
 حول التكوين والتعليم عن بعداالفتراض ي الوطني األول املنتدى 

 :في موضوع

 توظيف التقنيات الرقمية في تدريس مادة علوم الحياة واألرض

املنسقية الجهوية لجمعية مدرس ي علوم الحياة واألرض 
 آسفي -بجهة مراكش 

 :بتنسيق مع

 :ينظمون 

 2020يونيو  4و 3و 2أيام 
 حسب البرمجة الزمنية

 ستكون املحاضرة االفتتاحية وأشغال الجلسات في بث مباشر عبر تقنية املناظرة املرئية
(Microsoft Teams ) عبر البريد اإللكتروني والواتساببدعوة املشاركين وسيتوصل 

www.aesvtmaroc.org  

http://www.aesvtmaroc.org/


 املنسقية الجهوية
 آسفي -مراكش  

 املداخالت
 1الجلسة رقم 

 مسير  الجلسة األولى

 املقرر 

Pr.  My Noureddine Charhaoun 
AESVT Section 

Essaouira - Maroc 

 بلحمرة هللا عبد .د .أ
 مراكش - عياض القاض ي ،جامعة لألساتذة العليا املدرسة

 البيولوجيا :تخصص / العالي التعليم أستاذ

 والتربية الرقمية املواطنة

03/06/2020  
15h00 à 17h00 

 بعزيز محمد .د .أ
 مراكش - عياض القاض ي جامعة السماللية، العلوم كلية

 البيولوجيا :تخصص / العالي التعليم أستاذ

 في للبيوتكنولوجيا ناجح تدريس أجل من بعد عن التعلم و  الرقمنة
 صعبة وضعيات

 املختار آيت خديجة .ذة
 أ ح ع متدربة مفتشة  الرباط، – التعليم مفتش ي تكوين مركز 

 الرقمنة زمن في واألرض الحياة علوم تدريس

  وسيتوصل Microsoft Teams عبر مباشر  بث في الجلسة ستكون 
 والواتساب اإللكتروني البريد عبر  بدعوة  املشاركين

Pr.  Hassan Saadouni 
AESVT Section 

Safi - Maroc 



 املنسقية الجهوية
 آسفي -مراكش  

 السرار وفاء .د .أ
 مراكش - والتكوين التربية ملهن الجهوي  املركز 

 وديدكتيكها املعلوميات : تخصص / العالي التعليم أستاذة

 املداخالت
 2الجلسة رقم 

 مسير  الجلسة الثانية

 املقرر 

Pr.  Miloudi Adlach 
AESVT Section 

Marrakech - Maroc 

 راوف خديجة .د .أ
 الجديدة - والتكوين التربية ملهن الجهوي  املركز 

 العلوم ديداكتيك :تخصص / العالي التعليم أستاذة

Intégration des médias dans l'enseignement des 
sciences 

Intégration des TICE  dans l'enseignement des SVT 

 حميش شكيب محمد .د .أ
 القنيطرة – طفيل ابن جامعة
  مرجعي خبير  – البيولوجيا في مبرز / العالي التعليم أستاذ
 واألرض الحياة علوم تخصص / الفرنس ي املعهد لدى

La place des images interactives et collaboratives 
dans la différenciation pédagogique.  

03/06/2020  
18h00 à 20h00 

Mr.  Tarik Khala 
FSSM 

Marrakech - Maroc 

  وسيتوصل Microsoft Teams عبر مباشر  بث في الجلسة ستكون 
 والواتساب اإللكتروني البريد عبر  بدعوة  املشاركين


