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 تعريف المشروع

 مع وانسجاما التعليم، في االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا إدماج و استعمال لمشروع مواكبة     
 بجودة لالرتقاء الوزارة تبنتها التي 2030 /2015 التربوي لإلصالح االستراتيجية الرؤية توجيهات
رض على تطبيقها إلى يسعى و التوجهات هذه يخدم تعليمي مشروع بلورة إلى منا سعيا و التعليم،

 
 ا

 فضاء خلق عبر ،التعلمية التعليمية العملية وضعيات تحسين في رغبتنا إلى باإلضافة الواقع،
  الذي الرقمي، القسم مشروع فكرة قدراته،ولدت و المتعلم مواهب استثمار على يعمل رقمي مدرسي
دوات  إدماج خالله من نسعى

 
 اللوحات على معتمدين التدريس في التكنولوجية الوسائل و اال

داة الرقمية
 
ساسية كا

 
 كوسائل االجتماعي التواصل ومواقع االلك تروني البريد و الرقمية للموارد ا

ستاذ و المتعلم بين التواصل الستمرار فعالة
 
 مشاركة من التمكن قصد القسم فضاء خارج اال

نها كما سريعة، بطريقة تبادلها و المعلومات
 
ليات بناء في تسهم ا

 
 تحصيل تقييم في فعالة و جديدة ا

 .دقيقة مؤشرات و روائز عبر مهاراتهم و التالمي  ذ معارف
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 خلفية المشروع

ت
 
  وتغير سياستها تراجع العالم بلدان من ك ثير في مستوياتها بمختلف التعليم مؤسسات بدا

هدافها
 
جل من ا

 
فضل بدائل إيجاد ا

 
ك ثر فرص تتيح ا

 
ك ثر بشكل للتعليم ا

 
 .واتساعا يسرا ا

هم
 
فضل لتقديم إليه التوصل تم ما ا

 
ك ثر وتحقيق صورة ا

 
هداف ا

 
 مختلف دعم هو الحديث للتعليم اال

ك ثر التعليم مستويات
 
 في والمعلومات االتصال تكنولوجيا دمج خالل من التكنولوجية التطورات با

 .التعليمية العملية

 .متسارع و متغير عالم ظل في بالغرض تفي تعد لم التقليدية الطرق 

جهزة الوسائل من بجملة التقليدي نمطه في التعليم دعم اصبح 
 
 وتقضي ك فاءته من ترفع التي واال

  العصر في التعليم ضروريات من التعليمية العملية تعترض التي والسلبيات النقائص جملة على
  .الحديث
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 خلفية المشروع

 والطرق  الجديدة المفاهيم من العديد عنه نتج التعليمية العملية في الحديثة التكنولوجيات تطبيق
ساليب

 
 .التعليمية المادة تقديم في الجديدة واال

 

ك ثر
 
 اللوحات /الكمبيوتر على القائم التعليم هو اإلطار هذا في انتشارا المفاهيم و المصطلحات ا

 بعد عن التعليم المفتوح، التعليم المبرمج، التعليم التعليم، في االنترنيت استخدام اإللك ترونية،
 ...االلك تروني والتعليم
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ولويات المشروع
 
هداف و ا

 
 ا

 .التربوية العملية في والتواصل المعلومات لتكنولوجيا وفعال واع إدماج

 تمارين، تجارب، باقتراح،وضعيات، الدرس بناء عملية في االنخراط على التالميذ تشجيع و تحفيز
نشطة

 
    ...ا

 .التالميذ لدى والمبادرة البحث روح تعميق

 .البحث على قدراتهم ودعم المعرفي التحصيل مسؤولية التالميذ تحمل

 .والتالميذ المدرس بين الرقمي  -المعرفي التواصل تشجيع

 .الضرورية المهارات واك تساب التعلمات جودة من للرفع المعرفة مصادر تنويع
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 ميزانية المشروع

 الكلفة االجمالية للمشروع

درهم  155400  

 كلفة الشطر االول  كلفة الشطر الثاني

درهم   64500   درهم  90900  
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 تجهيزات المشروع

 التجهيزات
ول الشطر 

 
 2018/2019: الثانيالشطر  2017/2018: اال

 الكلفة العدد الكلفة العدد

 الرقمية اللوحات
للتالميذ و  30) 40

ساتذة 10
 
 (لال

 درهم 60000 30 درهم 80000

5000 1   السلكي ضوئي مسالط درهم   - - 

Routeur  درهم 800 1 اشتراك بدون - - 

 - - درهم 600 1 ميغناطيسية بيضاء سبورة

 درهم 300 3 درهم 300 3 السبورة اقالم علبة

 درهم 1200 12 درهم 1200 12 االنترنيت تعبئة

 درهم 3000 - درهم 3000 - الصيانة طوارئ 

 درهم 64500 درهم  90900 :    مجموع تكاليف كل شطر

مجموع التكاليف االجمالية 

 :للمشروع
 درهم 155400
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 مواكبة و تتبع المشروع

