
اليوم

الساعة

ي 
 
ابتدائ

1مزدوج 
المجزوءة31

ي 
 
ابتدائ

2مزدوج 
المجزوءة31

ي 
 
ابتدائ

3مزدوج 
المجزوءة31

ي 
 
ابتدائ

4مزدوج 
المجزوءة31

ي 
 
ابتدائ

5مزدوج 
المجزوءة31

ي 
 
ابتدائ

6مزدوج 
المجزوءة30

ي 
 
ابتدائ

7مزدوج 
المجزوءة30

ثانوي 

عربية
المجزوءة33

ثانوي 

1اجتماعيات 
المجزوءة36

ثانوي 

2اجتماعيات 
المجزوءة35

ثانوي 

فرنسية
المجزوءة33

ثانوي 

فلسفة
المجزوءة21

ثانوي 

علوم الحياة واألرض
المجزوءة29

ثانوي 

رياضيات
المجزوءة35

ثانوي 

إعالميات
المجزوءة22

تقويم التعلمات
3دعم التكوين 

النظريات األدبية 

ومناهج النقد

ي    ع والحياة المدرسية التشر

فرنسية

T.I.C.Eفرنسية

ي    ع والحياة المدرسية التشر

T.I.C.E

ي    ع والحياة المدرسية التشر

ي    ع والحياة المدرسية التشر

ي    ع والحياة المدرسية التشر

2021 يونيو 30األربعاء  2021 يونيو 29الثالثاء 

12:15-10:4515:30-14:00 10:30-9:00 17:015-15:45 15:30-14:00

فرنسية

فرنسية

فرنسية

يائية ز علوم في  عربية

عربية

عربية

17:015-15:45

تربية إسالمية

تربية إسالمية

تربية إسالمية

تربية إسالمية

منهجية البحث

17:015-15:4510:30-9:0012:15-10:45

T.I.C.Eبية علوم الير

T.I.C.Eبية علوم الير

T.I.C.Eبية علوم الير

بية علوم الير

15:30-14:00

اجتماعياترياضيات

القسم
عدد 
ز المتدربي 

عربية

عربية

 وتحليل الممارسات2تدبي  التعلمات 

تقويم التعلمات وتحليل الممارسات2تدبي  التعلمات 
3دعم التكوين 

التاري    خ

12:15-10:45 18:015-16:4510:30-9:00 16:30-15:00

بية علوم الير

 وتحليل الممارسات2تدبي  التعلمات 

 وتحليل الممارسات2تدبي  التعلمات 

تقويم التعلمات
3دعم التكوين 

التاري    خ

تقويم التعلمات

تقويم التعلمات
3دعم التكوين 

الهاشمي. ذ

4دعم التكوين 

البالغة 

والنصوص القرائية
بية علوم الير

 وتحليل الممارسات2تدبي  التعلمات 

 وتحليل الممارسات2تدبي  التعلمات 

 وتحليل الممارسات2تدبي  التعلمات 
3دعم التكوين 

Réseau inform
بية علوم الير

بية علوم الير

بية علوم الير

3دعم التكوين 

بية عىل المواطنة الير

4دعم التكوين 

Poesie & 

Theatre
بية علوم الير

بية علوم الير

بية علوم الير

منهجية البحث
3دعم التكوين 

Algorit & progr

 3دعم التكوين 

Prduction écrite

منهجية البحث
3دعم التكوين 

مورادي. ذ

منهجية البحث

4دعم التكوين 

برنوصي. ذ

3دعم التكوين 

بية عىل المواطنة الير

يائية ز علوم في 
علوم الحياة 

واألرض

يائية ز علوم في 
علوم الحياة 

واألرض

يائية ز علوم في 

منهجية البحث

منهجية البحث

ثانوي فوج  ي وال تدائ 2020مسلك تكوين أساتذة االب

II برنامج اختبارات استيفاء جمزوءات األسدوس

عاء 24من اجلمعة  2021 يونيو 30  إىل األرب

اجتماعياترياضيات

اجتماعياترياضيات

علوم الحياة 

واألرض

علوم الحياة 

واألرض

بية علوم الير

2021 يونيو 26السبت  2021 يونيو 25الجمعة 

10:30-9:0012:15-10:45

بية علوم الير

بية علوم الير

T.I.C.Eفرنسية

T.I.C.Eفرنسية

تقويم التعلمات2تدبي  التعلمات 
3دعم التكوين 

Géom/Alg/ 

Complexes

ي    ع والحياة المدرسية التشر

ي    ع والحياة المدرسية التشر

ي    ع والحياة المدرسية التشر

عربية

عربية

4دعم التكوين 

الصالحي. ذ

4دعم التكوين 

Analyse/ 

Statistique

                  


