
 
جدول اللقاءات التربوية الخاصة بهيأة تدريس مادة اللغة اإلنجليزية 

 للسنة الدراسية 5102- 5102
 

 :هداف البرنامجأ
 

 

  .الحية اتغمسايرة التطورات المتسارعة التي يعرفها مجال تدريس الل .0
   لمدرسات و مدرسي المادة من خالل الرقي بمستوى التطور المهني الذاتي .5

 .األداء الورقي و الرقمي سجلإعداد 
      تبارها المهارة األساسية باعالقراءة لدى المتعلمين  تنمية مهارة .3

 .بتطوير شخصية المتعلم الكفيلة
 .تنشيط نوادي القراءة بالمؤسسات الثانوية العمومية .2
 .بمستوى التعلماتللرقي مواصلة توظيف التكنولوجيا الرقمية  .2
 

الفئة  التاريخ لمقرا جدول األعمال
 لقاء المستهدفة

التعريف بالبرامج و المشاريع -
 .السابقة التربوية

التقويم من “ تذكير بأهم محاور مصوغة-
 أجل ال
 .“تعلم

 .الوثائق التربوية-
 .ةالموارد االلكتروني-

 ةالمفتشي
اإلقليمية 
 للتعليم

الثالثاء 
31/10/5102 

على الساعة 
5.31 

األستاذات 
واألساتذة 

حقون الملت
بالنيابة في 
بداية السنة 
الدراسية 
 الحالية

0 

عرض من طرف البروفسور مايك دود سورت -
 قرائيةحول تنمية المهارات ال

 .للمتعلمين

المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم

الخميس 
5/01/5102 

على الساعة 
5.31 

جميع اساتذة 
المادة غير 
العاملين في 
 الحصة الزوالية

5 

 .الجديد السنوي تقديم برنامج العمل-
 .توحيد الوثائق التربوية-
 .وضع برامج العمل الشخصية-
 

إعدادية 
محمد 
الشيخ 
 السعدي

الثالثاء 
02/01/5102 

على الساعة 
5.31 

األستاذات 
واألساتذة 

العاملون بجميع 
الثانويات 
اإلعدادية 
 العمومية

3 

 .الجديد تقديم برنامج العمل السنوي-
 .توحيد الوثائق التربوية-
 .وضع برامج العمل الشخصية-
األطر المرجعية المتحان -

 .‘5102نسخة ‘البكالوريا

ثانوية 
عبد 

الكريم 
 الخطابي

 الثالثاء
50/01/5102 

على الساعة 
5.31 

األستاذات 
واألساتذة 
العاملون 
بالثانويات 
التأهيلية 
 العمومية

2 

 .الجديد تقديم برنامج العمل السنوي-
 .توحيد الوثائق التربوية-
 .وضع برامج العمل الشخصية-
األطر المرجعية المتحان -

 .‘5102نسخة ‘البكالوريا
 

 مؤسسة
 لوديفي

 الثالثاء
52/01/5102 

على الساعة 
5.31 

 
 

األستاذات 
واألساتذة 

العاملون بجميع 
مؤسسات التعليم 

 الخصوصي

2 

تنمية المهارات القرائية من خالل -
 .أندية المطالعة

ناجحة من بعض  عرض نماذج من تجارب-
 .المؤسسات العمومية

ثانوية 
يوسف بن 
 تاشفين

الثالثاء  
00/00/5102 

على الساعة 
5.31 

 
جميع األستاذات 

واألساتذة 
العاملون 
بالقطاعين 
 العمومي
 و الخصوصي
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 :إعداد سجل األداء الرقمي-
 الورشة األولى

 

المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم 

 

 
 الثالثاء

15/05/5102 
ساعة على ال
5.31 

 

 7 المجموعة األولى

 :إعداد سجل األداء الرقمي-
 الورشة األولى

 

 

المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم 

 
 الثالثاء

10/05/5102 
على الساعة 

5.31 
 
 

المجموعة  
 الثانية

 
 

2 



 :إعداد سجل األداء الرقمي-
 الورشة األولى

 

 

المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم

 

 الثالثاء
06/05/5102 

الساعة على 
5.31 

 ةالمجموع
 0 الثالثة

شبكة االنترنت  توظيف الجيل الثاني من -
 .في التدريس و التعلم

 
المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم

 
 الثالثاء

06/10/5102 
على الساعة 

5.31 

 
أعضاء فرق 
االهتمامات 
 المشتركة

ICT for ELT SIG 

01 

تنشيط اندية ومراكز األدوات التربوية -
 .ة اإلنجليزيةالخاصة باللغ

المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم 

 
الثالثاء 

03/10/5102 
على الساعة 

5.31 

 
 منسقات

 األندية و منسقو
و المراكز 
 التربوية

 

00 

 :إعداد سجل األداء الرقمي-
 .تقديم االنتاجات,الورشة الثانية

 

 
المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم

 
 الثالثاء

01/15/5102 
على الساعة 

5.31 

 
 موعة األولىالمج

 
 

05 

 :إعداد سجل األداء الرقمي-
 .تقديم االنتاجات,الورشة الثانية

 

 
المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم 

 
الثالثاء 

07/15/5102 
على الساعة 

5.31 

المجموعة 
 03 الثانية

 :إعداد سجل األداء الرقمي-
 .تقديم االنتاجات,الورشة الثانية

 

