 

 -تطوان -طنجة 

 الحسيمة

 

 



 االجتماعيات .9

 محمد أوفروخي
 مفاهيم جغرافية

 أنواع األنشطة التجارية
 فاس /مكناس الحاجب ثانوية طارق بن زياد اإلعدادية إعدادي األولى

 امحمد أشكور 
 حضارات العالم القديم

 والحركة والتوطين املورفولوجياكوكب االرض 
 األولى إعدادي

ثانوية املهدي بن عبود 

 اإلعدادية
 تمارة

الرباط سال 

 القنيطرة

 

 (TelmidTICE) التلميذ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم وتطبيقة منصة وقبولها في هذه الدورة وأوصت اللجنة بنشرها على تم انتقاؤهاسيتم نشر الحزم التعليمية والتي ملحوظة: 

 


