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وحرصا منا على إعداد األجيال الصاعدة، لتكون قادرة على التحكم في هذه ... """"

التكنولوجيات الحديثة واستيعاب ما ينجم عنها من تغيير في أساليب العمل،  وأنماط العيش 

والثقافة، فقد جعلنا من التكوين في مجال تكنولوجيات االتصال واإلعالم إحدى الوسائل 

كزية التي يتضمنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، متطلعين ألن األساسية واألهداف المر

. يكون لكل مؤسسة تعليمية  من المدرسة إلى الجامعة مركز متعدد الوسائط في أقرب اآلجال

كما ينبغي إنشاء مراكز الموارد إلنتاج المواد والمحتويات التربوية المتفاعلة، وجعلها رهن 

تلقين اقتناعا منا بأن تكنولوجيا اإلعالم تشكل رافدا قويا من إشارة كافة المتعلمين والم

        """"  ....روافد التعليم والتعليم الذاتــي والتحصيل والتثقيف


	 ���ظــ�ة � ��� ا���دس ���ه هللا إ�� ا����ر��� �'&%$ �� ا��#��  ا�����  �"!�  ا���
2001أ56�7  23
ـــ�س "  ا���4ب 
	 �"&�2 ا(1!م وا��.�
 ا-#&�ا,�"�  ا�+ط��  (د��ج "
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I. 	
  $#�ا�"��
�و ����ت� ا������تإد��ج��������
���أ��

1. ��
 $#�ا�"��
� ت� ا������ت�و� ����'�&	��������


��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
���ت�إد��ج*ا(�'� .2������� 

 ��0/.-	��,*"�ذ  . أ

  ��0/.-	����"���  . ب

II. �

�2�3د��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"����4�  �67ر�ا

1. �
  ��94م��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

2. �
  :دوات�ا��د�	��"������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

  ا�@?�
	�ا�<=�0>	��ا��ارد .3

4. #B�Cا�

	�ا�"���
	$#�ا�����	@?�
ا��رد�ا�2د��ج��ا�.��Dر>��ا�-�

	�ا�"��.  

III. �
  �67ر�ا�EFG#�2د��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

1. �	

	�����ارد�ا�@?���Cا�
�ت�ا�-���"* �H
/��  

2. � #B�Cا�
�ا�.��Dر>��ا�- �إ�Iاد 	
JK��� �
�������� �$#�2د��ج �و ����ت ا������ت

�
  ا�"��

3. ����L��
  �."�>�ت�إد��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

4. #B�Cا�
  ����FSت�و&��O�P�QR	��N&2ح�ا�.��Dر>��ا�-

�TUV� :-��
  �@د��,دوات�ا��د�	��"������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

  -��
  ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
������JZ��UVYت�إد��ج��������



 

والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية|  في التعليم التاالتصاوالمعلومات  الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا 4  

 

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <

< << << << <



 

والتكوين  وزارة التربية الوطنية|  في التعليم تاالتصاالج تكنولوجيا المعلومات وإلدما العام الدليل البيداغوجي 5

  المهني

 

�����  

� �
�������� �ا*"���ل Q-Oوأ� � ت�  ���ا������ت �I��د ��"D.[=�إ&�Nز�ا�
�م �و_@ورة �ا�����، �دول ا?"��د��ت

�	Y-�@�
N��a"���ت�����ة��"-��Iة�  ا����
�ت�اb�c�
ً
'

ُ
fي�hا���Uiا�jkاد���إ@bوأ��Fl�.*m��	
��
In�0��ل�ا�

�إر*�ل� �oPل p�� �ا�q-'�ت، �rI=�وoOت ،pا�s>��وC[=�ا ،pا�s>��ا tOا�"�ا� juI� 	
/-�� �ا���wن، 	xر��"�� ا�'�ن،

�ا�� �y.Lb،�وا*"�-�ل �أداة ��N@د ��z� ��� {|b� �؛ 	
��������ا tR�*@ا�� p�� #~��"�oوا�� tR�9ا���  �@���� Q-Oأ� t0


	�$#�ا������-�".�  . 1إ��juI��FSأ��p��tP����Fأ�����ا�tPا��UVق��y�@0ا��Uiرة��&
	�وا

��ا������ت�وا��@b	��p��،@ا��	����f	� ،و$#��hا�ا�.
�ق�"N���9�@Y��{ا���	�R�9ا��	ت�ا�<=�0>���L"���	-و��ا�


��ق�ا���6}���<=0
	�وا�"��>p،�$#�ا����I	�ا���f@ة���pا��Nل�ا�������ود?
�	��,*��ا�<=�0>	�ا�@ا��	،�&��ا


������pدة�ا�<=0
	�وا�"��>�juI�،pأ��
	�إد��ج��������b@��0�T��"�وذ�����ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
�،�ا

a&أ�juI��

�Tا�"��
���t��:�H��ارد�ا�<=�0>	،�و�y�Jiأ��R�b�=rة�����	���pا�"������
�ت�" ��0"���L"���
�*

@�".�  .2"ا���Ui	I ��"��،"��د��juIا�"������
�ت�ا���Jiة���oIم�و ���ل�وO�P	��N��#$ل�ا�"��>�pا

4
��2د��  �
��t ا�-
�اB�C#�ا���م ر��ت�وزارة�ا�<=0
	�ا���6
	�أن�h����zا�ا���
tا،  و��xء��juIذ��
ج������9و�


��ا�ا ��Fف$#�ا�"��
�،��ت� و ����������
��ا������ت���4�و���&����"،��،�Fl	��hFه�ا�"������
��"�@ف��juIا

�،�94Rوو���Fl�
	�ا�"���
	  $#�*[=ورة�و ،I���� $#�ا��Nل�ا�<=�0ي  *��
�yإد����9وأ وا*"����
��juIا����
	�ا�"��

� �ا�i��ص ����م �
�	b���� 	�
? � 	
I�&� ��N0دة �ا�"����ا�"�����@�# ��I)ة( � � *"��ام �oPل p��#ا��ا�

6��ا�"�� 2د����9وا��روس����
	 �Iادإ$#�إ�6ر���
	$#�ا��Cا�
  .*��Dر>���ت�0

� ���رس #$� 	���Uiا� c/-�� ،j�"-��ا ��hا T
�L"�� �

�2005و*���"�� 	
�و�6 	
N
�ا������ت�ا*<=ا� �
�������� �

 �
	 تو ���x@¡��ا �0��ر*	، #$� � �N.�ت 	?oY&ا� ¢��&@0{�
� GENIE، ور��L�� �أر¦�	 juI�s]�=>ا�� �oPل p�

�FG
0���
b�	���'"�:  


	"��Lر� .1"L"ا��	
�w9Nة�و�@�-Y	��-q©	����cD&=>&7"��دة�ا��*�R¨ ا�hي�§�Fف�إ�I�?�T�P�jkت�"ا�-/

�	.*m��tª�#$	
�
��z�¨R�*دة�ا����"��yR�����
�hو��ز»����t'��p���ُ��
L0�،iد(¬ا:��U��c?ا���p�

�9����"*�.  

