
 

 جامعة محمد الخامس بالرباط

 المدرسة العليا لألساتذة بالرباط

 شعبة اللغة العربية وآدابها
 الموظفون بالقطاع العام أو الخاص-الفوج األول-االبتدائي: تخصص التعليم  التكوين المستمر

 استعمال الزمن مؤقت
 1المدرج :

اعة/ ـالس
 يومـال

9-01 01-00 00-01 01-01  01-01 01-01 

     الجمعة
 محاضرات /موائد مستديرة /ندوات ../

 61إلى س  61من س 
 علم النفس التربوي  السبت 

 ذ.محمد الشيكر
 طرائق التدريس
 ذ.محمد الشيكر

التشريع 
و  المدرس ي

أخالقيات 
 المهنة 

 ذ.محمد كرواوي 
 

 ة الفرنسيةديداكتيك اللغ
 ذ.شاكر كروم

 ة العربيةديداكتيك اللغ
 ذ.سعيد الزياني

 ديداكتيك العلوم
 ديداكتيك المواد ذ.زهير بلعربي

  ذ. زهير إدريس

 مشاريع مقاوالتية  ألحدا
 ذ.المساوي إسماعيل

 تقنيات الكتابة
ذ.المساوي 
 إسماعيل

 

 التعليم المصغر 
 .البصراوي سميةذ

 ذ.لطيفة بوزيان
 ذ.حبيبة شيخ عاطف.

 مشروع نهاية التكوين
 ذ.ة. البصروي سمية

 ذ.ة. لطيفة بوزيان
 أحمد بوعنانذ.

  

 
 المنسق البيداغوجي: ذ. إسماعيل المساوي 

  نجز  بعض األنشطة والبرامج عن بعد حسب الوضعية الوبائيةيمكن أن ت :حوظةمل

 



 

 جامعة محمد الخامس بالرباط

 المدرسة العليا لألساتذة بالرباط

 شعبة اللغة العربية وآدابها
 المجازون  -الفوج الثاني-التكوين المستمر: تخصص التعليم االبتدائي

 استعمال الزمن مؤقت
 1: ق اعةال

السـاعة/ 
 الـيوم

9-01 01-00 00-01 01-01  01-01 01-01 

     الجمعة
 اضرات /موائد مستديرة /ندوات ../مح

 61إلى س  61من س 

 علم النفس التربوي  السبت 
ذ.حسن 

 بودساموت

 طرائق التدريس
 ذ.حسن بودساموت

و  لتشريع المدرس يا
 أخالقيات المهنة 
 ذ.محمد الشيكر 

 ة الفرنسيةيداكتيك اللغد
 ذ.شاكر كروم

 عربيةة الديداكتيك اللغ
 محمد الشيكر ذ.

 وادمديداكتيك ال
ذ.حسن  ذ.

 بودتسموت
 محمد الشيكر ذ. 

 ديداكتيك العلوم

 ذ.زهير بلعربي

 ذ.بقش ى عبد القادر 

 مشاريع مقاوالتية  األحد
العافية نور ذ.

 الدين
 

 تقنيات الكتابة
 ذ.بقش ى عبد القادر 

 التعليم المصغر 
 حبيبة شيخ عاطف 

 إسماعيل المساوي -

 مشروع نهاية التكوين
 ذ.إسماعبل المساوي 

 محمد الشيكرذ.
 

  

 
لمنسق البيداغوجي: ذ. إسماعيل المساوي ا  

 نجز  بعض األنشطة والبرامج عن بعد حسب الوضعية الوبائيةيمكن أن ت :ملحوظة

 



 

 جامعة محمد الخامس بالرباط

 المدرسة العليا لألساتذة بالرباط

 شعبة اللغة العربية وآدابها
 استعمال الزمن مؤقت

 اللغة العربية-ثانويالتكوين المستمر: تخصص التعليم ال
 2المدرج :

السـاعة/ 
 الـيوم

9-01 01-00 00-01 01-01  01-01 01-01 

     الجمعة
 محاضرات /موائد مستديرة /ندوات ../

 61إلى س  61من س 
ديداكتيك مادة  السبت 

 اللغة العربية 
 ذ.سعيد الزياني

 التعليم المصغر 
 ذ. ذ.زهير بلعربي
 ذ. زهير إدريس

 ذ.عبد القادر بقش ى
 ذ.حسن مالك

و  التشريع المدرس ي
  أخالقيات المهنة
 ذ.محمد كرواوي 

 

 األدب العربي
ذ.المساوي 
 إسماعيل

 النقد والعروض
 ذ.المساوي إسماعيل
 ذ. نور الدين العافية

 البالغة والنحو
 ذ.عبد القادر بقش ى

 ذ.المساوي إسماعيل

   األحد
علم النفس 

 التربوي 
 ذ.محمد الشيكر

 طرائق التدريس
 ذ.محمد الشيكر

 مشروع نهاية التكوين
 خديجة بومليك ذ.

