برنامج التصديق على مجزوءات األسدوس األول
ملحقة حي السالم
سلك التعليم األولي واالبتدائي  /مزدوج
اليوم والتاريخ

من س  9,00الى س 11,00

من س  11,30الى س 13,30

الخميس
 1أبريل 2021

مجزوءة
التخطيط

مجزوءة
علوم التربية

مجزوءة
دعم التكوين األساس 1

الجمعة
 2أبريل 2021

مجزوءة
دعم التكوين األساس 2

مجزوءة
التدبير 1

مجزوءة
التدبير 2

السبت
 3أبريل 2021

مجزوءة
الديداكتيك

مجزوءة
تكنولوجيا المعلومات /تدبير3

استراحة

من س 15.00الى س 17.00

ملحوظة :بالنسبة ليوم الجمعة حصة التصديق الزوالية من س 15.30الى س 17.30

ملحقة حي السالم
سلك التعليم األولي واالبتدائي /تخصص اللغة األمازيغية
اليوم والتاريخ
االثنين
 29مارس
2021
الثالثاء
30مارس
2021
األربعاء
31مارس

من س  09الى س 11

استراحة

من س 11و30د
الى س 13و30د

استراحة

من س15
الى س17

التخطيط التربوي

دعم التكوين االساس1

علوم التربية

دعم التكوين االساس2

تدبير التعلمات

منهجية البحث

تحليل الممارسات
الصفية

الديدكتيك العام

ملحقة حي السالم
شعبة االجتماعيات
اليوم والتاريخ

من س  9,00الى س 11,00

من س  11,30الى س 13,30

االتنين
 29مارس 2021

مجزوءة
التخطيط

مجزوءة
التدبير

التالثاء
 30مارس 2021

مجزوءة
منهجية البحت التربوي

مجزوءة
الديداكتيك

األربعاء
 31مارس 2021

مجزوءة
دعم التكوين األساس 2

مجزوءة
الحياة المدرسية

استراحة

من س 15.00الى س 17.00
مجزوءة
دعم التكوين األساس 1

ملحقة حي السالم
شعبة التربية اإلسالمية
اليوم والتاريخ

من س  9,00الى س 11,00

من س  11,30الى س 13,30

االتنين
 29مارس 2021

مجزوءة
التخطيط

مجزوءة
التدبير

مجزوءة
دعم التكوين األساس 1

التالثاء
 30مارس 2021

مجزوءة
دعم التكوين األساس 2

مجزوءة
الديداكتيك

مجزوءة
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

األربعاء
 31مارس 2021

مجزوءة
علوم التربية

مجزوءة
منهجية البحت التربوي

استراحة

من س 15.00الى س 17.00

المقر الرئيس
شعبة التربية البدنية
الفترة الزمنية

 09.00الى11.00

اليوم
الخميس

منهجية البحت التربوي

 11.00الى 13.00

 14.00الى

 16.00الى 18.00

16.00
التدبير1

التخطيط

علوم التربية

2o21/04/01
الجمعة

2021/04/02

الديداكتيك

دعم التكوين االساس1
ألعاب القوى

التشريع المدرسي

دعم التكوين االساس 2
األلعاب الجماعية

المقر الرئيس
 الفيزياء والكيمياء:شعبة

Lundi
29-03-2021
Mercredi
31/03/2021
Vendredi
02/04/2021

8H30-10h30
Complément de
formation1
9H-11h
Méthodologie de la
recherche
8H30-10h30
Gestion1

10H40-12h40
Planification
des
apprentissages
14h-16h
Complément
de formation2
10H40-12h40
Didactique