                                                           

� ا���دي أ���ذ ��� ا�������ت ��
	 ا�داب ز��. د  1� 2008%���	 $�ــ�ا ن ا�"�ھـــ�ة  –�
ا�����ل 10ا�����	  –���3ل ا�-��1 ا�����0 )���/. �� %�دة ا���)
	 وا��&��� �ا��
-�ق ا��ط*( ����)
	 وا��&���    2

�ة �7�8م وا���ا45�� 121-120- 119 ا���اد  -ا��&*���%
� ا�3



 

والتكوين  وزارة التربية الوطنية|  في التعليم تاالتصاالج تكنولوجيا المعلومات وإلدما العام الدليل البيداغوجي 6

  المهني

 


	�ا*"���ل�ا�hي�§�Fف�إ�jkإ�Iاد�و���>h��*:�pة،���������	�$#�إ&�Nح�ا�r=&��¢،�©¡" ا�"��>�L�"pر� .2

و$#��hا��67ر�&���I�cة�دورات����>/
	�. ��bل�و&����nدوات�و�������
��ا������ت�و ����ت�ا�"�b@ة

� ���R�4��pة �
���"��Hأ6@�ا�"�� �و�q4[ن �وإدار>[نأ*��hة �و�6
[ن���Lإ، �ا��Nل،�و �f@اف�rP=اء #$� دو�
[ن

��®0�c����<�9و��،�<w�@��p<��"���wت��د��ج2  اث��@ا�������
��ا������� �  . $#�ا�"��
��تو ���

3. � �ا�@?�
	"��Lر �0"� " ا��ارد �"F§� �ا�"�I�4	�ا����[ن[=�bا�hي �ا�<=�0>	 ،�
	ا/-�� �أ*�س juI�°±���ا

	
��ا��را* �0�¡@ب،� �ا��"��ة 	
�ا���6 �وا��} c��?د�����@�<w	���"�	 ��FS�I	ا pJi� �§�Fف�. �6�p@ف ���

����pأ���t"��دةا�ا*"¡oل�ا����Iت� ���
����0[=ا�.���	�$#�إh� ���h��jkا�ا��Lر ��b��o¡"*ا�¨R�*ا��

  .ا�"��
��وا�"��� ��دة�L.[ن�

�����qر» ��و�- �و ?"��ء، �0���د?	،� H�'�� 	
�ا�@?� �����ارد �و�6} =r"��� �أ��ث �ا��Lر ��h9ا وw<w�zا


	�ا��iصا���Yع�ا��ارد�ا�@?�
	�ا�Ro�	،�0"��ون�����و��Y>@  إ&"�ج��Cا�
،�و�����Lا�i����Rا�"��
	�وا�-

�T

	�����"���ت�ا�@?�
	�ا�<=�0>	�ا���6
	،�و��hا���b�T�Pءات�اb<=ا_
	�����p��pا�"/.?��Uiوا�	
�
وا��

���?��
  . اr�i=ات�وا�"�Nربو  ا������ت��-�دل0[ن��."��h��#uه�ا�"������

�
�*"���ل��http://www.taalimtice.maا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
���و»�"�0�T�P�=rا0	����������Iد�	0���0

��ا��I�4[ن�ا�<=�0>[ن،�وإP-�ر����0�."�Nات�ا�<=<�0	��N��#$ل�
ا��ارد�ا�@?�
	،�وو*
�	��/q@�ا�����	�0[ن���


��ا������ت�و ����ت������� .  

4. Lل���N��ا #$� �و ����ت �ا������ت �
������"�� t�bأ� �إد��ج jkإ� �§�Fف �ا�hي �ت���"* �@<�Y�� �ر

  .ا�<=�0ي 

t'q³� �أن j �́"& t
�ا��� �ا���م �hا #B�Cأداة ا�-�ا �Iدا	  o�� 	
�ا���6 	
N
�ا�و *<=ا� @<�Y"ت����"* 

��

�T:��اف�ا�"��
	��oP�pل�������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"���L"��#µ.ا�:   

• �=]bت���
Y�� 	
�ر*� 	
�ا������ت���@�� �
�������� �إد��ج 	
��I� #$� �:*"�ذ �F�� �f=>.³

  و ����ت�$#�ا�"��
�،���L&�juIأt�b،�أ¶��ء�ا���ر*	�ا�<=�0>	�دا�tPا�4�t؛�

• 	
�ا���� #$� �و ����ت �ا������ت �
�������� �ا*"��ام 	
���0� �:*"�ذ �D.L���	
�
ا�"��

  ا�"���
	،�وأ¶@����N�7¦�3$#�أداء�ا�"����و:*"�ذ�����juI*�اء؛
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�$#��إ0@از  • �F·���.و�� ،�
�ا�"�� #$� �و ����ت �ا������ت �
������"�� 	��"��ا �ت���"* � أ&�اع


	�ا�"���
	؛�
  �L.[ن���دة�ا����
	�ا�"��


	�إ�Iاد� =��ت<�������� •JK� ر>���ت���D*ا�#$�	
��Cا�
��pأ�7�t*�9م�$#�إ&�Nح� �"�ر»�0

�	
��I ؛إد��ج�وaر��Pو�t�4ا��tPدا�	
  ا*���ر�ا��ارد�ا�@?�

�ا� • �أ&�اع ¸�©� �I@ض ��juI<=�0>	ا�����Iت �و ��� ا��"��ة �ا������ت �
������� �$#��ت

	
  .ا�4��ل�ا��را*


�tا�����xت�ا�@�-Y	�0®د��ج��h��#$�t

��ا������ت�و ����ت�$#�و"&�،���"P���ºأن�h���9.³ا�ا����������

  .ا�"��
�،�وهللا����zـ¬���pوراء�ا���ـ�
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I. 	
  إد��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
��أ��

1. 	&�'���

��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"���������  

	
�ا�"��� 	
�
�ا�"�� 	
���Y>@�ا���� juI� p<@��.ا�� �ا�"��م �_��� �و ����ت �ا������ت �
�������� cL-Oأ 

��"��� �و:�½=� ،�9و�L.[ن ،
ً
�ا&�qرا ��:و* 	�
�وا��* ،@O����ا �ا�"��} ��07اع #$� 	
*�*:�wR�ª@ا�� p�� ور�[sة

��ا ���ر*	 #$� 
 ."�-��t¶[=ا،�L�� #$� 	
�ا�<=0 �&�Nح �nن �وذ�� ��؛�� �9�I�4و�� �F·0�N"*ا� 	I@.©� ����س �9bأ��ا� T

��"N��ا #$� ��h9ه�. ا�"¡[=ات 	0�N"*ا�=r"�³� �
�ا�"�� #$� �و ����ت �ا������ت �
�������� �إد��ج �b®ن ،a
�Iو

�وا��"�ب ،���"��وا �:*"�ذ p�� tٍªأدوار�� 	C�
O� �إ�Iدة jkإ� ��mدي �أن a&�f�p�� ��� �وا�4��tا��رÀ¿}� ا�"¡[=ات، ،

�{¿Àا��را	
���ا�-	�ا�"�Yرات�ا�.@»�	�ا��}��9qz���ا������ت�ا�<=�0>	�ا���.  


