
اليوم

الساعة

ي 
 
ابتدائ

1مزدوج 
المجزوءة30

ي 
 
ابتدائ

2مزدوج 
المجزوءة30

ي 
 
ابتدائ

3مزدوج 
المجزوءة30

ي 
 
ابتدائ

4مزدوج 
المجزوءة30

ي 
 
ابتدائ

5مزدوج 
المجزوءة30

ي 
 
ابتدائ

6مزدوج 
المجزوءة30

ي 
 
ابتدائ

7مزدوج 
المجزوءة30

بوي  أطر الدعم التر

واالجتماعي
المجزوءة51

ثانوي 

عربية
المجزوءة36

ثانوي 

1اجتماعيات 
المجزوءة28

ثانوي 

2اجتماعيات 
المجزوءة27

ثانوي 

3اجتماعيات 
المجزوءة28

ثانوي 

فرنسية
المجزوءة34

ثانوي 

1فلسفة
المجزوءة28

ثانوي 

2فلسفة
المجزوءة27

ثانوي 

علوم الحياة واألرض
المجزوءة34

ثانوي 

رياضيات
المجزوءة32

ثانوي 

إعالميات
المجزوءة26

2021 أبريل 17السبت 

رتبوي دعم ال ر ال سلك تكوين أط ثانوي وم تدائي وال مسلكي تكوين أساتذة االب

سدوس تبارات استيفاء جمزوءات األ I          برنامج اخ

نني سبت 12          من اإلث ريل 17  إىل ال 2021 أب

بية علوم التر
علوم الحياة 

واألرض

بية علوم التر
علوم الحياة 

واألرض

بية علوم التر

تكنولوجيا 

المعلومات 

وااالتصال

اجتماعيات

بية اجتماعياتعلوم التر

بية اجتماعياتعلوم التر

بية اجتماعياتعلوم التر

بية علوم التر
علوم الحياة 

واألرض

تربية إسالمية

تربية إسالمية

يائية ز علوم فت 

منهجية البحث

يائية ز علوم فت 

منهجية البحث

منهجية البحث

منهجية البحث

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 

بية T.I.C.Eعلوم التر

T.I.C.E بية علوم التر

بية T.I.C.Eعلوم التر
1دعم التكوين 
Architect des 

ordinateurs

2دعم التكوين 
Prog & bases de 

donnée

دعم التكوين 

Alg+Art+Geo

دعم التكوين 

(B.V)األساس  

منهجية البحث

دعم التكوين 

(Géo)األساس 
منهجية البحث

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 

منهجية البحث

T.I.C.E

القسم
عدد 

ز المتدربي 

1دعم التكوين 

تاري    خ

1دعم التكوين 

تاري    خ

16:00-14:00

2دعم التكوين 

جغرافيا

16:00-14:00

ز  2021 أبريل 13الثالثاء 2021 أبريل 12اإلثني 

11:00-9:0013:15-11:1513:00-9:00

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 
T.I.C.E تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

2021 أبريل 14األربعاء 

 1دعم التكوين 

علوم اللغة

منهجية البحث

منهجية البحث

11:00-9:00 13:15-11:15 11:00-9:00

عربية

عربية

فرنسية
ي    ع والحياة  التشر

المدرسية
يائية ز علوم فت 

فرنسية
ي    ع والحياة  التشر

المدرسية

فرنسية
ي    ع والحياة  التشر

المدرسية

فرنسية

فرنسية

فرنسية

دعم التكوين 

Anlyse+Prba

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 
T.I.C.E

 2دعم التكوين 

تخطيط وإنتاج ديدكتيكياألدب والنقد

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

T.I.C.E

T.I.C.E
 2دعم التكوين 

Production orale

2دعم التكوين 

جغرافيا

 2دعم التكوين 
ي 
ز
قضايا  ديدكتيكية ف

الفلسفة

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 

منهجية البحث

منهجية البحث

منهجية البحث

منهجية البحث

تربية إسالمية

11:00-9:0013:15-11:1517:00-15:00

ي    ع والحياة  التشر

المدرسية
رياضيات

ي    ع والحياة  التشر

المدرسية
رياضيات

ي    ع والحياة  التشر

المدرسية
رياضيات

رياضيات

11:00-9:0013:15-11:15

بية علوم التر

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي

تخطيط وإنتاج ديدكتيكي
 1دعم التكوين 

مفاهيم فلسفية

1دعم التكوين 
Production écrite

بية T.I.C.Eعلوم التر
 1دعم التكوين 

مفاهيم فلسفية

 2دعم التكوين 
ي 
ز
قضايا  ديدكتيكية ف

الفلسفة

بية علوم التر

بية علوم التر

بية علوم التر

بية علوم التر

بية علوم التر

2021 أبريل 16الجمعة 2021 أبريل 15الخميس 

بية T.I.C.Eعلوم التر
1دعم التكوين 

تاري    خ

2دعم التكوين 

جغرافيا

تدبت  وتحليل 

1الممارسات 
منهجية البحث

مكونات مهام أطر 

الدعم

أخالقيات المهنة 

بوي ي    ع التر والتشر
التوثيق واألرشفة

13:15-11:1516:00-14:00

عربية

عربية

عربية

عربية

عربية

وع المؤسسة  مشر

والحياة المدرسية

فرنسية
ي    ع والحياة  التشر

المدرسية

                  


