
يوم ال

الساعة

ثانوي 

عربية
المجزوءة36

ثانوي 

تماعيات  1اج
المجزوءة28

ثانوي 

تماعيات  2اج
المجزوءة27

ثانوي 

تماعيات  3اج
المجزوءة28

ثانوي 

فرنسية
المجزوءة34

ثانوي 

1فلسفة
المجزوءة28

ثانوي 

2فلسفة
المجزوءة27

ثانوي 

علوم الحياة واألرض
المجزوءة34

ثانوي 

رياضيات
المجزوءة32

ثانوي

إعالميات
المجزوءة26

تدبير وتحليل 

2الممارسات 

 5دعم التكوين 

Bases de 

données

تدبير وتحليل 

2الممارسات 

تكوين  5دعم ال

ية نصوص القرائ ال

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

تكوين  3دعم ال

يا الجغراف

تكوين   4دعم ال

تاري    خ ال

 3دعم التكوين 

Géométrie

4دعم التكوين   

Algèbre-

Complexes

5دعم التكوين   

Statistique-

Analyse

تعلمات  2تدبير ال

قاوقاو. ذة

ديدكتيك

نوصي. ذ الير

2تدبير وتحليل الممارسات 

11:00-9:0013:15-11:1516:00-14:00

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر
تعلمات  2تدبير ال

قاوقاو. ذة

ديدكتيك

نوصي. ذ الير

ية ب علوم الير
تكوين   3دعم ال

Logiciels

تكوين   4دعم ال

Réseaux
تقويم التعلمات

تاج الديدكتيكي اإلن

بورك. ذة إي

تكوين   3دعم ال

مورادي, ذ

تكوين   4دعم ال

مورادي, ذ

تقويم التعلمات

البحري. ذة

ية ب علوم الير
تكوين   3دعم ال

بوحديوي. ذة ال

تكوين   4دعم ال

هاشمي. ذ ال
تقويم التعلمات

ية ب تقويم التعلماتعلوم الير

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

2021 يوليوز 06الثالثاء 

13:00-9:00

2تدبير وتحليل الممارسات 

2تدبير وتحليل الممارسات 

2تدبير وتحليل الممارسات 

ية ب علوم الير
تكوين   3دعم ال

األدب والنقد

تكوين  4دعم ال

اللغة
تقويم التعلمات

ية ب علوم الير
تكوين  3دعم ال

يا الجغراف

تكوين   4دعم ال

تاري    خ ال
تقويم التعلمات

تقويم التعلمات

ية ب علوم الير
تكوين  3دعم ال

يا الجغراف

تكوين   4دعم ال

تاري    خ ال
تقويم التعلمات

ية ب علوم الير
تكوين   3دعم ال

Langue

تكوين  4دعم ال

Lecture
تقويم التعلمات

تاج الديدكتيكي اإلن

بورك. ذة إي

تكوين   3دعم ال

مورادي, ذ

تكوين   4دعم ال

مورادي, ذ

16:00-14:0013:00-9:00

تقويم التعلمات

البحري. ذة

ية ب علوم الير

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

ي    ع المدرسي والحياة المدرسية التشر

عاء  2021 يوليوز 07األرب





2021
فوجمسلك
تكوين
أساتذة
الثانوي

II برنامج
اختبارات
استيفاء
جمزوءات
األسدوس


عاء
05من
االثنني 2021 يوليوز 07 
إىل
األرب

ن  نير 2021 يوليوز 05االث
القسم

عدد 
ن المتدربير

2تدبير وتحليل الممارسات 

تدبير وتحليل 

2الممارسات 

                  