�tR�*����t��:�Hا�"������
	�$#��أن� 4،�وا�"��ر>@�ا��و�
	�p��=]��3ا��را*�ت�ا����
	�cو����أ�0&��"�

� 	
�ا�"��� 	
�
�ا�"�� 	
�و ا���� �ا��رس juI� 	
0�Nإ�� �&�UÁا(�'�*�ت ��"��دة ��."�>�ت �و�$# ���� ���"��ا �9�#$

	
  .ا��4@ة�ا��ا�

2. ��
 ا(�'�*�ت�إد��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

  :��0/.-	��,*"�ذ  . أ

�juI��	*ر���   :ا�"�ر».
	."�ى�ا

  ..��Dر>���ت������ا�D.@�و ا�/q¨�و دور�ا�إ��jk &"��ل���pدور�ا������p���رف •

• ��Iد�a��I @<�Yهو��	
�*�.L	�����b@	�ا�"N@>��	؛����ن�،��oP�pل���b[=�و*��tRو��ارد�ر?�


�Tا�����4ت�ا�/�qدة�L��#$ـ����I�=½5أ?ـ�ى�أ¶ـ@ا�وأ� .  

• 	

	�ا�"����
  . ?"��د�$#�ا��9Jiور�Qxا��?�cأ¶��ء�ا����
	�ا�"��

                                                           
3   Thérèse Laferrière.(1999). Avantages des technologies de l'information et des communications (TIC) pour 

l'enseignement et l'apprentissage dans les classes de la maternelle à la fin du secondaire. Document préparé pour Rescol 
http://desette.free.fr/pdf/avantages.pdfxcellence en téléapprentissage (Réseau des centres d'e Industrie Canada.(  

4   UNESCO. (2004).Technologies de l'information et de la communication en éducation. Un programme 

d’enseignement et un cadre pour la formation continue des enseignants.  

"�>�� /( ا����� وا���ر�: " ��9� ز��د $��ان . د    5���دؤھ� و>=� �
  .دار ا���)
	 ا�9��-	  –���ن  1986/ 2ط –و��?4 و >&*���%
� ا����
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�أو� • ،{¿Àا��را� t�4ا�� #$� ��<sا��	 	�<@Y0� �ا���در، ��"��دة 	
�I�4�� 	
���z� 	
�
��z� 	ÃD0�=]b��

� ،��©� pI� ��s>��=]Cا��	�� �ا�"-�دل tI�4"وا�� 3zاhا�� �ا�"��� juI� �اI"��دا ���Lد، �0�'�ن � �<sام دون

  .6ا�"���[ن

• 	�I�4"ة��=]¡O�t�Iت��I��N��jkن�إ]���"�
��ا.���juIة�:*"�ذ���I�.�    .  

• 	
�����tOا�"�ا�#$�a�9را���@<�Y3و��ى  ا�@?@P:اد���  .  �a�D0وx[ن��"���
a،�و�a�Dxوx[ن�أ*��hة�ا

.�  : "�ى�ا�"��>�}��juIا

• juI�a�
JÅz��H�'�
��ا������ت�و ����ت�$#�ا��دة�ا������"��	
�ت�:*�*���"* �����

  .0"�ر».�9

•  @<�Y"ت�ا��  . ا�Ç}�وا�"o��s]4L&�@اط����40
	�$#����>��ت��"������
��ا������ت�و ���

• ��Ro��{ا���	ا�<=�0>�	

�aYا�"��
�73*9ـ�م�$#�ا&"��ء�ا��ارد�ا�@?�L�  �9إ&"��و . 


	�ا��@ور>	�2د��ج� •�
-Y"وا��	ت�ا���@>��ا�<=ا��T
�L"��@<�Y"وا���L-ا��	Yq)$#�أ�	ر��q�ا

�
�������7
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"�� .  

  :  ��0/.-	����"��ـ�  . ب

    :�juIا�."�ى�ا�"���3


	����"���������tو�Tbإ�'�&���aو?�را� •b�ªص�@b�=]b���	را���	�h¡"0و>�ه�wو��،	O��iا�a�	<ر�b

�I�&ـ��و�ّ���
ّ
  . ��FGI�¢"/�8$#�ا�¡���yز>�دة�$#�ا�"��

�أدو  • aL��Q
�� 	I��"�� ���Nل� ات a�� �*��� ،	
�Cو� ��w4Lة 	
���z� 	ÃD0� a��@bو��� ،	
�o�"* 

 .�b�q� 9ت

  .�Y�10>@�ا��Uiا����ي����"��� •

                                                           
6   Wulf , K.1996 .Training via the Internet :Where are We ? -Training And Development 50 No 5 – May 

1996  pp: 50-51 
� ا�*�( ر%�ا@( . د -   7�   1ا��3��  –�3�	 ا��*KL	  51ص " ا��رش ا����Hح : >Fھ
4 اD<��Eة /( ��3ل >&*���%
� ا7�Cم وا�A<Bل " �

 �2007*���  2ا���د         

	 ( $�ر�	 ا����&( . د     8�
   8 ا�4AH ا�-�@( ص -1423/2006ا��و$	 ) >&*���%
� ا����9ب و ا����
	 ا����
9     ���  . 19ص  –/�س  2007إد��ج >&*���%
� ا7�Cم و ا���ا45 /( ا����
� ط –��9� أ)� >�ج ا�



 

والتكوين  وزارة التربية الوطنية|  في التعليم تاالتصاالج تكنولوجيا المعلومات وإلدما العام الدليل البيداغوجي 10

  المهني

 

• �9�
��zت�و��ا�"���Ê
*@��jkإ�{¿Ë4����0�a*ا����
���H
����juI�a��I�.�.  

0
	�و���
	�?�ر��juI�aا�"���tود?	�ا���o	�وا�-�ع�ا�"�4[=� •�N�7�	ر��q��.��juI�a��Iز>�دة�ا

	�'q�
�ت�ا�_����t��jkل�إ�O����3�ا���.  

