
حصة تحضير التداريبالشعبة المسؤولة عن التأطيرالقسماالسم والنسبت.ر

1القسم ريحانة الماحي1

ي2
1القسم سهام العطف 

و3 هنر  
1القسم ليىل بن 

ي4 1القسم دمحم الحج 

ي5
 
1القسم وفاء خلوف

1القسم جميلة بورحيلة6

1القسم اسماء العرسي7

ي8
1القسم حفصة لحمين 

1القسم ربيعة لحمر9

ي10
1القسم زكرياء اخنات 

1القسم فاطمة شيشوا11

1القسم أحالم شاكنر12

1القسم كوثر القندوسي13

1القسم وفاء  خليف14

ة15 1القسم نور الهدى بوعرسر

1القسم حنان محموح16

1القسم خديجة الحمداوي17

1القسم نهيلة رويشق18

ي19
1القسم حفصة لطف 

ي20
1القسم نوال المنيات 

ى ايت حماد21 1القسم برسر

1القسم نرسين الشباري22

1القسم ايمان بوكورارة23

1القسم وداد أجبىلي24

1القسم حسن أخشاو25

1القسم فاطمة الزهراء  رودان26

1القسم فاطمة الزهراء  مروي27

1القسم فدوى ازعيم28

1القسم لبن  حدودي29

1القسم مريم آيت عمر30

1القسم ياسير  الخطري31

اللغة العربية

2020 فبراير 14الجمعة 

11:00ابتداء من الساعة 

8القاعة 

علوم التربية

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

قاعة السينما

ي عىل شعب فرع القنيطرة 
 
ي االبتداب (تأطير التداريب والبحوث)توزي    ع  متدرب 

االعالميات

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

01قاعة اإلعالميات 



حصة تحضير التداريبالشعبة المسؤولة عن التأطيرالقسماالسم والنسبت.ر

ي عىل شعب فرع القنيطرة 
 
ي االبتداب (تأطير التداريب والبحوث)توزي    ع  متدرب 

2القسم إبراهيم العماري1

ة  احالتن2 2القسم سمنر

2القسم سارة المغاط3

2القسم خديجة كايا4

2القسم زينب بمعنر 5

2القسم سكينة  المرسالي6

2القسم خولة المغاط7

ي8
2القسم خديجة الجيكوت 

2القسم ليىل لشهاب9

2القسم مليكة بننوري10

ي11 2القسم مريم  الحاض 

كية12 2القسم امال  بن الن 

2القسم فرح انصيص13

2القسم وجدان بوراس14

2القسم سميحة   العزري15

2القسم أميمة بوشيبة16

ى   صمود17 2القسم برسر

ي18 2القسم وفاء  دهين 

2القسم فاتحة انكيك19

2القسم حنان بوعزة20

2القسم رانية نعينيعة21

2القسم ليىل الدريوش22

2القسم سومية  البيض23

2القسم ليىل الرامي24

ي25 2القسم هودة القلوت 

2القسم امينة االشهب26

2القسم خديجة عمار27

2القسم وداد اشتيوي28

2القسم جهان قيدي29

2القسم ايمان شالق30

2القسم فاطمة دام31

علوم التربية

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

قاعة السينما

التشريع

2020 فبراير 14الجمعة 

10:00ابتداء من الساعة 

02المدرج 



حصة تحضير التداريبالشعبة المسؤولة عن التأطيرالقسماالسم والنسبت.ر

ي عىل شعب فرع القنيطرة 
 
ي االبتداب (تأطير التداريب والبحوث)توزي    ع  متدرب 

3القسم مصطف  زايد1

3القسم أسماء بنجدي2

ا3 3القسم فاطمة الزهراء امرسر

3القسم رجاء القشاري4

3القسم لوبنة اعراب5

3القسم عبداالاله برسكي6

3القسم جميلة  رشدي7

3القسم هيبة الجباري8

3القسم سكينة لصفر9

3القسم سكينة الكراب10

3القسم سمية برقية11

3القسم فاطمة الزهراء المغاري12

3القسم اكرام االدريسي الزكاري13

3القسم جميلة بوتزنار14

3القسم فاطمة طويط15

3القسم رجاء زريكي16

3القسم حسناء شكنر17

3القسم نهاد  السماح18

ي19
ات  3القسم حكيمة الحض 

يدي20 3القسم اسامة النر 

3القسم ايمان توفيق21

3القسم رجاء الحيان22

3القسم ايمان  المرابط23

ي24
3القسم فاطمة  القاض 

3القسم سومية الرادوش25

3القسم احالم بنسعد26

3القسم نوال عبدالصداق27

3القسم وصال رضوان28

3القسم رشيدة  كماخ29

3القسم ربيعة ابراهمي30

3القسم خدوج اوزمري31

الفلسفة

2020 فبراير 14الجمعة 

10:00ابتداء من الساعة 

10القاعة 

التشريع

2020 فبراير 14الجمعة 

10:00ابتداء من الساعة 

02المدرج 



حصة تحضير التداريبالشعبة المسؤولة عن التأطيرالقسماالسم والنسبت.ر

ي عىل شعب فرع القنيطرة 
 
ي االبتداب (تأطير التداريب والبحوث)توزي    ع  متدرب 

4القسم فاطمة الزهراء غريب1

ي2
4القسم عبد الرزاق حسوت 

ي3
4القسم فاطمة الزهراء الشيج 

4القسم عبد الرحمان بلحساوية4

4القسم جيهان مجي الدين5

4القسم عبد الكريم الكرع6

4القسم فاطمة الزهراء منعوت الزوين7

ي8 4القسم سلم  الزبنر

ي9
 
4القسم مراد العالف

ي10
4القسم أكرم  زغوسر

4القسم ليىل زركون11

ي12 ين 
4القسم خديجة ض 

4القسم سكينة بوارا13

