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 بالغ إخباري 
 2020شتنبر  9األربعاء 

   "عن بعد "الشروع في بث حصص التثبيت والمراجعة 
 

المتعلمات  لجميع  مثلى  جاهزية  ضمان  على  منها  حرصا 

الدراسي  التحصيل  في  لالنطالق  جيدة.   والمتعلمين  ظروف    في 

في السنة الماضية خالل التي اكتسبوها  هم تعلماتتثبيت ومن أجل 

تنهي وزارة التربية  ،  "التعليم عن بعد"و "التعليم الحضوري  "إطار  

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  قطاع  الوطنية   ،

الوطنية، التلميذات   التربية  جميع  علم  واألمهات    والتالميذ  إلى 

أنه سيتم،   10من يوم  الخميس  ابتداء    واآلباء وأولياء األمور، 

الشروع    2020شتنبر    حصص  بثفي    ، 

  لألسالك التعليمية الثالثة بالنسبة    " عن بعد"  التثبيت والمراجعة  

"ال التلفزية  القنوات  و"األمازيغية" عبر  و"العيون"  ،   ثقافية" 

 وذلك وفق البرمجة التالية : 

  وتلميذات  : تعمل على بث حصص موجهة إلى تالميذ  العيون -

الساعة   صباحا إلى 8 الساعة من  االبتدائي المستوى التعليمي

   مساء.  6
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تهم    األمازيغية   - لبث حصص  تخصص  التعليمي  :  المستوى 

اإلعدادي   12الساعة  إلى  صباحا    8  الساعة  من   الثانوي 

 زواال. والنصف 

- : ببث حصص     الثقافية  وتلميذات    تقوم  تالميذ  إلى  موجهة 

التأهيلي الثانوي    منتصف   إلى  صباحا  8الساعة  من    التعليم 

 الليل. 

كما ستكون هذه الحصص المصورة متاحة، أيضا، عبر المنصة  

  TelmidTICE:  اإللكترونية

(http://telmidTICE.men.gov.ma)   . 

الوزارة انطالق عملية    ، وستعمل  منذ  ذلك  دأبت على  كما 

شبكة برمجة الحصص  على اإلعالن يوميا عن    ، التعليم عن بعد

من خالل بوابتها    وذلك    التفصيلية الخاصة بكل قناة،  المصورة

الرسمية   وصفحاتها    www.men.gov.maاإللكترونية 

   ية على مواقع التواصل االجتماعي.الرسم

الحرص على  إلى      تجدد الوزارة دعوتها األمهات واآلباء  إذ  و 

بشكل مستمر    حصص التثبيت والمراجعةمتابعة  في    مواكبة أبنائهم

فإنها تؤكد على أنها ستظل    احترام جميع التوجيهات الوقائية،  مع

تعلقة بسير عملية في تواصل مستمر معهم حول كل المستجدات الم

 التعليم عن بعد.

 

https://telmidtice.men.gov.ma/