• a����#k��Jiا��Uiا�"�4[=��07ا�#�وا�	
���.  

• 	

	ا���رات�7 ����Iو  �0ا���"�  . 11ا���رات�ا��4@>	�اo�i?	���ى�ا

• �
��4�  .ا�"�����4<=ة�أ�6ل ���.b:�FÌ'�ر�ا��}�و����
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�Êا

{¿Í4ى�ا���".�  :�juIا
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R���"0�	b@��  .إ¶�رة�ا�"��م�ا�"����وإf-�ع������s]4L"0����"���aه�و����juI�t-���aا

• ،a.4�0����"�0
	�&��Lا�hات�و���@P��a�oو���
	��7*�9م�$#�ز>�دة�¶�	�ا�N�7.  

  :�juIا�."�ى� �"���#

• �tR�*دة�����bوأ�½=�إ��Roل����ا*"��juI�a�
JÅzو�،#$��¶�

�aYا�.�*L��juI����"�ا&4"�ح�ا

  .��7<=و&
	،�وا��ارد�ا�@?�
	�ا�"�b@ة

• #���Jiا�"����ا�"��و(�3ا��L&�	
0�N�7�a���
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���.  

���،�  :��pا���ل�إن�إد��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
������yدورا�أ*�*
��$#وإ���

• �jkوإ�	�����  ا��ارد؛�L.[ن�ا����ج�إ�jkا

  �@ا�Iة�ا��4ارق�ا�4@د�	؛ •


	��ا���t؛ •N

�ر��ا*<=ا�"Pا���ذ�ا��@ار�وا�	
  ��b[=��إ�'�&

  ا��qرك�وا�"��ون؛ •

• #$����"�
�ق���z��p��y<@?�3ا��ا?�؛�و_��ا*  


	�ا��4@�ا����ي�وا�����4ت�ا •���	_@�".�.  

                                                                                                                                                                                     

10    )*
% P��@�( ���&< ت�Q�A�–  ك��Lع ا��D3ا�.  
11   Kinder,J,.Audio visual material& technique,s New York,American Book co.,1959 p.p(11-17(  
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II. ��
��3"������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"���
��4�  �67ر�ا

1. �
  :��94م��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��


��ا������ت��z@ف�������� ��."���	اا�"��
�ت�و:دوات�ا��د�	�وا��ارد�ا�@?�
	���F��0$#�ا�"��
���تو ��� 

	b����	�
?�T
�L��tأ��p��	

	�ا�"����
  .$#���دة�ا�"���  $#�ا����
	�ا�"��

2. �
  ::دوات�ا��د�	��"������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��


��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
����"�w9�:�Hة�ا��}��"���n�0 ��،p<w����9�oP�pدوات�ا��د�	 ����������"

. o"P�0ف�و����94Rا�"������
	�وا�9bo"P �9و����I��"��د0 وا��}��"�[s. أو�إ�Iاد�أو�I@ض�ا��ارد�ا�@?�
	�ا�<=�0>	

�ا�Jiول  �:ول  و>��م TUV��ا ��p�ا�( $# ���L4 20ت jk23إ( 	���n� ��ا�/�FG�،@q �@دا� Q
�ا�"�_ t
Ï*� juI� ، 

 � ��  .تارد�ا�@?�
	�$#�*[=ورة�ا�"����*���ر���$#�إد��ج�ا

       :ا��ارد�ا�@?�
	�ا�<=�0>	 .3

�0ــ �ا�<=�0>	 	
�ا�@?� �ا��ارد �"�z@ف �ا�"�0[=�وا�/q@�و ���ل ���ª@Lت�(�N��ع����Pت��cD&=>&7وx@ا&� �0ا�0ت،

�	-
���،	<�x@ت����
-Y��،�L-اا�@¡Jiوا�،	
R���7ت��
Y��
	�.��ات،�اb¡@ا�وا����	
I��"� و�،	
b..(.�،

� �P7-�ر>	 �UÐ( وا��اد �ت���	
��O� �6���� ��"�w4ة، �0@ا�¢ ،	
4
�ة�..).4��ا 	
�ا�@?� �ا��4�mت jkإ� 	b�_إ� ،


���z�3��3أو��q@و . أو�ا�"��� �,*"�ذ��zط��q)إ�6ر��#$�	

h��Hه�ا��ارد�ا�@?�����p��<و�p�_ي��x@ع��

#B�Cا�
  .��D*"12ر>��0

ا�.��Dر>��ا�-
�اB�C#�2د��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا���ر*�ت� .4

	

	�ا�"����
  :ا�"��

�#u-?�HOو�a&�0�#B�Cا�
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��z�	
�.[=ورة�و_�
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�ا����ا�"
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�ا�@?� �ا��ارد �FSb� ��0 (


	�ا�"��>�و I�& .  

�� ���� T��"����@�:� �أن jkإ� ��f7رة �����ة/-�# 	
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¶�0� �وإ&�� �:*"�ذ��~#، ����³� �ا��} �اhJiاذة ���
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¨�ا�"����ت����¢��������
��ا������ت�و ���Y�"دي���I�t'q©��?�{ات�ا��=]
���@ا�Iة�ا�"¡���
ت�$#�ا�"��

                                                           

12     	
�T�ا���ارد ا� 	Q�A�–  U�$�A� �%��� V���< رس؛����( 	5�Xا� )*
% ���&< P��@�( ت�Q�A� Robert 
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�:*"�ذ� p�� tªأدوار�� �0�@ا��	 T��z� ��� �O��Pو� �7د��ج ��hا 	N
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�ا�"�� 	
�ا���� juI� �Y@أ

���"�   . وا

III. �
  :�67ر�ا�EFG#�2د��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

§� =]b��� jkإ� #EFG��ا ��67ر ��hا 
���Fف������"�� ���bل �2د��ج #B�Cا�
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�و ����ت �ا�4��
	�ا������ت �ا���ر*�ت �أداء�$# ��0��ن 	�
�ا��4 t-.ا�� 	b@��� y�Y"�� �ا�hي �ا�Ó¿}ء ،

� 	Y-�@�� HRا����� ��hه ���ن ��Lxو� ،	
��Cا�
�ا�- �94R����� �و ����ت �ا������ت �
�������� y��¡ا�� ��ع�#$0

�و ا*"��� 	
�ا�@?� �ا��ارد �ت��ا H
/��� jkا� �ا�"Y@ق � ��wا�� ��ªن ،���"��ا p�� 	x��Y��ا 	�9��ا �ا�@?�
	��hا �ارد


	�ا�"���
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	�ا�"��
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	�����ارد�ا�@?���Cا�
�ت�ا�-���"* �H
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�اI"��ت 
�4ت/��� ��Iة �ا�-��¶�	 p�� 	I��N�� �6@ف pت���و ��� �ا������ت �
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3z��H. $#�ا����
	�ا�"��

   -�pI��Lا������ت؛��Nل�ا� .1


�ت؛و ��4�
�ا�ا�.�ب���Nل� .2JK��  

  �0اع؛7 &"�ج�و��Nل�7  .3

  �qرك؛ا�"�ا�tOو ��Nل�ا� .4


¨ا�"��
��و ��Nل�ا� .5Y�".  

