
 

بخريبكة اإلقليميالمركز   

جدول حصص األسدوس األول –  2022أطر األكاديمية فوج  –مسلك الدعم االجتماعي  

    6التخصص: دعم اداري                                                                                           القاعة:  

14.35 – 16.00  13.00  – 14.25 10.35 – 012.0  09.00 – 10.25 التوقيت األيام  /     

 التوثيق واألرشفة بمؤسسات التربية والتكوين  ---------------
 صلوحي بوشتى 

 االثنين 

 التدبير المادي والمالي للمؤسسة التعليمية 
 أحمد شوني

 الشراكة والتواصل 
 عبد الكريم عباسي 

 الثالثاء 

 مشروع المؤسسة المندمج والحياة المدرسية 
رعبد الواحد شيك  

اإلدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية مكونات ومهام   
 عبد الواحد شيكر

 األربعاء

 أخالقيات المهنة والتشريع التربوي  أنشطة موازية 
 عبد الواحد شيكر

 الخميس

 الجمعة  تداريب ميدانية  ----------------

 السبت  ---------------- ---------------------

 



 

17.30الى الساعة  014.3تنطلق الدراسة مساء يوم الجمعة من الساعة   مالحظة:  

 



 

بخريبكة اإلقليميالمركز   

جدول حصص األسدوس األول – 2022أطر األكاديمية فوج  –سلك هيئة التدريس   

    2القاعة:                                                                                                          اللغة العربية  التخصص:

14.35 – 16.00  13.00  – 14.25 10.35 – 12.00  09.00 – 10.25 /  التوقيت    األيام   

 تخطيط التعلمات 
 العربي قنديل

 TICE 
 رشيد لعالمة 

 االثنين 

 منهجية البحث التدخلي 
 خولة أعاصوم 

 أنشطة موازية 

 
 الثالثاء 

2دعم التكوين األساس    

 خولة أعاصوم 
1التدبير   

 خولة أعاصوم 
 األربعاء

1دعم التكوين األساس   تداريب ميدانية   

 الخميس العربي قنديل

اإلنتاج الديداكتيكيورشات   
 العربي قنديل

 علوم التربية 
 الجمعة  لكبير الشميطي 

--------------------- ---------------- 
 السبت 

 

17.30الى الساعة  14.30مالحظة: تنطلق الدراسة مساء يوم الجمعة من الساعة    

 



 

بخريبكة اإلقليميالمركز   

جدول حصص األسدوس األول – 2022أطر األكاديمية فوج  –سلك هيئة التدريس   

    5القاعة:                          التخصص: فلسفة                                                                                         

14.35 – 16.00  13.00  – 14.25 10.35 – 12.00  09.00 – 10.25 ت األيام  /  التوقي   

 منهجية البحث التدخلي 
 عبد  الكريم عباسي 

 TICE 

 رشيد لعالمة 
 

 االثنين 

1التدبير  

 حسن حريري 
 تخطيط التعلمات 
 حسن حريري 

 الثالثاء 

 ورشات اإلنتاج الديداكتيكي
 عبد الفتاح كمري 

1دعم التكوين األساس    
 عبد الفتاح كمري 

 

 األربعاء

 علوم التربية  تداريب ميدانية 
 حسن حريري 

 الخميس

2دعم التكوين األساس   أنشطة موازية   
 عبد الفتاح كمري 

 الجمعة 

 السبت  ---------------- ---------------------

17.30الى الساعة  14.30مالحظة: تنطلق الدراسة مساء يوم الجمعة من الساعة    



 

 

 



 

بخريبكة  اإلقليمي المركز   

جدول حصص األسدوس األول – 2022أطر األكاديمية فوج  –لتدريس  سلك هيئة ا  

    8القاعة:                                                 الثاني الفوج:                                       مزدوجاالبتدائي  التخصص:

14.35 – 16.00  13.00  – 14.25 0.351 – 12.00  09.00 – .2510  األيام  /  التوقيت  

عربية   /   التخطيط   1دعم التكوين األساس   
 لكبير الشميطي 

اجتماعيات / التدبير   3دعم التكوين األساس    
 ع الفتاح هشمي 

 االثنين 

علوم / التخطيط   2دعم التكوين األساس   
 بوشتى صلوحي 

 علوم التربية 
 عبد االله مرتبط 

 الثالثاء 

TICE 
 رشيد لعالمة 

 منهجية البحث التدخلي 
 أحمد شوني

 األربعاء

تربية إسالمية 3التقويم / دعم التكوين األساس   
 

رياضيات  2التقويم / دعم التكوين األساس   
 رشيد لعالمة 

 الخميس

فرنسية  1التدبير / دعم التكوين األساس   الجمعة  تداريب ميدانية  

--------------------- ----------------  السبت  
  

      17.30الى الساعة  14.30مالحظة: تنطلق الدراسة مساء يوم الجمعة من الساعة   

 

 



 

بخريبكة  اإلقليمي المركز   

جدول حصص األسدوس األول – 2022أطر األكاديمية فوج  –لتدريس  سلك هيئة ا  
 

7القاعة                                          األول الفوج:                                              مزدوج.االبتدائي  التخصص:  

14.35 – 16.00  13.00  – 14.25 3510. – 12.00  09.00 – 10.25  األيام  /  التوقيت  

اجتماعيات / التدبير   3دعم التكوين األساس    

 ع الفتاح هشمي 
عربية   /   التخطيط   1دعم التكوين األساس   

 لكبير الشميطي 
 االثنين 

 علوم التربية 
 عبد االله مرتبط 

علوم / التخطيط   2دعم التكوين األساس   

 بوشتى صلوحي 
 الثالثاء 

لتدخلي منهجية البحث ا  
 عبد المجيد سنوي 

TICE 

 رشيد لعالمة 

 األربعاء

رياضيات  2التقويم / دعم التكوين األساس   

 رشيد لعالمة 
تربية إسالمية 3دعم التكوين األساس  التقويم /  

 
 الخميس

فرنسية  1التدبير / دعم التكوين األساس  تداريب ميدانية   الجمعة  

--------------------- ----------------  السبت  



 

 

 



 

   بخريبكةالمركز اإلقليمي 

جدول حصص األسدوس األول  –  2022أطر األكاديمية فوج  –عي مسلك الدعم االجتما  

                                              4القاعة:                                                             التخصص: دعم اجتماعي                                               

14.35 – 16.00  13.00  – 14.25 10.35 – 12.00  09.00 – 10.25 التوقيت   األيام  /   

 أخالقيات المهنة والتشريع التربوي 
 عبد المجيد سنوي 

 مكونات ومهام اإلدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية 
 عبد المجيد سنوي 

 االثنين 

 الشراكة والتواصل 
 عبد الكريم عباسي 

مؤسسات التربية والتكوين التوثيق واألرشفة ب   
 أحمد شوني

 الثالثاء 

 مشروع المؤسسة المندمج والحياة المدرسية 
 عبد الفتاح هشيمي 

 السوسيولوجيا في الميدان التربوي
 عبد االله مرتبط 

 األربعاء

 الخميس تداريب ميدانية  تداريب ميدانية 

 الجمعة  أنشطة موازية  ----------------

---------------------  السبت  ---------------- 

 



 

17.30الى الساعة  14.30عة من الساعة  مالحظة: تنطلق الدراسة مساء يوم الجم  

 