 مهامه فريق القيادة

 التنسيق الشنتوف محمد

 االستشارة المتوكل رشيد

 االستشارة اليحمدي عبد السالم

بركان إخالص
 
 االستشارة  ا

ول للك تابة العلمي إسارة
 
 النائب اال

 المالية الغزراني كريم

 النائب الثاني للك تابة بنعياد محمد

 االستشارة القجيري محمد

غريبي ياسين
 
 المحاسبة و الصيانة ا

 الك تابة إبراهيمي فاطمة
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 االطار الزمني و مراحل المشروع

قسام من واحد قسم على المشروع تنزيل : االول الشطر
 
 العلمية المشتركة الجذوع ا

نشطة و مهام المشروع  مالحظات المسؤول عن المهمة الفترة الزمنية ا 

احترام هذا اإلطار  المؤسسة إدارة 2017/2018المدرسي الدخول قبل 1 القاعة تهيئة 1

الزمني رهين 

بانخراط جميع 

الشركاء و 

المتداخلين في 

هذا المشروع و كذا 

بتوفر الوسائل 

المادية في الوقت 

المناسب و 

 .المحدد

 المؤسسة إدارة الميزانية توفر بعد مباشرة المطلوبة بالمعدات القاعة تجهيز 2

 :التالميذ انتقاء 3

النقط حسب 

في مباراة اجتياز : 

 الرياضيات  

 الفرنسية  

 االعالميات  

  

 2017 شتنبر 5

 

 2017 شتنبر 10

  

 المؤسسة إدارة

 

 القيادة فريق

 القيادة فريق 2017/2018 موسم المشروع لتطبيق الفعلية االنطالقة 4

 القيادة فريق التقويم و التتبع جدول انظر للمشروع مرحلي تقويم و تتبع 5
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 االطار الزمني و مراحل المشروع

ولى للمستوى المشروع تكملة: الثاني الشطر
 
 علمي باك ا

نشطة و مهام المشروع
 
المسؤول  الفترة الزمنية ا

 عن المهمة

 مالحظات

احترام هذا االطار الزمني  القيادة فريق 2018/2019 موسم المشروع تكملة 1

رهين بانخراط جميع 

الشركاء و المتداخلين في 

هذا المشروع و كذا بتوفر 

الوسائل المادية في 

الوقت المناسب و 

 .المحدد

 و التتبع جدول انظر للمشروع مرحلي تقويم و تتبع 2

 التقويم

 القيادة فريق
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 مؤشرات و مراحل تتبع و تقويم المشروع

المؤشرات المرجعية لتقييم 

 المشروع
 2018/2019موسم  2017/2018موسم  الوضعية الحالية

 - - 87 % النجاح نسبة

 الدروس من المتعلم تمكن

 الدروس مراجعة و الدعم و
 % 66 - - 

 - -   58%  البحوث و الواجبات إنجاز

 - - 28 %  الرقمية الموارد مع التفاعل

 فهم على المتعلم قدرة

 الدروس
 % 61 - - 
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 مؤشرات و مراحل تتبع و تقويم المشروع

 التتبع و التقويم

لية التقييم المعتمدة الفترة الزمنية  
 
 مالحظات ا

 و شهري  تقويم و تقييم

 دوري 

 دورة كل و شهر كل نهاية

جل من دراسية
 
 مالحظة ا

ثير
 
 تطور  على المشروع تا

 .التالميذ لدى التعلمات

للمتعلمين روائز 

الدورية االجتماعات 

 المؤسسة لمجالس

منظومة نتائج تحليل 

 .مسار

 تقييمات إجراء يمكن

 الفترات بين اخرى 

 دعت إذا المذكورة

 كما لذلك، الضرورة

       وسائل اعتماد يمكن

ليات و
 
خرى  ا

 
 .للتقييم ا

 سنة كل نهاية يكون سنوي تقويم و تقييم

 30/06/2019 نهائي تقييم
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 الصيانة و إدارة قاعدة بيانات اللوحات الرقمية

 الفترة الزمنية االنشطة

جهزة صيانة
 
بشكل مستمر كلما دعت الحاجة لذلك مع  تنظيفها و المعدات و اال

        التغييرات  و باإلصالحاتإعداد تقارير 

 .المعدات التالفةو 
 البرمجيات و الرقمية اللوحات ضبط إعادة

 على الحفاظ بضرورة المستفيدين توعية

 المشروع ديمومة لضمان المعدات
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 الرقميةمواجهة التالميذ لصعوبة استخدام اللوحات 

 ستاذ مع التجريبي الدرس بعد
 
   : التالميذ على التالي السؤال وضع تم االنجليزية اللغة ا

 

 ؟نظرك ، ماهي الصعوبات التي واجهتك في استخدام اللوحة االلك ترونية في 

نه ٪ 100 وبنسبة التالميذ كل إجابات كانت لقد
 
ية تواجههم ال ا

 
 استخدام في مشكلة ا

ستاذ لمسايرة االلك ترونية اللوحة
 
ثناء اال

 
 عليها الكبير العتمادهم راجع وهذا الدرس، بناء ا

وقات في
 
 التي اإلنترنيت مقاهي إلى الحاسوب على يتوفر ال من توجه إلى إضافة فراغهم، ا

ونة في بك ثافة انتشرت
 
خيرة اال

 
كسبهم مما اال

 
 .للصعوبات وتحدي االستخدام مهارات ا
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