14h-16h
Sciences de
l’éducation
16h10-18h10
Tice

المقر الرئيس
 الرياضيات:شعبة

Mardi
30-03-2021

9H-11h
Complément de

Jeudi

formation1
Planification

01/04/2021
Vendredi

Tice

02/04/2021
Samedi
03/04/2021

Complément de
formation2

11H15-13h15
Méthodologie
de la
recherche
Gestion1

14h-16h
Didactique

Sciences de
l’éducation

المقر الرئيس
شعبة علوم الحياة واألرض

10:30 – 08:30

13:00 – 11:00

17:00 – 15:00

االثنين 2021/3/29

التخطيط

التدبير1

البحث التربوي

األربعاء 2021/3/31

علوم التربية

ديداكتيك المادة

الجمعة 2021/4/02

دعم التكوين األساس 1

دعم التكوين األساس 2

تكنولوجيا اإلعالم والتواصل

المقر الرئيس
شعبة االعالميات
10 – 08

12:00 – 10:00

16:00 – 14:00

18-16

األربعاء
Les logiciels

التخطيط

SFO

2021/3/31
الخميس
2021/4/01

التدبير1

Tice

علوم التربية

البحث التدخلي

المقر الرئيس
شعبة اإلنجليزية

التوقيت
اإلثنين
29/03/2020

09 :00—11 :00

13 :30—11 :30

16 :30—14 :30

التقويم

التدبير

علوم التربية

الثالثاء
30/03/2020

التشريع
دعم التكوين االساس
1

دعم التكوين االساس
2

األربعاء
الديداكتيك
31/03/2020

تكنلوجيا اإلتصال

المقر الرئيس
شعبة الفرنسية
De 8h30 à
10h30

De 10h30 à
12h30

De 13h30 à
15h30

Planification

Didactique

Gestion 1

Appui à la
formation de
base 1

Réfectoire
G3 et G4 Planification

Didactique

Gestion 1

Appui à la
formation de
base 1

Méthodologie

Appui à la
formation de
base 2

Sciences de
l’éducation

Méthodologie

Appui à la
formation de
base 2

Sciences de
l’éducation

G1 et G2
Lundi 29
Mars 2021

Salle de
lecture
G1 et G2
Mardi 30
Mars 2021

De 15h30 à 17h30

Réfectoire
G3 et G4
Salle de
lecture

المقر الرئيس
شعبة العربية
ر.ت
1

التاريخ
2021-03-29

الساعة
 9إلى 11

المجزوءة
التخطيط

2

2021-03-29

3

2021-03-29

11.15إلى
13.15
 14إلى 16

التدبير 1

4

2021-03-30

 9إلى 11

5

2021-03-30

6

2021-03-30

 11.15إلى
13.15
14إلى 16

7

2021-04-01

 14إلى 18

8

2021-04-03

 10إلى 15

دعم التكوين
األساس 2
دعم التكوين
األساس 1
منهجية البحث
الحياة المدرسية
التشريع و أخالقيات
المهنة

ديداكتيك المواد

الشعبة
اللغة
العربية
اللغة
العربية
اللغة
العربية
اللغة
العربية
اللغة
العربية
اللغة
العربية
اللغة
العربية

اللغة
العربية

القاعات
المقر
الرئيس 2-3-4-5-6-7-8

مالحظات

الرئيس 2-3-4-5-6-7-8
الرئيس 2-3-4-5-6-7-8
الرئيس 2-3-4-5-6-7-8
الرئيس 2-3-4-5-6-7-8
الرئيس 2-3-4-5-6-7-8
الرئيس

المدرج 2

الرئيس

المدرج 2

الفوجان  1و 2من 14إلى 16
الفوجان  3و  4من 16إلى 18
الفوجان  1و 2من 10إلى 12
الفوجان  3و 4من 12.30إلى 14.30

المقر الرئيس
شعبة الفلسفة

10:30 -09:00

12:15 -10:45

15:30 -13:00

األربعاء
2021/03/31

دعم التكوين األساس 1

دعم التكوين األساس 2

منهجية البحث التربوي /الحياة المدرسية

الخميس
2021/04/01

التخطيط

التدبير 1

الديداكتيك /ورش إنتاج الوثائق الديداكتيكية