ي14
4القسم نادية يدين 

4القسم الياس استيتو15

4القسم سامية  فالح16

4القسم الهام الزاكي17

4القسم فاطمة الزهراء بن يحني18

4القسم لمياء المهيدي19

ي20
 
4القسم الهام  معروف

4القسم مريم زيتون21

ي22
4القسم أمال  دحمات 

4القسم شيماء أيت جاعة23

4القسم كوثر  بنشكري24

4القسم سمية  الغنبو25

4القسم إيمان المخاطري26

4القسم منال ابريغث27

ي28
4القسم فاطمة الزهراء الكارت 

4القسم سهام  قدمة29

4القسم سكينة السوسي30

ي31
ي الحرايف 

4القسم عبد الغن 

التربية اإلسالمية

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

09القاعة 

الفلسفة

2020 فبراير 14الجمعة 

10:00ابتداء من الساعة 

10القاعة 



حصة تحضير التداريبالشعبة المسؤولة عن التأطيرالقسماالسم والنسبت.ر

ي عىل شعب فرع القنيطرة 
 
ي االبتداب (تأطير التداريب والبحوث)توزي    ع  متدرب 

5القسم أمينة حمايدسي1

5القسم أمينة القرفة2

5القسم كريمة خريصي3

ي4
5القسم عائشة حمدات 

ي5
5القسم سليمة المرجات 

ي6
5القسم عماد سنين 

5القسم مجي الدين بنيكن7

ۃ8 5القسم الضاوية بلحمنر

5القسم حنان المنصوري9

5القسم جيهان عاكف10

5القسم سكينة  أولحاج11

ي12
5القسم فاطمة الزهراء زادت 

ي13 5القسم شيماء مجدوت 

5القسم عادل بودراري14

5القسم نرسين اسويسي15

5القسم ابتسام  اسوماري16

5القسم شيماء مسعودي17

5القسم وفاء ازراولي18

5القسم سعيد كاري19

5القسم سارة بوطالقة20

5القسم فاتحة زايدي21

5القسم هدى فريد22

5القسم ابتسام باساين23

5القسم نورالهدى شالق24

5القسم حفصة حراكة25

ي26
5القسم كوثر الحمدات 

5القسم سعاد لكويس27

5القسم وجدان بوعتلة28

5القسم نادية كوزكارن29

5القسم فاطمة  ايت دمحم30

ي31 5القسم حبيبة افارح 

الرياضيات

2020 فبراير 14الجمعة 

10:00ابتداء من الساعة 

13القاعة 

التربية اإلسالمية

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

09القاعة 



حصة تحضير التداريبالشعبة المسؤولة عن التأطيرالقسماالسم والنسبت.ر

ي عىل شعب فرع القنيطرة 
 
ي االبتداب (تأطير التداريب والبحوث)توزي    ع  متدرب 

الرياضيات6القسم تورية الغريب1

2020 فبراير 14الجمعة 

10:00ابتداء من الساعة 

13القاعة 

6القسم زينب نتشيكي2

6القسم حسناء سكوم3

6القسم امينة بريدة4

6القسم دمحم ايت اوعدي5

6القسم ايمان معتمد6

6القسم نادية عىلي عبد العزيز7

ي  كرمة8
6القسم عبد الغن 

6القسم اميمة  الرزق9

6القسم سكينة زوميح10

ار11 6القسم كوثر عن  

6القسم سلم انصنر12

ي13
 
ف 6القسم خولة الرسر

ي14
6القسم أسماء  العمرات 

6القسم بدر كريم15

6القسم سعاد لعفوا16

6القسم عبدالوهاب لشهب17

ي18
6القسم زكرياء الرويف 

6القسم حنان بوشتاوي19

6القسم اكرام السعيدي20

6القسم حسناء موكان21

 6القسم سمنر قباش22

6القسم خولة الرايسي23

6القسم نزهة  ادردور24

6القسم فتيحة الفواخري25

ي26
ي الغزوات  6القسم عبد النن 

6القسم فاطمة بنجبور27

6القسم لبن  اوشنان28

6القسم لوبن  مكري29

ي30
6القسم بديعة المرين 

 علوم الحياة واألرض

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

01المدرج 

العلوم الفيزيائية

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

11القاعة 



حصة تحضير التداريبالشعبة المسؤولة عن التأطيرالقسماالسم والنسبت.ر

ي عىل شعب فرع القنيطرة 
 
ي االبتداب (تأطير التداريب والبحوث)توزي    ع  متدرب 

7القسم خديجة لودي1

7القسم لبن  فضيلو2

7القسم عبلة طارق3

7القسم ليىل بووشن4

7القسم صفية البوشاري5

7القسم كواكب قسمي6

ي7 7القسم مريم اكصين 

7القسم خديحة الكربوعي8

7القسم أمينة حاتم9

7القسم زكرياء لحرش10

7القسم حفيظة ابن االحراش11

7القسم عصام العبادي12

7القسم كوثر ولد13

7القسم اسماء  براوكي14

7القسم رابحة ايت احمد15

ي16
7القسم نهيلة  الغزوات 

7القسم فردوس شفيق17

ة بامو18 7القسم كن  

7القسم سارة شبابة19

7القسم سهام انوار20

7القسم أسماء دعرة21

7القسم أحمد عالل22

7القسم مريم اشطيطح23

7القسم نادية مديان24

7القسم السعدية ابورك25

7القسم حكيمة طويل26

7القسم فتيحة  حالوي27

7القسم سلوى كرمزي28

ي زهنر29 7القسم الطالن 

7القسم ياسير  كادي30

 علوم الحياة واألرض

2020 فبراير 14الجمعة 

09:00ابتداء من الساعة 

01المدرج 