�	6�Y�iا�ÔÁو��	
��13�H

h��tا�ا�"�/�0"4:  

  

  

  

                                                           
13 Erika de Vries, 2000     
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� #$� �ا�@?�3 �����رد #B�Cا�
�ا�- � *"���ل ���Nل ���L�� 	
�أ�� juN"����ة.��Iا juI�3�?@ا�� 
�ر�ا��رد"Pا

aإد����p��	b���
	�ا�"���
	�و�����Lا��
�	�ا�
  .ا����Ro,��اف�ا�"��

2. #B�Cا�

	�إ�Iاد�ا�.��Dر>��ا�-JK����#$ت��2د��ج��������
��ا������ت�و ���

�
  :ا�"��

�وا���ر*�ت� 	
��Cا�
�ا�- 	xر����ا �ا�"�4[=�$# ��I2دة 	L&�.ا�� 	O@4ا�� �Fأ�� juI� y��¡ا�� #$� �
�ا�"������ ���م

�0®د��. ا�<=�0>	 ¨-�@��ا ���"��b� �ا������ت �
�������� ��@�-Y	��ت� و ���ج ����رف ���0ء t�bأ� t'q©� Q
�

�tذ�ا��@ار�و�����ªل��Iى��".��p��	
  .ا�o�qتYq)�0	�ذ��

  االستع�الت البيداغوجية للموارد الرقميةمجاالت : 1 الخطاطة



 

والتكوين  وزارة التربية الوطنية 14

 

.وتحديدها يعترب محددا لباقي العنارص
التي سيحققها إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املقطع 

معارف، مهارات، ( بهاإن تحديد األهداف هو الذي سيساعد يف تحديد املجال التعليمي التعلمي املرتبط 

.<كن خالل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مقطع تعليمي تعلمي واحد استهداف أك8 من مجال

.
، فإن تحديد طريقة التدريس هي التي تسمح بتحديد األدوار التي <كن أن يلعبها كل 

املوارد الرقمية

محاكاة، ممرنات، أرشطة فيديو، •
...مدونات

، <كن تحديد مستوى البيداغوجيمنهجية إعداد السيناريو 
اإلدماج من تقييم ذاP لألستاذ <كنه من معرفة املستوى الذي تندرج فيه مMرسته املتعلقة بإدماج 

)انظر الخطاطة يف الفقرة الثالثة من هذا الجزء

�Q�.z� 	
���z� 	
�
��z� �و_�
�ت h
�و��4 ����ر y�Y"�� �ا�����4ت @<�Y�� ��F·.zف �ا��} �ا�"����ت �أن و(���

�tR�*ة�وا����"��
��9،�وا�Y@>�	�ا�Lب����Y�0[ن�:��اف�ا


��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
�،�b®ن�إد����y�Y"���9إ�Iاد�����������@b���{�7'�&�ت�ا���p�4دة��"*oو�


	��-����Y���aR	���N�����L��pل�*�*:�@Oا�����p��	I��

�y*����ا �ا�@?�3 
�ر�ا��رد"P�0� 	
F·و��� �
�ا�"�� #$� �و ����ت �ا������ت �
�������� �0®د��ج 	Y-�@��ا :��اف

  واالتصاالت يف التعليم دماج تكنولوجيا املعلومات

وزارة التربية الوطنية|  في التعليم تاالتصاالج تكنولوجيا المعلومات و

وتحديدها يعترب محددا لباقي العنارص البيداغوجيتعترب أهم مدخل لبناء السيناريو 
التي سيحققها إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املقطع  التعلميةاألهداف التعليمية  بهايقصد 

.التعليمي التعلمي املعني

إن تحديد األهداف هو الذي سيساعد يف تحديد املجال التعليمي التعلمي املرتبط 
).مواقف

<كن خالل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مقطع تعليمي تعلمي واحد استهداف أك8 من مجال

.يتم اختيار طريقة التدريس املناسبة انطالقا من املجال املستهدف
، فإن تحديد طريقة التدريس هي التي تسمح بتحديد األدوار التي <كن أن يلعبها كل الس\ورةوضمن نفس 

.من املتعلم واألستاذ وتحديد نوعية املوارد الرقمية املناسبة لها

فاعل رئييس يف تعلمه، مشارك يف 

أدوار األستاذ

...موجهمنشط، ميرس، •

منهجية إعداد السيناريو  س\ورةبعد تحديد العنارص السابقة ضمن 
اإلدماج من تقييم ذاP لألستاذ <كنه من معرفة املستوى الذي تندرج فيه مMرسته املتعلقة بإدماج 

انظر الخطاطة يف الفقرة الثالثة من هذا الجزء(, التعليمواالتصاالت يف  املعلواتتكنولوجيا 

�Q�.z� 	
���z� 	
�
��z� �و_�
�ت h
�و��4 ����ر y�Y"�� �ا�����4ت @<�Y�� ��F·.zف �ا��} �ا�"����ت �أن و(���

  . ���"���[ن���Ï0ء�ا���رف�و��b[=�ا��ارد�ا��@ور>	��"h��@<�Yه�ا�����4ت

�y�Y"��	
���z�	
�
��z�	

��9،�وا�Y@>�	�ا��"��ة�وا��*�����tRا�t��bو_��Lب����Y�0[ن�:��اف�ا


��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
�،�b®ن�إد����y�Y"���9إ�Iاد�����������@b���{�7'�&�ت�ا���p�4دة��"*oو�

N�����L����"�z�	
JK���Tbل�و�N�����L��p��	��Y���aR��-��	
*�*:�@Oا�����p��	I��

�y*����ا �ا�@?�3 
�ر�ا��رد"P�0� 	
F·و��� �
�ا�"�� #$� �و ����ت �ا������ت �
�������� �0®د��ج 	Y-�@��ا :��اف
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األهداف التعليمية 
التعلمية

تعترب أهم مدخل لبناء السيناريو •
يقصد •

التعليمي التعلمي املعني

مجاالت األهداف

إن تحديد األهداف هو الذي سيساعد يف تحديد املجال التعليمي التعلمي املرتبط •
مواقف

<كن خالل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مقطع تعليمي تعلمي واحد استهداف أك8 من مجال•

