
  8102/8102الموسم التكويني : 

 

 شعبة الرياضيات

                                               

 النإعــــــــــ

 ة تنظيميلوضع الرتتيبات التعلن شعبة الرياضيات أنه سيتم عقد لقاء أولي 

، وذلك يوم  - 8102فوج   -لألساتذة املتدربني  يف شأن تأطري حبث نهاية التكوين

  : على الساعة الثالثة بعد الزوال وفق الربنامج التالي  8102يوليوز  01االربعاء 

 

 الساعة

 

 القسم  /التخصص 

 

 

 الزوبعد ال 05

 

 2القسم  – ابتدائي

الالئحة االمساء الواردة بفقط  ملحوظة: االجتماع يهم 

 املرفقة

 

 ال زوبعد ال 05

 

 

 الثانوي رياضيات 
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 شعبة الرياضيات

                                               
 

  

 الئحة توزيع االساتذة المتدربون الخاصة بتأطير بحث نهاية التكوين  

  9102ابتدائي  فوج 

 ذ. المؤطر القسم  ر. ت. و االسم  الرقم 

Prim-42  دوادة 
فاطمة 

 الزهراء 
G644075  8القسم 

 ذ.هشام أمل

Prim-43  المصطفى  مغلوب Q146145  ذ.هشام أمل 8القسم 

Prim-44  وئام  سربوت J437626  ذ.هشام أمل 8القسم 

Prim-45  فاطمة  الزياني AB703730  ذ.هشام أمل 8القسم 

Prim-46  اسماء  الحسني U138770  ذ.محمد الشركي 8القسم 

Prim-47  امال  اضادي C509874  ذ.محمد الشركي 8القسم 

Prim-48  نجوى  اليوبي ZT183801  ذ. العربي زراولة  8القسم 

Prim-49  سمية  عثمان AD179851  ذ. العربي زراولة 8القسم 

Prim-50  سارة  الورداني CD270532  ذ. العربي زراولة 8القسم 

Prim-51  سناء  الداودي AD87752  ذ. العربي زراولة 8القسم 

Prim-52  نهيلة  أبو الفضل AD267334  ذ. حكيم الياديني 8القسم 

Prim-53  بوشعيب  بلمعطي G543399  ذ. حكيم الياديني 8القسم 

Prim-54  حنان  شاعدي F538193  ذ. حكيم الياديني 8القسم 

Prim-55   ايوب   المحافظ AE97749  ذ. حكيم الياديني 8القسم 

Prim-56  حنان  اهريهرة AD266365  دذ. علي حفو 8القسم  

Prim-57 بشرى  الشراط AE174510  دذ. علي حفو 8القسم  

Prim-58  منال  بنحمو A391628  ذ. حميد عروب 8القسم 

Prim-59  نورة  ويرار AB349507  ذ. حميد عروب 8القسم 

Prim-60  هند  الناصري XA103427  ذ. حميد عروب 8القسم 
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 الئحة توزيع االساتذة المتدربون الخاصة بتأطير بحث نهاية التكوين  

  9102ثانوي فوج 

 ذ. المؤطر  التخصص االسم النسب الرقم

M-1   ذ.هشام أمل 0الرياضيات حمزة   كرمة 

M-2  ذ.هشام أمل 0الرياضيات أمين ارميميش 

M-3  ذ.هشام أمل 0الرياضيات أميمة  علواوي 

M-4  ذ.هشام أمل 0الرياضيات بوسلهام  العنزى 

M-5  ذ. العربي زراولة  0الرياضيات مريم  علمي 

M-6  ذ. العربي زراولة 0الرياضيات أسامة  برائم 

M-7   ذ. العربي زراولة 0الرياضيات عبد هللا   الهمص 

M-8  ذ. العربي زراولة 0الرياضيات يونس  وشت 

M-9  ذ. علي حفود 0الرياضيات رشيدة  الباهي 

M-10  ذ. علي حفود 0الرياضيات ابتسام  كردالس 

M-11  ذ. علي حفود 0الرياضيات ياسين  قدي 

M-12  ذ. علي حفود 0الرياضيات هاجر  حكوش 

M-13  ذ. حكيم الياديني 0الرياضيات سكينة  البدالي 

M-14  ذ. حكيم الياديني 0الرياضيات خديجة  بزيز 

M-15  ذ. حكيم الياديني 0الرياضيات احمد  حباش 

M-16  ذ. حكيم الياديني 0الرياضيات رضوان  اخبازة 

M-17  ذ. حميد عروب 0الرياضيات لمياء  زنيبل 

M-18  ذ. حميد عروب 0الرياضيات محمد  البرهمي 

M-19  ذ. حميد عروب 0الرياضيات توفيق  خليل 

M-20  ذ. حميد عروب 0الرياضيات حمزة  تواهر 

M-21  ذ.محمد الشركي 0الرياضيات حسن  قنزع 

M-22  ذ.محمد الشركي 0الرياضيات سعيد  بلعسري 

M-23  ذ.محمد الشركي 0الرياضيات نوفل  بنشليح 

M-24  ذ.محمد الشركي 0الرياضيات فاطمة الزهراء  بكري 

M-25  ذ.محمد الشركي 0الرياضيات ايوب  الشدلي 

M-26  ذ.محمد الشركي 0الرياضيات منعيم  الحاضي 

M-27  ذ. علي حفود 0الرياضيات عبدالصمد  ابراهيمي 

M-28  ذ. علي حفود 0الرياضيات رشيد  شعيبي 

 


