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جدول اللقاءات التربوية الخاصة بهيأة تدريس مادة اللغة اإلنجليزية للسنة 

 الدراسية  1025 - 1026
 

 

 :هداف البرنامجأ
 

 

 .و الرقمية ا الورقيةإغناء و تحيين سجالت إنجاز هيأة تدريس المادة في صيغتيه .2

 .تنمية التفاعل األفقي داخل الفصول الدراسية .1

 .لمتعلمينلائية مواصلة تطوير المهارات القر .3

 . دوات اتإتصال المحمولة في مجال تدريس و تعل  اللغغة اتإنجليييةألتوظيف التطبيقات الرقمية  .4

 .تقاس  التجارب و الخبرات بين هيأة تدريس المادة من خالل الورشات المصغرةفرص مييد من  فتح  .5
 

 

 لقاء الفئة المستهدفة التاريخ لمقرا جدول األعمال

 .ة الصفيةشبكة المالحظ -

 .الوثائق التربوية -

 .الموارد الرقمية -

 .  سجالت اتإنجاز الورقية و اتإلكترونية -

 

اتإقليمية  ةالمفتشي

 للتعلي 

 الثالثاء 

6 /01/ 5102 

على الساعة 

5.31 

األستاذات واألساتذة 

الملتحقون بالنيابة في 

بداية السنة الدراسية 

 الحالية

2 

 طنيإعادة قراءة مواصفات اتإمتحان الو -

 (.5102نسخة )     

 . المقترحات اتوضع جذاذ -

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي 

 

 الخميس 

8/01/ 5102 

على الساعة 

5.31 

 

لجنة اقتراح مواضيع 

اتإمتحان الوطني 

 للبكالوريا
1 

إعداد توصيات عملية للرقي بالمهارات القرائية لدى  -

 .المتعلمين

 . رقميةت األداء الورقية و الإغناء و تحيين سجال -

 

ثانوية وادي 

 المخازن 

 اتإعدادية

 

الثالثاء 

03/01/5102 

على الساعة 

5.31 

األستاذات واألساتذة 

العاملون بجميع الثانويات 

 اتإعدادية العمومية
3 

 .دراسة النسخ األولى للمقترحات -

 .تجريب األسئلة -

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي 

 

 الخميس 

02/01/5102 

على الساعة 

5.31 
 

 

نة اقتراح مواضيع لج

اتإمتحان الوطني 

 للبكالوريا

 
 

4 

 

إعداد توصيات عملية للرقي بالمهارات القرائية لدى   -

 .المتعلمين

 . ت األداء الورقية و الرقميةإغناء و تحيين سجال -

 

هيلة الثانوية التأ

 المتنبي 

 الثالثاء

51/01/5102 

على الساعة 

5.31 

األستاذات واألساتذة 

ويات العاملون بالثان

 التأهيلية العمومية
5 

إعداد توصيات عملية للرقي بالمهارات القرائية لدى   -

 .المتعلمين

 . ت األداء الورقية و الرقميةإغناء و تحيين سجال -

 

الترجي   مؤسسة

 الخصوصية

 

 الثالثاء

57/01/5102 

على الساعة 

5.31 
 

األستاذات واألساتذة 

العاملون بجميع مؤسسات 

 التعلي  الخصوصي
6 

 .المقترحات مواصلة تنقيح -

 .إعداد األجوبة و ساللي  التنقيط -

 .تقدي  النسخ النهائية للجنة الجهوية -

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي 

 خميسال

52/01/5102 

على الساعة 

5.31 

 

لجنة اقتراح مواضيع 

اتإمتحان الوطني 

 للبكالوريا
 

7 

    ورشات ) تنمية التفاعل األفقي داخل الفصول الدراسية  -

 (.دروس تطبيقية مصغرةو 

 

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي  

 

 

 الثالثاء

02/05/5102 

على الساعة 

5.31 
 

 
 

 8 المجموعة األولى
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     ورشات) تنمية التفاعل األفقي داخل الفصول الدراسية  -

 (.دروس تطبيقية مصغرةو 

 

 

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي  

 الثالثاء

55/05/5102 

على الساعة 

5.31 
 

 

 المجموعة  الثانية

 

 

9 

     ورشات) تنمية التفاعل األفقي داخل الفصول الدراسية  -

 (.دروس تطبيقية مصغرة و

 

 

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي 

 

 الثالثاء

52/05/5102 

على الساعة 

5.31 

 20 الثالثة ةالمجموع

 صور و الرسوم و األشرطة الصوتية و المرئية توظيف ال -

 .الشفهية لدى المتعلمين المهارات لتطوير

الثانوية التأهيلية 

 دمحم اليرقطوني

 

 الثالثاء

05/10/5106 

على الساعة 

5.31 

 

األستاذات واألساتذة 

 المهتمين بالموضوع
22 

توظيف التطبيقات الرقمية و أدوات اتإتصال المحمولة في  -

 .تدريس و تعل  اللغة اتإنجلييية

 

 

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي 

 

 ثاءالثال

18/13/5106 

على الساعة 

5.31 

 

 المجموعة األولى

 

 

21 

توظيف التطبيقات الرقمية و أدوات اتإتصال المحمولة في  -

 .اتإنجلييية تدريس و تعل  اللغة

 

 

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي  

 

الثالثاء 

02/13/5106 

على الساعة 

5.31 

 23 الثانيةالمجموعة 

اتإتصال المحمولة في  توظيف التطبيقات الرقمية و أدوات -

 .تدريس و تعل  اللغة اتإنجلييية

 