طرق التدريس

يتم اختيار طريقة التدريس املناسبة انطالقا من املجال املستهدف•
وضمن نفس •

من املتعلم واألستاذ وتحديد نوعية املوارد الرقمية املناسبة لها

أدوار املتعلم

فاعل رئييس يف تعلمه، مشارك يف •
...املعرفةبناء 

مستوى اإلدماج

بعد تحديد العنارص السابقة ضمن •
اإلدماج من تقييم ذاP لألستاذ <كنه من معرفة املستوى الذي تندرج فيه مMرسته املتعلقة بإدماج 

تكنولوجيا 

�Q�.z� 	
���z� 	
�
��z� �و_�
�ت h
�و��4 ����ر y�Y"�� �ا�����4ت @<�Y�� ��F·.zف �ا��} �ا�"����ت �أن و(���

���"���[ن���Ï0ء�ا���رف�و��b[=�ا��ارد�ا��@ور>	��"h��@<�Yه�ا�����4ت

ªأن������y�Y"��	
���z�	
�
��z�	
�tو_�

  .ا�."���	�$#�ذ��


��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��
�،�b®ن�إد����y�Y"���9إ�Iاد�����������@b���{�7'�&�ت�ا���p�4دة��"*oو�

�#B�Cا�

	�"�z������D*N�����Lر>��0JK���Tbو

�y*����ا �ا�@?�3 
�ر�ا��رد"P�0� 	
F·و��� �
�ا�"�� #$� �و ����ت �ا������ت �
�������� �0®د��ج 	Y-�@��ا :��اف

	
�.�yا6�Y�i	�ا�"��

  

  

منهجية إعداد السيناريو البيداغوجي: 2الخطاطة 
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���Vو�	6�Y�iا 	
�� #B�Cا�

	���.��Dر>��ا�-*�*:�@Oا��������L��	
JK��:  

  

  

  التعليم إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العنارص األساسية للسيناريو البيداغوجي: 3الخطاطة 



 

والتكوين  وزارة التربية الوطنية|  في التعليم تاالتصاالج تكنولوجيا المعلومات وإلدما العام الدليل البيداغوجي 16

  المهني

 

�،T-*������?oY&واpو��D.ز�ا��N&ة�:*"�ذ�$#�إ�I�.��tأ���	?�Y-ا��t�N��#B�Cا�

	�ر>��ا�-�� �@Oأ���ا����

	
*�*:�a��	&���  :ا

  

  بطاقة مساعدة لتحديد بعض  العنارص األساسية للسيناريو البيداغوجي

  أهداف التعلم
رسد موجز للهدف أو األهداف املتوخاة من املقطع التعليمي التعلمي املرتبط بإدماج تكنولوجيا 

  املعلومات واالتصاالت يف التعليم

  مجاالت األهداف
  

  

  املتعلم

  الدور

  

  

  

  

  

طريقة 

  العمل

  

 

  

  دور األستاذ

  

  

  

  

  ...ممرنات، محاكاة، التجارب املساعدة بالحاسوب، وثائق، رشيط فيديو، رشيط سمعي  الرقمية املوارد

  القيمة املضافة
ما هي القيمة املضافة التي يحققها إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املقطع التعليمي وال 

  تحققها أو يصعب تحقيقها بالوسائل التقليدية؟

  

  

 مواقف مهارات معارف

 منشط
 ميرس

 ملقي موجه

 عمل فردي مجموعات صغUة

 مشارك يف بناء املعرفة عل رئييس يف تعلمهفا

قد يحصل له انطباع اكتشاف يشء ما 

 )مكتشف(

يفرتض أنه جاهل للموضوع 

 )متلقي(
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3.  ����Lت��<�".���
  :إد��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

��."�ى� ���L�� p���� ،#B�Cا�
�ا�.��Dر>��ا�- �إ�Iاد 	
JK��� �*[=ورة p�_� �ا����O@�ا�.��0	 ���L�� ��©

�0®د��ج� 	���"��ا a"*ر���� a
b� ����رج �ا�hي �ا�."�ى 	b@��� p�� a����� ��,*"�ذ 3zذا� �

��� p�� 7د��ج

 �����ت�$#�ا�"��
��ت�و ���������
��ا�� ,  

� 	¶o¶� y.�� �و ����ت �ا������ت �
�������� �إد��ج ��."�>�ت H��و�����"�� �ا������ت�� ا*"����ت �
�

  . *"���ل�ا�-
�اB�C#و *"���ل�ا�Ö�Å¿}،� *"���ل�ا�Ç}�: و ����ت�

�  و  juI� �ا�.
�ق ��hا #$�w�=×*� #B�Cا�
�ا�- �*"���ل �I�0"-�ره ،¨�b� ��hا �و . ا���
��t_�ع �إ��jkا�hي �.��

�s]4L"ا��p��T�Y����
ا���4ل،�ا��Ui	�P)����."�>�ت�2د��ج��������
��ا������ت�و ����ت�$#�ا�"��

�ا��@ورة �) أو �و &���ج � *"��qف � *"��Øس، =rI� �ا�"����@ورا jkإ� ��Oوو .� �b®ن 
�Tو���fرة،�L�

�وا�."�@_	،ا�����4ت 	
�ا�"��� ، 	b�F·.��oPل�ا p� ل���"*  �� #B�Cا�
�ا������ت�ا�- �
������"

��"���   .ا�"����و &���ج�: ن�:p�=]P."�>[ا��oP�pل�إ��و ����ت�

� 	6�Y�iا� ÔÁو��	
��14�� �إ0@از ��� �7د��ج �ا������ت��إ*�9م�."�>�ت �
������"�� t��:�  *"���ل

���"�  :و ����ت��4��#$
�tا���رx	����4���0ت��oP�pل�إ�Iدة�ا�"�4[=�$#�أدوار��p��tª:*"�ذ�وا
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  CAROLE RABY, ANALYSE DU CHEMINEMENT QUI A MENÉ DES ENSEIGNANTS DU 

PRIMAIRE À DÉVELOPPER UNE UTILISATION EXEMPLAIRE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) EN CLASSE, Thèse de Doctorat, soutenue en juillet 
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  المهني

 

  واالتصاالتستع�ل أمثل لتكنولوجيا املعلومات اال  وضعية

 االستع�ل املستويات

  gلك
أنشطة منتظمة ومرتددة لنقل وبناء املعارف، منجزة يف بيئة تعلم نشط وذو مغزى موجهة نحو تحقيق هدف بغية 

   .السMح بتطوير كفايات تخصصية ومستعرضة
  اندماج

تطوير كفايات تخصصية أنشطة منضبطة ومرتددة لنقل وبناء املعارف، مقرتحة من طرف األستاذ، لتمكن من 
  .وكفايات مستعرضة مرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  استكتشاف
أنشطة تعزيز، إغناء وبحث عن معلومات تهدف إىل اكتساب أو تطبيق   معارف وتطوير كفاية . دعامة للمحارضات

