
Le schéma directeur: vers une 
normalisation de développement 

des ressources pédago -

numériques au préscolaire.

ةالتربية الدامج

أوطاطيعبد الواحد 
.يمفتش التعليم االبتدائ

 Teamsاستعمال منصة 
للتواصل مع آباء و أولياء 
تالميذ التعليم األولي 

والتربية الدامجة

بودارالدكتور حميد 
منسق فريق اعداد الهندسة 

ةالمنهاجية لألطفال في وضعية إعاق
عضو فريق اعداد الهندسة المنهاجية

.للتعليم األولي

شطاحيخالد 
.يمفتش التعليم االبتدائ

يالتعليم األول
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للتواصل  Teamsاستعمال منصة 
م مع آباء و أولياء تالميذ التعلي

األولي والتربية الدامجة

كريم أوفقير
أستاذ تعليم ابتدائي

https://www.youtube.com/watch?v=ExK6xPYFJB8
https://www.youtube.com/watch?v=af7Sx54NdYU
https://www.youtube.com/watch?v=3i-t5LAHljw
https://www.youtube.com/watch?v=X_EyRqcGKSQ&t=10s


همام سالوي
.أستاذ تعليم ابتدائي

Titre de l’intervention :
Ressources Educatives Libres : 

Concept, Veille et Droits d'usage

مومني أشرف
.أستاذ تعليم ابتدائي

، اإلبداع و التجديد التربوي
تجربة اللوحات اللمسية 
.نموذجًا بالعالم القروي

عبد الرحيم  غصوب،
رئيس مصلحة التصديق على  

.الموارد الرقمية
. مديرية برنامج جيني الــرباط

إعداد محتوى تعليمي تفاعلي
CAMTASIA: عبر برنامج 
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أسرار مفيدة بالحاسوب 
وبالهاتف لألطفال ذوي اإلعاقة 

البصرية

الجراعيعبد الصمد 
.أستاذ التعليم االبتدائي

https://www.youtube.com/watch?v=xnOprLHwiug
https://www.youtube.com/watch?v=YYOjtsYLa_M
https://www.youtube.com/watch?v=wbakl5rUPuE
https://www.youtube.com/watch?v=xXEiWaI3-a4&t=432s


نبيل عيد: الدكتور 
مدير قطب  و استراتيجية

استغالل برنامج              .الواليات المتحدة األمريكية
في التواصل مع اآلباء و 
ي أولياء التالميذ بالتعليم األول

و التربية الدامجة

ماد توظيف أساسيات البرمجة باعت
ات لتنمية كفايسكراتشبرنامج 

.21القرن 

موالي محمد السليماني
.أستاذ التعليم االبتدائي

إعداد تطبيق تفاعلي خاص
باألطفال في وضعية إعاقة

عبد الله وهبي
.أستاذ التعليم االبتدائي

البقاليعزيز 
.أستاذ التعليم االبتدائي

انية توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمك
الوصول إلى المحتوى التعليمي 

.الرقمي لألطفال ذوي اإلعاقة
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MEET Jitsi

https://www.youtube.com/watch?v=oucr3-ipiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=TS5PyrypFwU
https://www.youtube.com/watch?v=vAL4sjnhWJs
https://www.youtube.com/watch?v=5Pm25xyuZJA


الواقع المعزز و الواقع 
االفتراضي في خدمة التعليم 

.األولي و التربية الدامجة

تمدرس األطفال في وضعية
من االستقبال : إعاقة 

.إلى الدمج

اضطراب 
.المعالجة الحسية

أسماء الزبيدي
أستاذة قاعة الموارد للتأهيل 

.والدعم

البقاليعزيز 
.أستاذ التعليم االبتدائي

دور المرافقة في 
.القسم الدامج
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لشهبمونية
أستاذة قاعة الموارد للتأهيل 

.والدعم

مينة القالي
ل أستاذة قاعة الموارد للتأهي

.والدعم

https://www.youtube.com/watch?v=o5Z3a8F5jS4
https://www.youtube.com/watch?v=jDlGDgADX1M&t=1484s


ابراهيم أبو المحاسن
مة رئيس الوحدة اإلقليمية لمنظو

.اإلعالم بالحوز

تصميم مورد رقمي للتعليم 
األولي أْنِشَطِتي بالتعليم 

.األولي

رضوان السكاف
. مؤطر ورشة الصوت والصورة

الخاصة التعلماتهندسة 
باألطفال في  وضعية 

مقدمة نحو تصميم : إعاقة
.تعليمية مالئمةبرانم

الريمشبدر 
.أستاذ التعليم االبتدائي

التربية الدامجة بمنظومة اإلعالم
مسار على ضوء القرار الوزاري 

47.19
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دور الوالدين في االندماج 
االجتماعي لألطفال ذوي 

.المهارات الخاصة

يوسف طاهري
SVT-مفتش تربوي سابق 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ybrgt3ESuo&t=1684s
https://www.youtube.com/watch?v=TcXkcVEBR7s&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=mSLDSPfsIIw&t=428s
https://www.youtube.com/watch?v=JOehokVZXS4&t=415s


عبد الغني السرغيني
.مفتش التعليم االبتدائي

إدماج تكنولوجيا المعلومات 
و االتصال في التعليم األولي 

نحو استعمال : و التربية الدامجة
آمن و فعال للوحات اللمسية 

اشعوعبد الحميد 
تخصص -مفتش تربوي 

.الهندسة الكهربائية 

ان توظيف اللوحات اللمسية  لضم
االستثمار األمثل  من قبل أمهات

.و  آباء األطفال  ذوي اإلعاقة

السوككيالمهدي 
.أستاذ التعليم االبتدائي

Concevoir des environnements 
d'apprentissage pour développer 

des compétences 
du 21ème siècle.
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نماذج لتطبيقات خاصة 
بالتعليم األولي والتربية

.الدامجة 

منير العافية
.أستاذ التربية الدامجة

https://www.youtube.com/watch?v=vtvGDISx2NQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=SmWPwuVyPsY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Bu3rCtz8yQs
https://www.youtube.com/watch?v=8Ybrgt3ESuo&t=1661s

