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خباري   بالغ     ا 

 2020ماي    25االثنني  

 
ل  الاس مترارية البيداغوجية من خالل معلية "التعلمي عن بعد" واس تكامال للمحطات املتبقية من ضامن  مواصةل 

وزارة الرتبية الوطنية   تهني املومس ادلرايس احلايل واليت تكتيس أ مهية ابلغة يف املسار ادلرايس مجليع املتعلامت واملتعلمني،  

  ، ، أ نه سيمتروال همات والآابء وأ ولياء ال مو ،  التالميذ والطلبة مجيع  ا ىل عملوالتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلم   

املس توايت ادلراس ية  ابلنس بة مجليع  "التعلمي عن بعد"  حصص  اس تئناف بث  ،    2020ماي    26من يوم  الثالاثء  ابتداء 

 :  الربجمة التاليةوفق ذكل ،  و والرايضية  "الثقافية" و"العيون" و"ال مازيغية" القنوات التلفزية عرب  

  لس نتني ال وىل والثانية باكلوراي اختبارات امتحاانت ا اليت ستشملها    املوادختص  تقوم ببث حصص      الثقافية : -

 ، صباحا ا ىل منتصف الليل   التاسعة من الساعة  وذكل    ؛البدنية ية  ا ىل حصص الرتب  ابال ضافة   ، 2020دورة  

هتم  لبث  ختصص  :    ال مازيغية - الابتدايئ  حصص  والتعلمي  ال ويل   الس نة  ) التعلمي  الس نة  ال وىل  من  ا ىل 

ىل الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال،   التاسعة  ( وذكل من الساعة  السادسة   صباحا ا 

اجلذوع  و للسكل الثانوي اال عدادي  املس توايت الثالث  تعمل عىل بث حصص موهجة ا ىل تالميذ  :    العيون -

  املواد اليت ال ميتحن فهيا التالميذ يف الس نة ال وىل باكلوراي   ابال ضافة  ا ىل  ،  الثانوي التأ هيل املشرتكة للسكل  

 صباحا ا ىل الساعة السابعة مساء. التاسعة   من الساعة   وذكل 

قوم ببث موائد مس تديرة من الساعة الثانية ا ىل الساعة الثالثة بعد الزوال ودروس موهجة ا ىل  تالرايضية :   -

اللغة   دلروس  ال خرية  احلصة  مع ختصيص  مساء  العارشة  الساعة  ىل  ا  الثالثة  الساعة  من  اجلامعيني  الطلبة 

 اال جنلزيية. 

عىل  هذه  خالل    الرتكزي وسينصب   للبث  اجلديدة  للمراجعة تقدمي  املرحةل  التحضري  وادلمع    حصص  وكذا 

 لالمتحاانت. 

أ جل توس يع دائرة    العملية ومن  لهذه    رمقية،   موارد  ا ىل  هاحتويل  سيمت  ،الاس تفادة من هذه احلصصوتعزيزا 

عرب   قطاع التعلمي العايلاال لكرتوين ل وقع املوعىل  ،ابلنس بة للتالميذ TelmidTICE  املنصة الرمقية س تكون متاحة عرب 

التلفزية، مع اال شارة    القنوات   مبارشة بعد بهثا يف ابلنس بة للطلبة اجلامعيني،    https:\\run.enssup.gov.ma  الرابط 

عن الربجمة التفصيلية اخلاصة بلك قناة، كام دأ بت عىل ذكل منذ انطالق هذه  يوميا  الوزارة س تعمل عىل اال عالن  ا ىل أ ن  

 فحاهتا الرمسية عىل مواقع التواصل الاجامتع .  العملية، من خالل بوابهتا اال لكرتونية الرمسية وص