  مستعرضة مرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  استئناس

   كمكافأة أو نشاط لعبة.  �

  التمكن من األساليب التقنية �

  املخاوف وعدم األمان �

  إدراك نقص الوقت وتسهيالت الولوج �

 تساؤل حول املالءمة �
  تحفيز

 الفضول، الحاجة أو الرضورة

استع�ل 
 بيداغوجي

   gلك -ستكتشافا
   إنتاج الوثائق �

  التواصل مع الزمالء �

 البحث عن معلومات �
  استئناس

   األساليب التقنيةالتمكن من  �

  املخاوف وعدم األمان �

  إدراك نقص الوقت وتسهيالت الولوج �

 تساؤل حول املالءمة �
  تحفيز

 الفضول، الحاجة أو الرضورة

 استع�ل مهني

 gلك  -ستكتشافا

   إنتاج الوثائق �

  التواصل مع العائلة واألصدقاء �

 البحث عن معلومات �
  استئناس

  التمكن من األساليب التقنية
  تحفيز

 الفضول أو الحاجة

استع�ل 
 شخيص

  اتصال غU مبارش
  اتصال قليل أو شبه معدوم مع تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت مع وجود لها يف البيئتx املهنية أو الشخصية

  التحسيس

  عدوم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليماملستع�ل وضعية اال 

  مستويات إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم: 4الخطاطة   
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  :و&��O�P�QR	��N&2ح�ا�.��Dر>��ا�-
�ا�FS���#B�Cت� .4

� �{Ù���	Y

��ا������ت�و ����ت���b�p@ة�©.��������¢����#B�Cا�
����pأن����T�Yإ�Iاد�*��Dر>��0

��FG<و���� #$@���ا �9�
�L�� #$� 	b���� 	�
?� T�Lو�� ،p.أ�� �9b� juI� ���I�.zو� �ا�"���[ن 
�ت���

  ا�hا�juI�3zو��aا�i��ص�؛

���0رة � #$� jا�@��� �
������"�� 	N���� �و_�
�ت �إ�Iاد 	
��Cا�
�ا�- �ا�.��Dر>���ت � ا������ت��qر»

�وأ*�*
ـ��و �x��Y�� ��I�@� 0"'�ر�و�07اع �و>-�¬ ����"���[ن، 	-./��0� 	
�وأ�� 	���د �ذات �ت��� 

4
hه�؛�����w�  ����ن���دة�و&�Nح�ا�.��Dر>��ا

� � �و ����ت �ا������ت �
������"�� 	N����ا 	Yq):� �إ�6ر�"َ� �ا*"��qف: $# �و_�
�ت ،�،���qر»

� ،	�'q�� �و_�
�ت �&�ادي ،�

��� �و_�
�ت ،�Iد� �و_�
�ت 
�ت�oIج،�_ ...Ûiن�. إ���� ،	��I� 	4�xو

�و  t���"وا�� t�4ا�� �و�رد t�4وا�� 	�@Uiوا� �ا���ر*	 p�� ���"��ا �0"��[ن 	�
4�� �ا��"��ة 	Yq):�=]
ا�"¡

  ...و7&"�ج

  ؛�)ا��
�	�ا���b	(�/-�#�ا�"�@ف��juIأ&�اع�ا��ارد�ا�@?�
	�و�������Lى��oء�·����F�"���[ن� �

  �p.L".³ا���I�?�#$�t	�ا��رس�أو�ا���I	�ا�"��دة�ا��*�R¨�وN��Tb���Iت��"'�Ãb	�و��/JÜ�	؛ �

� � #�-/� 7� �ا�.��Dر>��اا�."�@�f@اك h
4��� 
�ت��I�@R�*� #$� 
	�ا�"���[ن��I� �أ¶��ء 	O�P� ،#B�Cا�
-�


�cا���ات�ا�"������
	�$#�ا���I	�ا�"��دة�ا��*�R¨،�وذ����6���cL[=��و���
�aا��رس؛Ïو����t
¡qz  

�*��Dر>���ت� � ��-��رة 	
�أ*�* �و ����ت �ا������ت �
�������� �إد��ج 	Yq)n� ��"���ا �ا�"��>� 	
��I


	؛�I�b�=½أ��	
��Cا�
0  

�ا� � �ا�.��Dر>���ت �*���� �ا��ر*[ن #��0� ��� �ا��wNة 	
��Cا�
�ا�"�Nرب��&���9.4��دة�- ��-�دل ��Fف

  واr�i=ات�و���>���9وإ�FÝ��C؛

���R�4ة� � �
�ا�"�� #$� �و ����ت �ا������ت �
�������� ¢���� 	
Ï<@N�� �درو*� �ا�<=�0>[ن �ا�q4[ن �
���

  .:*��hة
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�#$� �94
���� p����ا �و ����ت �ا������ت �
������"�� �ا��د�	 ��,دوات �@د

�F·4
  و�

��x�*��� p��"�� 	���"�� 	-
��� pI� I-�رة

��.oط ،���L����
�I�4�� �و��9زا ���
ا�4

o��"� .ارد����ا t
�L�� ��� ¨�b� ���fرة،

� ¢��&@0� �إ�6ر #$� �ا��"��ة 	
�GENIEا�@?�

�jkإ� 	b�_2�0� �ا�L��ل y*�Uiا� juI

p<��"ت�ا��C��و��	
��Cا�
   .ا����tRا�-

���I-�رة��9��pIز��L��ل���Lل�ا�.-�رة�

ا�-
��ء�أو�أي��.��	��."�>	�إ�jk*-�رة�

�#$� ��L"ا�� �9�oP� p�� p���� 	
�I�4�

� �F�� ¨-�@��ا ��"�0	،�(ا�Ui*�ب ،@�&

  ...).I@ض

�إدارة� #$� 	�
*��� �ا�Ui*�ب ³."��م

	
�
�ا�"�� 	
�ا������ت��،ا���� �و��

��mدي� ،	�
��� �و���
��ت �Y0@ق �FG<wو��

��hه� jkإ� �����Oل c?ا��� �اP"��ر jkإ

����9،��،ا������ت t���"ا�� 	
��I� t
9.zو

�و�@ا?-	� �ا�"���[ن، �������ت T
?��� �FGو�

�tو�� ،�9���Iأ� �و���>� ،�Fl����z

�Flo�q�...  
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�#$� �94
���� p����ا �و ����ت �ا������ت �
������"�� �ا��د�	 ��,دوات �@د

	

	�ا�"����
  ا����
	�ا�"��

  ا���رة  :دوات�ا��د�	

�¨R�*دة�ا����"VMM  

Valise MultiMedia 

  

�t��"�  DMIا�9Jiز�ا�"uI�4#�ا

 Dispositif Mobile Interactif  

  

