
بصري" خالل  حول "تطوير برنام قاموس سمعيمعلوماتية لفائدة أساتذة اللغة اإلنجليزية تأطير ورشة  •

المؤتمر الجهوي للجمعية المغربية ألساتذة اللغة اإلنجليزية تحت شعر "التغلب على تحديات المدرس من 

 (2014) خالل التكوين المهني المستمر"
تأطير ورشة حول "تطوير أنشطة تفاعلية رقمية لتعليم اللغة اإلنجليزية" في إطار يوم دراسي من تنظيم  •

إلنجليزية بدادس بعنوان " تنمية قدرات المتعلم لمواجهة تحديات القرن الواحد جمعية أساتذة اللغة ا

 (2015) والعشرون"
لتعليم قواعد اللغة اإلنجليزية" في اليوم الدراسي الجهوي  رقمي تفاعـلي برنامتأطير ورشة حول "تطوير  •

 تنغير –زاكورة  –ورزازات - الجمعية المغربية ألساتذة اللغة اإلنجليزية بفرعبزاكورة من طرف  الذي نظم

 (2016) حول "التغلب على تحديات الفصل من خالل ممارسات تربوية فعالة"
 EnglishGrammaTicksالتمكن من تطوير و انتاج موارد رقمية تربوية و أخص بالذكر:  •

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نــهـــج الــســـيــــرة

 (2007) دبلوم الدراسات الجامعية العامة في اللغة اإلنجليزية من كلية اآلداب، مكناس •
 (2008) اآلداب، مكناسدبلوم االجازة األساسية في اللغة اإلنجليزية من كلية  •
 (2008) ، تخصص لغة انجليزيةشهادة التخرج من المركز التربوي الجهوي بوجدة •
 (2009) شهادة الكفاءة التربوية في مهمة التدريس، تخصص لغة انجليزية •
 (2010) بنيابة ورزازات في إطار مصوغات البرنامج االستعجالي االستفادة من التكوين المستمر •
 (2012) بومالن دادس التأهيلية والشفوية بثانويةالعضوية في اللجنة المكلفة بإجراء االختبارات العملية  •
تأطير األساتذة في عدة ورشات تكوينية تهم تدريس اللغة اإلنجليزية في إطار أنشطة الجمعية المغربية ألساتذة  •

 (2016-2014) اللغة اإلنجليزية.
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Né le 28/06/1984  
34 ans 

Marié – Enfant : 2 

 تكوينات -ريب تدا –شهادات 

: تجارب و انتاجاتواالتصالتكنولوجيا المعلومات   

 أستاذ التعليم الثانوي اإلعـــدادي اإلطار: •
 2008-09-05 تاريخ التوظيف: •
 2008-09-05األقدمية اإلدارية:  •
 31/12/2015األولـــــــى بتاريخ:  الدرجة: •
     2009 – 11 – 11: تاريخ التـرسيــم •
 التكويــــــن: االنجليزيةلغة  •
 االنجليزية لغـــة التدريـــــس: •

 
 
 
 

 

Nom : OULGOUT / Prénom : Abdelouahed   :الكــــوط :النسب/  عــبــد الواحــــداالسم 

 األنشطة المدرسية و الجمعـوية  

 

 لــــغــــات و تـــواصـــل

 

 (2016-2009) السنة الثانية باكالوريا. الـدعـم في اللغة اإلنجليزية لـفـائـدة تالميذالـتـطوع لتأطير دروس  •
 (2016-2009) المشاركة في تـنـظيم وتأطير رحالت مدرسية في مناسبات عديدة. •
 (2016-2009) تنظيم وتأطير حفالت اختتام الموسم الدراسي ومكافئة المتفوقين في اإلنجليزية كل عام. •
متطوعي هيئة السالم األمريكية لفائدة التالميذ  والتهجي معفي االمالء  وتأطير مسابقةتنظيم  المشاركة في •

 (2013) بثانوية بومالن دادس التأهيلية.
المشاركة في تأطير مسابقة في فن الخطابة باللغة اإلنجليزية لفائدة تالميذ الجهة من تنظيم جمعية أساتذة اللغة  •

 (2016) اإلنجليزية بدادس.
عمل  وتنزيل برنامجتنغير  –زاكورة  –رئاسة الجمعية المغربية ألساتذة اللغة اإلنجليزية بفرع ورزازات  •

(، انظر التقرير األدبي للجمعية 2016-2014والتالميذ لمدة سنتين )حافل باألنشطة التكوينية لفائدة األساتذة 

 خالل هذه الفترة.
بثانوية بومالن دادس التأهلية خالل دورته السابعة  لبرنامج أكسيس أستاذا لألنشطة الموازيةو تم اختياري منسقا •

 خالل هذه الفترة. والورشات التكوينية (، انظر التقرير األدبي لألنشطة2014-2016)
 (.2018-2016تم انتخابي حديثا نائبا لرئيس الجمعية المغربية ألساتذة اللغة اإلنجليزية بإقليم تنغير للفترة ) •

 العربية: جيد حديثا وكتابة •
 جيد حديثا األمازيغية:  •
 اإلنجليزية: جيد حديثا و كتابة •
 حديثا و كتابة ال بأسالفرنسية:  •
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