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عزيزا� ا�ستاذات أعزا� ا�ساتذة ، أه� وسه� بكم � منصة إ-تكوين تنمية 

سعداء �شاركتكم طريقة الولوج إ� هذه ا�نصة.

�
كـتابة الرابط

دليـــــــــل منصة
إ-تكوين-تنمية

e-takwine-tanmia.men.gov.ma البداية نقوم بكتابة الرابط التا� �

Google أي متصفح ،ع� سبيل ا�ثال �  
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� ا�رحلة الثانية تظهر واجهة ا�نصة ع� الشكل التا�، ولتسجيل الدخول إ� ا�نصة 

من أجل ا¤ستفادة من خدماتها

يجب الضغط ع� زر s'identi§er/s'enregistrer التي تجدونها � أع� الشاشة 

ع� اليم¬.

�
الضغط على

� ا�رحلة الثالثة، يتم إدخال إسم ا�ستخدم و كلمة ا�رور التي تستعملونها عادة

 taalim.ma للولوج إ� حسابكم الرسمي 

 مع ا¤حتفاظ فقط بالجزء ا�ول من اسم ا�ستخدم ، ك° ت�حظون � ا�ثال التا�

@taalim.mamohamed.boujnan��
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يتم إدخال: ��mohamed.boujnan فقط، � خانة اسم ا�ستخدم

́ي، يتم إدخال كلمة ا�رور ا¤عتيادية و� الخانة ا�خصصة للقن ال

taalim.ma :ل µأي التي تستعملونها عادة لولوج حسابكم الشخ 

بعد الضغط ع� زر connexion،  تظهر هذه ا¤ست°رة التي تتضمن مجموعة 

من ا�علومات الشخصية الخاصة با�ستعمل.

 

�

اسم المستخدم
كلمة المرور

االننتقال ٕالى
االستمارة

هناك معلومات إجبارية أي ¤ بد من إدخالها كال«يد اºلك¹و¸ و ا�كاد·ية الجهوية 

لل¹بية والتكوين  وا�ديرية اºقليمية، إضافة إ� معلومات اختيارية. 

µبعد تعبئة كل هذه ا�علومات يتم الضغط ع� زر تحديث ا�لف الشخ

 ك° تعلمون ، فإن حساب taalim.ma متوفر لدى جميع أطر الوزارة
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�

تحديث الملف الشخصي
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وºضافة الصورة الخاصة بكم يجب الضغط ع� ال«وفايل أع� اليسار، 

وبعده � ¤ئحة ا¤ختيارات

يجب النقر ع� ا�لف الشخµ، ثم ع� زر options التي تظهر ع� أسفل الشاشة 

ع� اليم¬ باللون ا�زرق،

µوبعده � ¤ئحة ا¤ختيارات يتم النقر ع� تحرير ا�لف الشخ

�
البروفايل

الملف الشخصي

Options

تحرير الملف الشخصي
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�

تحديث الملف الشخصي

ٕالضافة الصورة

  ثم التوجه إ� الجانب الخاص بالصورة و النقر ع� ملفات ثم أضف  من جهازكم

µوبعد التحميل يتم الضغط ع� تحديث ا�لف الشخ 
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بعد تسجيل كل هذه ا�عطيات تظهر لنا الواجهة الرئيسية التي تلخص كل الخدمات

 ا�توفرة ع� ا�نصة

�
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ع� سبيل ا�ثال، للولوج إ� الخدمات الخاصة بأطر التدريس ا¤بتدا� يتم النقر ع�

 خانة أطر التدريس ا¤بتدا�

�

بعد ذلك تظهر لنا مجموعة من ا�ساقات التكوينية ا�وجهة �ساتذة التعليم ا¤بتدا�

مث� ل�ستفادة من ا�ساق الخاص بتدريس اللغة العربية، يتم النقر ع� خانة

 مدخل إ� تدريس اللغة العربية 

 التدريس إالبتدائي

اختيار الدورة
التكوينية
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يتم التسجيل � الدورة عن طريق الضغط ع� زر التسجيل: 

Ñسجلني � هذا ا�قرر الدرا
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التسجيل في الدورة

بعد التسجيل تعت« أنك بدأت مرحلة ا¤ستفادة من التكوين ا�رغوب فيه 

وعليك بالتا� أن تح¹م الخطوات الواجب اتباعها حسب كل مساق.