 
المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم

 
ثاء الثال

52/15/5102 
على الساعة 

5.31 

 
المجموعة 
 الثالثة

02 

إلنتاجات والمشاريع التربوية امعرض -
بما فيها الوثائق  لهيأة تدريس المادة
 .و الموارد الرقمية

سيحدد 
 الحقا

الثالثاء 
50/12/5102 

على الساعة 
5.31 

 
ستاذات األ

واألساتذة 
العاملون بجميع 
مؤسسات التعليم 

العمومي 
 والخصوصي

02 

تقويم البرنامج التربوي للسنة -
الدراسية الحالية عن طريق االستمارات 

 .اإللكترونية
وضع الخطوط العريضة لبرنامج السنة -

 .الدراسية المقبلة
 

 
اعدادية 
 الفضية

الثالثاء 
12/12/5102 

على الساعة 
5.31 

 
ستاذات األ

واألساتذة 
العاملون بجميع 

الثانويات 
اإلعدادية 
 العمومية

06 

تقويم البرنامج التربوي للسنة -
االستمارات  عن طريق الدراسية الحالية

 .اإللكترونية
وضع الخطوط العريضة لبرنامج السنة -

 .الدراسية المقبلة
 

 ثانوية
 ابن ماجة

الثالثاء 
05/12/5102 

على الساعة 
5.31 

 
ذات األستا

واألساتذة 
العاملون بجميع 

الثانويات 
 لتأهيليةا

 العمومية

07 

تقويم البرنامج التربوي للسنة -
الدراسية الحالية عن طريق االستمارات 

 .اإللكترونية
وضع الخطوط العريضة لبرنامج السنة -

 .الدراسية المقبلة
 

 
مؤسسة 
 القلم

 
الثالثاء 

00/12/5102 
على الساعة 

5.31 

األستاذات 
ألساتذة وا

العاملون بجميع 
مؤسسات التعليم 

 الخصوصي

02 

 .المنجزة و المشاريع البرامجتقديم -
 

المفتشية 
اإلقليمية 
 للتعليم

الثالثاء 
56/12/5102 

على الساعة 
5.31 

 
أعضاء فرق 
االهتمامات 
 .المشتركة

ICT for ELT SIG 
 
 
 

00 



عروض وورشات من تنشيط خبراء مغاربة -
اور البرنامج مرتبطة بمح وأجانب

 .المسطرة أعاله

 
سيتم  

اإلعالن عنه 
 الحقا

 
يتم تحديد 
التواريخ 
بتنسيق مع 
مختلف 
الشركاء 
 والمتدخلين

 
األستاذات 
واألساتذة 

العاملون بجميع 
مؤسسات التعليم 

العمومي 
 والخصوصي

 

51 

 
:معلومات إضافية هامة   

 
:ةيتشمل الثانويات والمؤسسات التالو  المجموعات-0  
  : ىلمجموعة األولا -

 - لال مريم -ابن ماجة -الزيتون -المتنبي  -البحتري -الزرقطوني -االمل
محمد  -غشت 51 -أبي فراس الحمداني -االفغاني -الخليل -الزبير بن العوام

 -اشبال الهدي -منيب -لوديفي -القسطالني -عقبة بن نافع -نابلس -السادس
 -مالك بن أنس -الجسور -البيانفضاء  -التميز -كالوا -الترجي -ليزريس
 .الناشئة

 
 المجموعة الثانية :

 -العقاد -الخطابي -انوال–علي بن ابي طالب  -أجدير –الخليج   -االدريسي 
-الشيخ السعدي -ابن طفيل -المواهب -ابن العباسعبد اهلل  -االنبعاث -الفضية

الهمة  -لنورا -ابن العربي -عبادلة النجاح -القلم – رام اهلل -ابن تومرت 
 -الواحة -النزاهة -بوليكون -أوريكا -الفصاحة -شروق -أمجاد الخوارزمي-

 .قلب الحكمة
 

 :الثالثةالمجموعة 
 -الموز -احمد شوقي -الحاج سعيد  -يوسف بن تاشفين-أورير  -بدر -المجد 
 -تكاديرت نعبادو -واد المخازن-ابن الهيثم -ابن خلدون -الكويرة -القدس

 -فكري-الحنان-االنبعاث -ابتسام النجاح -ماريا –الرياض  -سوس العالمة
 . فونتي -اطلس تربية –باسكال -كيس -إسن -النبيه -النبوغ

 
استدعاء لجميع الندوات تعتبر هذه المراسلة والبرنامج رفقته بمثابة -5

 .مجة خالل السنة الدراسية الحاليةالمبر التربوية
 
أو دورات التكوين  يع التربوية األخرىالبرنامج أعاله ال يتضمن المشار -3

 .المصالح المعنية المستمر التي ستحدد مواعيدها الحقا بتنسيق مع 
  
االطالع بانتظام على بريدهم المرجو من السيدات والسادة األساتذة  -2

 :  المادة وموقعي مفتش( نايس نيت) وعلى صفحة  اإللكتروني
 

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

 
، مرتبطة بمحاور الندوات التربوية للحصول على معلومات ووثائق  إضافية 

 .رأ على برنامج اللقاءات التربويةوكذا التغييرات التي قد تط
          

 واهلل ولي التوفيق
        

 
 عبد اللطيف زبير:إمضاء 

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

