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تعميم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال          
الم غرب ية  المملكةب  بالمؤسسات التعليمية    

(GENIE) امجبر ن 
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النقط

”GENIE” تقديم عام للبرنامج الوطني        

"الــبـنـيـة الـتـحـتـيــة          "أهـــــداف محـــور       

"الــتــكـــويــــــــــــن          " أهـــــداف محـــور       

"المـضامــــيــن      ط و ير  تـ "أهـــــداف محـــور       
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انطالقة البرنامج الوطني    
2005-09- 15يوم 

 الملك محمد السادس . ج .ص

GENIE البرنامج الوطني   يدشن
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تــدبــيــر الـبرنـامـــج            

ــ                                         : ــكون مــن      لــــجـنـة القــيـادة يتــرأســـهـا الــوزيـــــر األول و تتــ
;  لخــوصـصــة          وزيــر المــالــــيــة و  ا                 

;ـبحث العـلـمـي          وزيــر  ا لتربية الوطنية و التعـليم العـالي و تكوين األطر و  ا ل                    
;  االســلـكـية          وزيــر المـواصالت  ا لسلـكـية و              

. صــالت      المـديــر الـعــام للوآـالـة  ا لـوطـنـيـة لتـقــنـين ا لمــوا                                      

لــــجـنـة القــيـادة 

فــريـــــق البــرنـامـــج  المــوارد الخــارجيــــة  

تقديم الـبرنـامـــج     
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فـي المـنظـومـة     . ت.إ.إدمــــاج فــــعـال وســريـــع ألدوات ت              
آـمـا هــو مــتـعــارف عـليــه عــالــمـيـا           التربـويـة      

↓↓
في قـلـب الـعـمـلية الـتـعـلـيـمـيـة آأداة أساســية وممـتدة         .ت.إ.إدمــــاج ت 

تتــجـاوز حـدود الـمـادة؛  
الـتفـاعــل اإليــجـابــي مـع الــمـنـاهــج الــتربويــة؛  

من طــرف . ت.إ.لك باالستعمال الـفـعال لت     ذالرفــع مـن جودة الـتـعليــم و  
األساتذة والتالميذ؛    

التربويـة   إدماج األدوات المتعــددة الوسائــط واالنترنيت فـي المـنـهـجيـات            
وصـيـرورة التعليمات؛     

.ت.إ.تـأهـيـل األجــيـال  المـقـبلة المـتـشـبـعـة ب ت 

التـــصــور   

تقديم الـبرنـامـــج     



6

االســتـراتــيـجــيــة           
لتعليمية    تعميم  اســتـعـمـال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال بكـل المؤسسات ا       

) والثانـويــات    واالعـداديــات المدارس    ( الـعـمومــية  

  ثــالثــيـة األبــعاداالســتـراتــيـجــيــة  

االسـتراتيـجـيـة 

تــكـــويــــــــــــن األساتذة                    

الــبـنـيـة الـتـحـتـيــة         

تــنـمــيــة المـضامــــيــن                      

تقديم الـبرنـامـــج     

 8604عــدد المـؤســـسات

  مليون   6,2التـالمــيدعــدد 

 230.000عــدد األساتذة و االداريــيـن   

 3الــمـدة ســنـويــا 
أرقـــام جــوهــريــة             
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هداف األ

ساعـــــــة       ساعــــتـيـن      ساعات3

االبتدائي االعـدادي     التأهـيلــي      

الحـصـة األسـبوعـيـة للتلميذ

مــوزع•
حواسب•
الربط باالنترنيت•
مصالت•
طابعة •
معلومياتي  آابالج •
أثاث مكتــبي•

الوسائــط    الـقـاعــة الـمـتعـددة             

الــبـنـيـة الـتـحـتـيــة         

282344975%76175%161325%2006

% Enباالبتدائي %باإلعدادي     %بالتأهـيلــي      بالمؤســسات   

االبتدائي االعـدادي     التأهـيلــي      المجموع   
النــتـشار  ا مـخـطط     



8

هداف األ

:مـن طرف األساتذة   . ت.إ.تــشجيع اسـتعـمال  ت   :   المستوى الكيفي   
األبـجـدية الــرقــمـية؛       

