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 برمس املس متر لتكوينل  االإقلميية واخملططات اجلهوي اخملطط لتنفيذالإعداد املصوغات اجلهوية  لفرق املنتقاةاالحئة 

 اخلاص ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة: 2022  س نة
  

 املرشوعرمق 

  املندمج
وغةـــــــــــــــــاملص  منسق الفريق  

 احلسن أأكوانض Cartographieاخلرائطية  2

3 
مهنجية استامثر خريطة ادلمع الاجامتعي الإرساء منط اس هتداف فعال ومنصف ملنظومة ادلمع 

 الاجامتعي
 مصطفى اجلرياري

 اجلرياري مصطفى جودة خدمات ادلمع الاجامتعي 3

 محمد املسكيين اخلاصة    الرتبوية والرتبيةتكوين الأساتذة املرشفني يف ادلعامات  4

 دــــــلأح تنظمي معلية مسك معطيات مدرسة الفرصة الثانية مبنظومة مسار من طرف امجلعيات 5

 دــــــلأح تأأطري امجلعيات العامةل يف جمال املواكبة غري املدمعة من الوزارة 5

5 
جراءات الاخنراط يف املرشوع الرتبوي للرتبية غري النظامية التحضري لتقدمي طلبات أ ليات  واإ

 العروض للمشاركة يف تنفيذ الربانمج
 املدين سويس

 رش يد دادا التدبري الرتبوي واالإداري مبؤسسات التعلمي اخلاص ابجلهة 7

 عيل كويالل تقوية قدرات الاساتذة يف تدريس الامازيغية  8

 فؤاد خريي القدرات يف اللغة الفرنس ية  اللغوي وتعزيزالتناوب   8

 حسن خواي حتليل وتطوير املامرسات املهنية 8

 محمد احلايج تعزيز كفاايت الأساتذة من أأجل الارتقاء بأأداهئم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 9

9 Pédagogie de l'enseignent à distance approches et pratiques دــــــال أأح 

 الساكل أأوعيالل دليل الأس تاذ املس تقبل -الأنشطة امليدانية و التداريب ابملؤسسات التعلميية 9

 الساكل أأوعيالل البحث التدخيل املهنجية وأأليات التفعيل 9

 دــــــــلأح تدبري اخملاطر والأمن املدريس 10

 ال أأحــــــد املس تدامةاملدارس الايكولوجية وأأهداف التمنية  10

 موالي محمد الرصصاري  والبيئة  والتحقيق الصحفي الربوراتج  10
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 املرشوعرمق 

  املندمج
وغةـــــــــــــــــاملص  منسق الفريق  

د ــــــال أأح  التقنيات يف انتاج الوسائط الرتبوية اس تعامل 10  

دارة 10  ال أأحــــــد  الاعالم الواثئق والأرش يف وتطبيقات الهواتف اذلكية يف املكتبات املدرس ية ومراكز اإ

10 
  املرسح املدريس -  التنش يط الثقايف والفين ابلوسط املدريس اليات

خراج الفيمل الرتبوي كتابة -   السيناريو واإ
 خادل برهان ادلين

 محمد أأيتجامل املدريس النوع ابلوسطمناهضة المتيزي والعنف املبين عىل  10

 أأيتجامل محمد حامية الطفوةل ومناهضة العنف ابلوسط املدريس اليات 10

دريس بن عبد اجلليل مأأسسة التعاقد اجملمتعي لصحة أأفضل للتالميذ والتثقيف ابلنظري والصحة االإجنابية   10  اإ

 يتجاملأأ محمد  الانصات والوساطة ابلوسط املدريس 10

 كرمي بالد احلياة املدرس ية  10

 ـــدـال أأحـــ الرتبية البيئية والتمنية املس تدامة يف املدارس الايكولوجية 10

دـــــــال أأح االإشهاديةتصحيح الامتحاانت  جتويد 12  

دــــــــال أأح ..(لكرتويناالإ اس تعامل تكنلوجيا الاعالم واالتصال يف جمال التوجيه )مساطر التوجيه، املوقع  13  

أأحــــــــد ال دمع قدرات الفاعلني يف جمال االإعالم حول املهن وسوق الشغل 13  

نتاج  تكوينات 14 دماج موارد رمقيةحول اإ  الرحمي العابري عبد واإ

 عبد العزيز بن الطالب  ROBOTIQUEو  MINECRAFTو SCRATCHتكوين  يف برانمج  14

 محمد عاليل تدبري الوضعيات االإدارية للموارد البرشية مساطر 15

 معر الرحميي تدبري برانم مسري وبرانم اندماج  15

يبوركعبد امحليد  احلراكت الانتقالية  15  اإ

 رش يد بوخنيةل التدبري االإداري والقانوين قواعد 15

 أأحــــــــد ال ارساء احملاس بتني العامة والتحليلية 16

 أأحــــــــد ال  GID AREFتزنيل منظومة التدبري املندمج  16

 املدين سويس تقوية القدرات التدبريية يف جمال مأأسسة التعاقد 16

16 La Gestion de la performance ال أأحــــــــد 

16 Maîtriser Le processus de budgétisation ال أأحــــــــد 
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 املرشوعرمق 

  املندمج
وغةـــــــــــــــــاملص  منسق الفريق  

16 Modalités du circuit de la dépense publique ال أأحــــــــد 

16  Savoir bien préparer, passer et suivre des marchés publics ال أأحــــــــد 

16 Outils d’évaluation et de contrôle de l’exécution budgétaire ال أأحــــــــد 

 محمد عاليل مهنجية ابرام عقود الرشاكة  17

 معر لورييك التصممي ومعاجلة الصورة  17

 :وظةــــــــــملح

يداع انتقاؤه مت فريق لك عىل يتعني  الواثئق التالية: اإ

 ؛(Syllabus) للمصوغة الوصفية البطاقة 

 ؛(Polycopié) املصوغة مطبوع 

 .(والتقومي التكوين أأنشطة) املؤطر دليل 

 الساعة قبلبأأاكدير  لزرقطوينا محمد املس متر للتكوين اجلهوي ابملركز البرشية ابملوارد والارتقاء املهين املسار تدبري مبصلحة 

 .2022 يونيو 27 االإثنني يوممن  زوالا (16:30الرابعة والنصف )

 

 2022يونيو  03أأكـــــادير يف 

 

 


