
 الثانوي املسلك:

 العربيةالتخصص:

 األسدوس األول الفترة:

 01    الفوج:

 2020يوليوز  – 2019دجنبر  املوسم التكويني:

 ألسبوع االستقبال جدول الحصص

 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدارالبيضاء سطات

 الفرع اإلقليمي سطات

 

16H00  ------------------------------ 13H00 12H00  ------------------------------09H00 األيام 

 
 االستقبال

 ذ. السعدي                      القاعة 32
 االثنين

2التكوين األساس  دعم  

 ذة. مفقود             القاعة 32

  1 التكوين األساس دعم

 ذة. مفقود              القاعة 32
 الثالثاء

4التكوين األساس دعم  

 ذ. لكراري                      القاعة 32

3التكوين األساس دعم  

 ذ. السعدي            القاعة 32
 األربعاء

 الخميس  

 الجمعة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثانوي املسلك:

 الفيزياء والكيمياءالتخصص:

 األسدوس األول الفترة:

 01    الفوج:

 2020يوليوز  – 2019دجنبر  املوسم التكويني:

 جدول الحصص

 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدارالبيضاء سطات

 الفرع اإلقليمي سطات

 

16H00  ------------------------------ 13H00 12H00  ------------------------------09H00 األيام 

 
 االستقبال   

 ذ. توفيق                القاعة 26
 االثنين

2دعم التكوين األساس   

 ذ. موفتي                    القاعة 26

1دعم التكوين األساس   

 ذ. حاضر                        القاعة 26
 الثالثاء

3دعم التكوين األساس   

 ذ. حرير                          القاعة 26

4دعم التكوين األساس   

 ذ. موفتي                       القاعة 26
 األربعاء

 الخميس  

 الجمعة  

  

 

 



 الثانوي املسلك:

 الفرنسيةالتخصص:

 األسدوس األول الفترة:

 02و 01    :انالفوج

 2020يوليوز  – 2019دجنبر  املوسم التكويني:

 جدول الحصص

 

 املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدارالبيضاء سطات

 الفرع اإلقليمي سطات

 

16H00  ------------------------------ 13H00 12H00  ------------------------------09H00 األيام 

 االستقبال 

 ذ. ملسالمي   /   ذ. برزوق               القاعة 13
 االثنين

2دعم التكوين األساس   

 ذ. الغنضور                   القاعة 13

1دعم التكوين األساس   

 ذ. الغنضور                     القاعة 13
 الثالثاء

4دعم التكوين األساس   

 ذ. الغنضور                   القاعة 13

3دعم التكوين األساس   

 ذ. الغنضور                      القاعة 13
 األربعاء

 الخميس  

 الجمعة  

 

  

 

 



 الثانوي         املسلك:

 الرياضيات    التخصص:

 األسدوس األول الفترة:

 02و 01    :انالفوج

 2020يوليوز  – 2019دجنبر  املوسم التكويني:

 جدول الحصص

 

الدارالبيضاء سطاتاملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين   

 الفرع اإلقليمي سطات

 

16H00  ------------------------------ 13H00 12H00  ------------------------------09H00 األيام 

 االستقبال 

 ذ. أبو حنيفة                    القاعة 17
 االثنين

3دعم التكوين األساس   

 ذ. معتصم                 القاعة 17

1التكوين األساس  دعم  

 ذ. معتصم                 القاعة 17
 الثالثاء

4دعم التكوين األساس   

 ذ. املحمدي                 القاعة 17

2دعم التكوين األساس   

 ذ. املحمدي                 القاعة 17
 األربعاء

 الخميس  

 الجمعة  

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 االبتدائي         املسلك:

 مزدوج    التخصص:

 األسدوس األول الفترة:

 09إلى  01من :وفواجاأل 

 2020يوليوز  – 2019دجنبر  املوسم التكويني:

 جدول الحصص

 

ملهن التربية والتكوين الدارالبيضاء سطاتاملركز الجهوي   

 الفرع اإلقليمي سطات

 

(9إلى  7(                       االستقبال )األفواج من 6إلى  4(                        االستقبال )األفواج من 3إلى  1االستقبال )األفواج من   

                                             00013إلى    00012من                           30011إلى    30010من                                                10010إلى    00009من            

 ذ. مياة                                         القاعة: مركز التكوين املستمر

 األيام

 االثنين

16H00  ------------------------------ 13H00 12H00  ------------------------------09H00  

 التقويم التشخيص ي )الفرنسية(

 ذة. الرفاعي  /ذة. مستعد          

 التقويم التشخيص ي )العربية(

 مياةذ. 
 الثالثاء

 التقويم التشخيص ي )الرياضيات(

 ذ. عزيزي / ذ. املحمدي  / ذ. معتصم

 التقويم التشخيص ي )العلوم(

 ذ. بوصبر / ذة. ناصر
 األربعاء

 الخميس  

 الجمعة  

 

  

 

 