داخل الممارسة الصفيـة ؛  . ت.إ. تكنولوجية إلدماج ت  آفايات   و بيداغوجية   امتالك مهارات    
.  لتنـمـيـة المـضــامـيـن    تـذة  األسا مـواآـبـة   

:تــكويــن مــجـمـوع األساتذة و اإلدارييــن       : الكمي المستوى  

 تقنـي على مستوى النيابات 710 الصــيـانــة

لصالح البرامج التربوية  . ت.إ.تطوير أدوات ت   
10.400

230.000المعلوميات التدرب على 
عدد المــسـتـفيـدين   أنــواع الــتكــويــنــات    

الــتــكـــويــــــــــــن                   
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المكون   
األساسي 

مـكون المـكونين    

األسـتاذ الـمـكون   

األسـاتـذة على مـسـتـوى الـمـؤسـسـة         

الــتــكـــويــــــــــــن                   

  المقاربة المقاربة 
الـمـسـتوى المــرآــزي      

الـمـسـتوى الـجـهـوي      

مـسـتوى 
المـؤسسة  

الـمـدرسـيـة   
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هداف األ

اهــجتــنـمــيــة المـضامــــيــن البـيـداغـوجـيـة على  أسـاس الـمـنـ      

الـتربـيـة  الـمالئـمة   تــنـمــيــة المـضامــــيــن  خــلق مخــتــبــر وطــني للـسـهــر على       

منفتحة على آل المؤسسات      الـعمـل على  وضـــع بــوابــة وطنية للتربية و التكوين       
.المربوطة باالنترنيت  

تــنـمــيــة المـضامــــيــن
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اهــجتــنـمــيــة المـضامــــيــن البـيـداغـوجـيـة على  أسـاس الـمـنـ     
...), الريــاضيات ,اللغــات   (الـتــعـلمـاتتـدعـيــم  

تعميم و تبسيط العلوم  
.المعلوميات التدرب على 

:اقتراح محــتـويـات حــسـب الـمـسـتويات  

.اللعــب الــتربــوي     
.تعلم استعمال االنترنيت  

دعم الدروس المدرسية     
,ت.إ.تعتمد ت بأنشطة 

 التربويةالبرانماستعمال   

 لتعـــلــم    مجزوءات 
المعلوميـات  

دعم الدروس المدرسية     
,ت.إ.تعتمد ت بأنشطة 

 التربويةالبرانماستعمال   

. الــمـعـلومـيات  تــعلــيم    
دعم الدروس المدرسية     

,ت.إ.تعتمد ت بأنشطة 
 التربويةالبرانماستعمال   

التأهـيلــياالعـدادياالبتدائي

تــنـمــيــة المـضامــــيــن
البرامج اإللكترونية   
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 و الـمـواصــفـات التقـنـية الـتحـمـالتتـهـيـئ دفــاتــر  
;للـمـحـتويات الرقمية لإلنــجــاز

الــمـصــادقــة على الـمـحـتويات  الــمـنجــزة المستعملة 
;.  ت,إ.ل ت

. على الــخـواص إلنــجـاز الـمـحـتويات اإلنــفـتـاح 

تــنـمــيــة المـضامــــيــن

المخــتــبــر الـــوطــني
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;األساتذة و التالميذ: الـفـضـاء الـتعـاونــي 
; البــريــد اإللــكـتـرونــي لكــل األساتذة 

-E-note, E) ;تــطـبـيقـات مـعلومـاتية للـتدبـير اإلدارة الـمدرسية  inscription, …)

E-learning اإلفــتراضــي أو التــعــلم ;
طـاع التربية الولــوج الى الموارد الــتربوية الـمـصــادقــة عليها من طــرف قـ

;الوطنية 
 –دائــرات مــعــارف  - محرآــات للبحث مــوافقة للتربية و التكوين  

 .مــســاهــمــات الفــعــالــيـات التربوية

تــنـمــيــة المـضامــــيــن

بــوابــة وطنية للتربية و التكوين                 


