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تماشيا مع مجهودات الوزارة الرامية إلى إيالء أهمية كبيرة لمشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، 

وتنفيذا لمخطط مديرية برنامج جيني الهادف إلى تعميم المشروع النموذجي الساعي إلى إعطاء نفس جديد للقاعات متعددة 

فيدة من المرحلة األولى من برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الوسائط بالمؤسسات التعليمية المست

الممارسات الصفية، قام كل من السيدين سفيان عادل مومني وخالد كابشي من المديرية، بزيارة ميدانية لجهة مراكش تانسيفت 

 :، الهدف منها4102نونبر  01الحوز، وذلك يوم اإلثنين 

 جيني"سات المجهزة في إطار المرحلة األولى من برنامج زيارة لعينة من المؤس "GENIE 1؛ 

 تمخارة فخي موعخوع إعطخاء نفخس جديخد للقاعخات -تقاسم التجربة الناجحة التي تم إنجازها بنيابتي الرباط والصخخيرات

 كل المهتمين؛    مع المنسق الجهوي والمنسقين اإلقليميين بالنيابات التابعة للجهة وكذا مع " 0جيني "متعددة الوسائط 

  تكخخوين ومسخخاعدة الفخخرو الجهويخخة واإلقليميخخة علخخى إعخخادة تعهيخخل عتخخاد القاعخخات متعخخددة الوسخخائط وإ خخالح األعطخخاب

 .الالحقة بها

شاركت فيها األطقم التقنيخة  الكتبية باحا؛على الساعة التاسعة؛ تم عقد ورشة عمل بالقاعة متعددة الوسائط بالثانوية التعهيلية   

والتخي  ،واإلقليميخة المكلفخة بالسخهر علخى جميخع العمليخات المتعلقخة ببرنخامج جينخي، بمخا فيهخا  خيانة العتخاد المعلوميخاتي الجهوية

بعد ذلك أخذ السيد سفيان عادل مومني الكلمخة مخذكرا باإلطخار العخام  .ستتولى تعميم هذا المشروع على باقي المؤسسات بالجهة

 .جميع على العمل على إنجاح هذه العمليةلهذه الزيارة والمغزى منها داعيا ال

 :لينتقل الجميع للشق التطبيقي الذي جاء كالتالي

 :تشخيص الحالة التقنية للعتاد المعلومياتي بالقاعة الذي أسفر على مايلي
 71  ؛71حاسوبا معطال من أ ل 

     طابعة ورقية سليم؛ 

 مسالط فيديو سليم؛ 

  موجه الشبكة(Routeur )سليم؛ 

 غياب الربط باإلنترنيت. 

 :التدخل التقني  
 تذكير المستفيدين من هذه الورشة باألعطاب التقنية المتكررة وتقديم الحلول إل الحها؛ 

  ؛(88%نسبة نجاح تقدر ب ) 71حاسوبا من أ ل  71إ الح 

 إلاتقةا  مة اتحيةي  الةب م ما ةا و)بثة  لةا ا تطوير البرمجيات المت Microsoft Office2003   إلةMicrosoft 

Office2010)؛ 

  المقتااة في إطار براامج جياي؛ تثبيت جميع الموارد التربوي  الرقمي 

 مضاد لا يرولات تثبيت System center 2012 Endpoint Protection؛ 

  وفقةةا المت اقةة  بةةالربط باإلاترايةةت  بال طةة  القحةةى ماةة  ملةةتو  (إتالةةاصت المبةةر ) مت  ةةد اصتالةةاصتإخبةةار 

 .(Guide HelpDesk)لدلي  ت ايمات ال

ف الية  واجةاه هةال التةدخقت وامةدي  بةيا ل لةيتولو  ت مةيل هةاا المشةرو  ماة  جميةع  مةد  في األخير  شة د الجميةع ماة 

 .المؤللات الم اي 

   