  ا�Ui*�ب

Ordinateur 

  

ج تكنولوجيا المعلومات وإلدما العام الدليل البيداغوجي

  المهني

� TUV�1  :�#$� �94
���� p����ا �و ����ت �ا������ت �
������"�� �ا��د�	 ��,دوات �@د

	

	�ا�"����
ا����
	�ا�"��

:دوات�ا��د�	

�	-
�Uiا�"��دة�ا��*�R¨�ا

Valise MultiMedia

�t��"�ا�9Jiز�ا�"uI�4#�ا

Dispositif Mobile Interactif 

ا�Ui*�ب

Ordinateur
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�Q
�و� ��Ui�0*�ب، ¨x@�� 	f�f� pI� I-�رة

إ�'�&
	�ا�"��FSb���Lإ����0ا*Y	�ا�����أو�

���bء� T�P� #$� �9.z� ���� ��Pص، ���0


�ا�"�� 	
�ا���� #$@6� �0[ن #uI�4��	
�

�و��xء� �I@ض p�� p���� �
�� ،	
ا�"���

�و  ،	
�ا�"��� 	Yq):ا&�@اط�� t
9.z

���"�  . [ن�و��qر�·��F$#�*[=ورة���0ء�ا��رسا

�������������������������������������������������������������������������������������������QRا@q��� 3ñ@��ا �ا��@ض juI� t��³� ��9ز

� 	���"��ا�Ui*�با p�� 	������ا 
�&�ت-�� -�

¨x@ا�� ��*� =rI -��	f�qا�� �ا��Nه #$

� 	���L��ا �أو 	
YR�Uiض�(ا@I

���ا��ا? �I@ض �ا���ر، ا��روس،I@ض

	
  ... )ا�<=�0>	���7<=و&

� �ا�@?�3 ���
�ا�4 ���DVD��p<w?@ص أداة

�¨R�*ا��� ��"��دة �و��ارد 
�&�تxو� 
�تY��

�ا��_ #$� 	
���"�� 	?�0�	
�ر?� �و��دة �ح

�و  �ا���ت #$� 	
��I�	?�6� aو�� ا���رة،

  . ا*
��ب����R	���ا

�p����� ¢����ا  Compact Disc(ا��@ص

CD (ت��
Y���ا p�� 
�ت��� p<w��� p�

ا�.��ات�ا���
	�و�ا����
	�و�ا���ر>	،�و 

����
�ا�4 �?@ص p�� t?أ� �ا*
��ب 	?�Y0

@�hا��H��.�3ا��ا�@? .  

�b®ن ����-�رة���f�� USBرة �اP"��ر ��

)Universal Serial Bus (�t?ا���� أي

�p<w�"ا���م،�و�4"�ح�ا��t.�.�أو��USBا

���� )USB Flash Memory(ذا�@ة�ا�o4ش�

�t�"�� 	���L�� �O¡[=ة �?Yـ�	 pI� I-�رة
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ا�.-�رة�

	
  ��7<=و&

�أو�ا�.-�رة�

	
�I�4"ا�:  

Tableau Blanc 

Interactif (TBI)  

  

  ا�4
�����.oط

Vidéo 

projecteur 

(DATA SHOW) 
  

����
?@ص�ا�4

  ا�@?�3

Digital Video 

Disc (DVD)  

  

¢���  ا��@ص�ا

Compact Disc 

(CD)  

                                                                                                              

�4"�ح�

p<w�"ا�  USB   

Clé USB 

 (Flash 

Memory 

  

ج تكنولوجيا المعلومات وإلدما العام الدليل البيداغوجي

  المهني

  أدوات�ا��@ض

p<w�"أدوات�ا�  
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�ا�ـ��4 T<@6� pI� ،���0h USBـ�L*�ب

�وا������ت� �ا���4ت p<w�"�� و�ـ���
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  المهني

 

�TUV�2  :���  ��ت�و ����ت�$#�ا�"��
�� ����JZ��UVYت��������
��ا

-Adresse électronique عنوان إلكرتو~        

-Apprentissage interactif تعلم تفاعيل    

-Apprentissage numérique تعلم رقمي    

-Apprentissage significatif تعلم دال    

-Auto-apprentissage تعلم ذا�    

-Caméra numérique flexible  ا رقمية مرنةUكام 

-CD Rom      قرص مدمج مضغوط  

-Clé USB مفتاح التخزين      

-Contenu numérique مضمون رقمي 

-Contenu pédagogique interactif بيداغوجي تفاعيل  مضمون   

-Courrier électronique بريد إلكرتو~     

-Culture numérique  ثقافة رقمية 

-Didacticiel  برمجية تعليمية 

-Dispositif Mobile Interactif (DMI)      متنقل جهاز تفاعيل 

- E-Learning   ~تعلم إلكرتو  

-Enseignement à distance     تعليم عن بعد 

-Encyclopédie numérique  موسوعة رقمية 

-Enseignement interactif تعليم تفاعيل 

-Environnement virtuel interactif بيئة افرتاضية  تفاعلية    

- ExAO (Expériences Assistées par l’Ordinateur) الحاسوب التجارب املدعمة ب   
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  المهني

 

-Forum   منتدى 

-HTML  لغة وصف النصوص املتشعبة 

-Intégration إدماج    

-Interface وجيهة    

-Logiciel   برنام /برمجية 

-Moteur de recherche محرك البحث    

-Multimédia متعدد الوسائط    

-Navigateur   متصفح 

-Numérique رقمي    

-Ordinateur حاسوب    

-Page web  ويب صفحة  

-Plate forme d’apprentissage collaboratif   ©منصة التعلم التشار 

-Portail بوابة    

-Réseau internet شبكة االنرتنيت      

-Ressource didactique  «مورد ديداكتي  

-Ressource numérique مورد رقمي    

-Salle MultiMedia (SMM)  قاعة متعددة الوسائط 

-Scénario pédagogique    سيناريو بيداغوجي 

-Simulateur     محا© 

-Simulation   ة  محاكا 

-Site web      )موقع إلكرتو~( ويب موقع 
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  المهني

 

-Smartphone     ©هاتف ذ 

-Tableau Blanc Interactif (TBI)  سبورة  بيضاء تفاعلية    

-Tablette    حاسوب لوحي 

-Technologie de l’information et de la communication (TIC) 

واالتصاالت جيا املعلوماتو تكنول  

- Technologie de l’information et de la communication en éducation (TICE)  

  التعليميف  تواالتصاال جيا املعلومات و تكنول

-URL (Uniform Resource Locator)  عنوان موقع ويب عىل شبكة األنرتنيت   

- Valise MultiMédia (VMM)  حقيبة متعددة الوسائط 

-Vidéoprojecteur (DATA SHOW) فيديوال  مسالط 

-Visioconférence محارضة مرئية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