 ذ. زهير إدريس
 ذ.عبد القادر بقش ى

 ذ.المساوي إسماعيل

   

 
 المنسق البيداغوجي: ذ. إسماعيل المساوي 

 نجز  بعض األنشطة والبرامج عن بعد حسب الوضعية الوبائيةيمكن أن ت :ملحوظة



 

 جامعة محمد الخامس بالرباط

 المدرسة العليا لألساتذة بالرباط

 شعبة اللغة العربية وآدابها
 الف لسفة-الثانويالتكوين المستمر: تخصص التعليم ا 

 مال الزمن مؤقتاستع
 2:ق اعةال

السـاعة/ 
 الـيوم

9-01 01-00 00-01 01-01  01-01 01-01 

     الجمعة 
 محاضرات /موائد مستديرة /ندوات ../

 61إلى س  61من س 

 التشريع المدرس ي   السبت 
و أخالقيات 

 المهنة 
 ذ.محمد كرواوي 

 

 تاريخ علم االجتماع:

 المدارس واالتجاهات

 ذ.خالد العبيوي 

 :تاريخ الفلسفة 
 المدارس واالتجاهات

 ذ.أحمد البوسكالوي 

 تاريخ علم النفس:

 المدارس واالتجاهات

 ذ.محمد أحدو

ديداكتيك الفلسفة وعلم  األحد

 االجتماع وعلم النفس
 عبد الله شهاب ذ. 

 ذ.محمد كرواوي  ذ.

 التعليم المصغر  
 ذ.أحمد البوسكالوي 
 ذ.عبد الله شهاب
 ذ.محمد الشيكر 

ماعيل  ذ.إس
 المساوي 

مشروع نهاية 
 المستمر  التكوين

 ذ.بقش ى عبد القادر 
ذ.إسماعيل 

 المساوي 
 ذ.محمد الشيكر

 علم النفس التربوي   
 ذ.محمد الشيكر

 طرائق التدريس
 ذ.محمد الشيكر

 
ذ. محمد الشيكرلمنسق البيداغوجي: ا  

 الوبائيةنجز  بعض األنشطة والبرامج عن بعد حسب الوضعية يمكن أن ت :ملحوظة



 

 جامعة محمد الخامس بالرباط

 المدرسة العليا لألساتذة بالرباط

 شعبة اللغة العربية وآدابها
 اإلسالميةتربية  ال-الثانويالتكوين المستمر: تخصص التعليم  

 استعمال الزمن مؤقت
 4:ق اعةال

السـاعة/ 
 الـيوم

9-01 01-00 00-01 01-01  01-01 01-01 01-01 

     الجمعة 
 محاضرات /موائد مستديرة /ندوات ../

 61إلى س  61من س 
شريع الت   السبت 

و  المدرس ي
أخالقيات 

 المهنة 
 ذ.محمد كرواوي 

التربية ديداكتيك 
 االسالمية

 ذ.بوشعيب بالمين

 الحضارة

 ذ.خالد العبيوي 

 الشيكر ذ.محمد

 علوم القرآن والحديث 

 ذ. جودت عبد الجليل

 المساوي إسماعيلذ.

 الفقه االسالمي

 ذ. جودت عبد الجليل

 ذ.عبد اإلله مطيع

 غر التعليم المص  األحد
 البوسكالوي أحمد  ذ.

 ذ.خالد العبيوي 
 ذ.محمد الشيكر 

 ذ.المساوي إسماعيل

 مشروع نهاية التكوين
 ذ.محمد أحدو

 ذ.محمد كرواوي 
 ذ.المساوي إسماعيل

 ذ.محمد الشيكر

 طرائق التدريس
حسن ذ.

 بودتاسموت

 علم النفس التربوي 
ذ.حسن 

 بودتاسموت

   

 
محمد الشيكر المنسق البيداغوجي: ذ.   

 نجز  بعض األنشطة والبرامج عن بعد حسب الوضعية الوبائيةيمكن أن ت :ملحوظة :لحوظةم