 

المفتشية اتإقليمية 

 للتعلي 

 

الثالثاء 

55/13/5106 

على الساعة 

5.31 

 

 الثالثةالمجموعة 
24 

 .ندية المطالعةتنشيط أ -

 

 

الثانوية التأهيلية 

 أجدير 

 الثالثاء

05/12/5106 

على الساعة 

5.31 

األستاذات واألساتذة 

 المهتمين بالموضوع
25 

 الورقية و الرقمية تإنتاجات والمشاريع التربويةامعرض  -

 .لهيأة تدريس المادة

الثانوية التقنية 

 اتإدريسي 

الثالثاء 

56/12/5106 

على الساعة 

5.31 

 

ستاذات واألساتذة األ

العاملون بجميع مؤسسات 

التعلي  العمومي 

 والخصوصي

26 

 .تجويد التعلمات علىالسنوي تحديد أثر البرنامج التربوي  -

 . التقويمية اتإلكترونية االستماراتتوظيف  -

 

 

الثانوية اتإعدادية 

 غشت 51

الثالثاء 

13/12/5106 

على الساعة 

5.31 

 

األستاذات واألساتذة 

الثانويات العاملون بجميع 

 اتإعدادية العمومية

27 

 .تجويد التعلمات علىتحديد أثر البرنامج التربوي السنوي  -

 . وظيف االستمارات التقويمية اتإلكترونيةت -

 

ثانوية المجد 

 التأهيلية

الثالثاء 

01/12/5106 

على الساعة 

5.31 

 

األستاذات واألساتذة 

العاملون بجميع الثانويات 

 العمومية لتأهيليةا

28 

 .تجويد التعلمات د أثر البرنامج التربوي السنوي علىتحدي -

 . رونيةتوظيف االستمارات التقويمية اتإلكت -

 

باسكال  مؤسسة 

 الخصوصية 

 

الثالثاء 

07/12/5106 

على الساعة 

5.31 

األستاذات واألساتذة 

العاملون بجميع مؤسسات 

 التعلي  الخصوصي
29 

مرتبطة  ورشات من تنشيط خبراء مغاربة وأجانب عروض و-

 .أعاله اور البرنامج المسطربمح

سيت   اتإعالن 

 عنه الحقا

 

يت  تحديد التواريخ 

بتنسيق مع 

مختلف الشركاء 

 والمتدخلين

 

األستاذات واألساتذة 

العاملون بجميع مؤسسات 

التعلي  العمومي 

 والخصوصي

 

10 
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 :معلومات إضافية هامة 
 

 :والمؤسسات التالية و تشمل المجموعات -2

 

  : ىالمجموعة األول -أ 

 

دمحم  –الموز  –يوسف بن تاشفين  -جالخلي –عبد الكري  الخطابي  –المجد  -جديرأ –البحتري  -حمد شوقيأ

قلب  –النياهة  –ابن العربي  –عبادلة النجاح  –القل    -ابن تومرت –ابن طفيل  –الكويرة  –الشيخ السعدي 

 .    يسرى-النور  -ماريا–الهمة  –الخوارزمي مجد أ  –شروق  –الفصاحة  –أوريكا  –بوليكون  –الحكمة

 

 :المجموعة الثانية  -ب

 

 –أبو فراس الحمداني  –غشت  51 -بدر –لال مري   –األمل  –اتإدريسي  –علي بن أبي طالب  – المتنبي

رام      –ابن الهيث   -بير بن العوامالي –عقبة بن نافع  -القدس –( العمومية) نبعات اتإ –العقاد  –دمحم السادس 

 –التميي  -كالوا –الترجي  –يس رليي -أشبال الهدى –منيب  –لوديفي  –القسطالني  -سوس العالمة –هللا 

 .الناشئة–مالك بن أنس  -الجسور –فضاء البيان 

 

 :المجموعة الثالثة  -ج

 

جمال الدين  –عبد هللا بن العباس  -سيدي الحاج سعيد –اليرقطوني  –أنوال  –ابن ماجة  –الييتون  –ورير أ

      –تكاديرت  –رياض  –المخازن واد  -نابلوس -ابن خلدون -الخليل -المواهب -الفضية –األفغاني 

 –باسكال  –إيسن  –النبيه  –النبوغ  –فكري  –ابتسام النجاح  –الحنان  -كيس -(الخصوصية) ثاتإنبعا

        . فونتي -أطلس تربية
 

 

مجة خالل السنة استدعاء لجميع الندوات التربوية المبرتعتبر هذه المراسلة والبرنامج رفقته بمثابة  -1

 .لحاليةالدراسية ا

 

أو دورات التكوين المستمر التي ستحدد  البرنامج أعاله ال يتضمن المشاريع التربوية األخرى   -3

 .المصالح المعنية مواعيدها الحقا بتنسيق مع 

  

 : المادة وموقعي مفتشالمرجو من السيدات والسادة األساتذة االطالع بانتظام على بريده  اتإلكتروني    -4

 

www.zoubaireltcommunity.ac.ma   

www.zoubaireltcommunity.wix.com/eduresources 

 
 

رأ تغييرات التي قد تطوكذا ال، مرتبطة بمحاور الندوات التربوية للحصول على معلومات ووثائق  إضافية 

 .على برنامج اللقاءات التربوية

          

 وهللا ولي التوفيق

        

 عبد اللطيف زبير:إمضاء 

http://www.zoubaireltcommunity.ac.ma/
http://www.zoubaireltcommunity.wix.com/eduresources

