األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
30 h

اإلثنين

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2
الرياضيات
ق1:

الخميس
الجمعة

الفلسفة
ق 13 :

اللغة الفرنسية
ق3:

السبت

التربية
االسالمية
ق9:

اللغة الفرنسية
ق3:

المادة

1BACSE-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التاريخ
اللغة العربية اللغة االنجليزية
الفلسفة
علوم الحياة واالرض
اللغة الفرنسية
والجغرافيا
ق 20 :
ق 10 :
ق 13 :
ق  :الفيزياء 2
ق3:
ق 18 :

الثالثاء
األربعاء
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التربية البدنية

اللغة العربية
ق 10 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

التربية البدنية

الرياضيات
ق1:

اللغة االنجليزية
ق 20 :

التربية
االسالمية
ق9:

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد

األستاذ

الرياضيات
ق1:

المادة

نورة الغليض HG2
التربية االسالمية
التاريخ والجغرافيا
عبد هللا بنهرات M2
الفلسفة
الرياضيات
اللغة االنجليزية عبد اللطيف خدران ANG3
اللغة العربية
علوم الحياة واالرض اسماعيل كردي SVT5

األستاذ

فهمي عبد الصمد II1
الحسين الكانا PH2
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
خالد وحداني PC6
سهام ناطحي FR4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
30 h

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

1BACSE-2

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التاريخ
اللغة العربية
اللغة الفرنسية
الفلسفة
والجغرافيا
ق 10 :
ق3:
ق 13 :
ق 18 :
التربية
التاريخ
الفيزياء والكيمياء
علوم الحياة واالرض
التربية البدنية
االسالمية
والجغرافيا
ق  :الفيزياء 1
ق  :الفيزياء 2
ق9:
ق 18 :
التربية
اللغة االنجليزية
اللغة الفرنسية
الرياضيات
الفيزياء والكيمياء
االسالمية
ق 20 :
ق 17 :
ق1:
ق  :الفيزياء 1
ق9:

الخميس

اللغة العربية
ق 10 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الجمعة

اللغة الفرنسية
ق 17 :

الفلسفة
ق 13 :

السبت

اللغة االنجليزية
ق 20 :

التربية البدنية

المادة
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األستاذ

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2
الرياضيات
ق :ع ح أ 2
الرياضيات
ق1:

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

نورة الغليض HG2
التربية االسالمية
التاريخ والجغرافيا
عبد هللا بنهرات M2
الفلسفة
الرياضيات
ANG3
خدران
اللطيف
عبد
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض اسماعيل كردي SVT5

األستاذ

فهمي عبد الصمد II1
الحسين الكانا PH2
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
خالد وحداني PC6
جهاد هرادي FR5

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
30 h

اإلثنين

1BACSE-3

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التاريخ
التربية
الرياضيات
اللغة الفرنسية
والجغرافيا
االسالمية
ق6:
ق1:
ق 18 :
ق9:

الثالثاء

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الفلسفة
ق 13 :

اللغة الفرنسية
ق1:

األربعاء

اللغة االنجليزية
ق 20 :

اللغة العربية
ق 10 :

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

الخميس
الجمعة
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الفلسفة
ق 13 :
التربية البدنية

الرياضيات
ق6:
التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

اللغة الفرنسية
ق1:

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

التربية
االسالمية
ق9:

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2

الرياضيات
ق6:

اللغة العربية
ق 10 :

السبت

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2

المادة

األستاذ

اللغة االنجليزية
ق :ع ح أ 1

التربية البدنية

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

نورة الغليض HG2
التربية االسالمية
التاريخ والجغرافيا
M7
الفلسفة
الرياضيات
محمد حرحر ANG5
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض فاطمة الزهراء ساعد SVT6

األستاذ

فهمي عبد الصمد II1
الحسين الكانا PH2
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
خالد وحداني PC6
رقية ايت عيسى FR3

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
30 h

اإلثنين

الفلسفة
ق 18 :

اللغة الفرنسية
ق9:

الرياضيات
ق6:
اللغة االنجليزية
ق 20 :

األربعاء

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2

الخميس

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2
اللغة الفرنسية
ق9:

السبت
المادة

1BACSE-4

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

الثالثاء

الجمعة
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التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

الرياضيات
ق6:

الفيزياء والكيمياء
ق 15 :

األستاذ

نورة الغليض HG2
M7
محمد حرحر ANG5
ابتسام جويليل SVT2

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

التربية
االسالمية
ق9:

اللغة العربية
ق 10 :

الرياضيات
ق6:

اللغة الفرنسية
ق9:
التربية البدنية

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

الفلسفة
ق 18 :

اللغة العربية
ق 10 :

التربية
االسالمية
ق9:

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

اللغة االنجليزية
التربية البدنية
ق :ع ح أ 1

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

فهمي عبد الصمد II1
مونية وكيل PH3
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
خالد وحداني PC6
نادية ساعدي FR1

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
30 h

اإلثنين

1BACSE-5

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
اللغة الفرنسية
اللغة العربية
اللغة االنجليزية الرياضيات
االسالمية
ق3:
ق 10 :
ق6:
ق 20 :
ق9:

الثالثاء

الرياضيات
ق6:

األربعاء

التربية البدنية

الفلسفة
ق 18 :

الخميس

اللغة الفرنسية
ق3:

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

الجمعة

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق 20 :
ق3:

اللغة العربية
ق 10 :

التربية البدنية

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 1
الرياضيات
ق6:

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 1

التربية
االسالمية
ق9:

الفلسفة
ق 18 :

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1
التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

السبت
المادة
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التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

اللغة االنجليزية
ق :ع ح أ 1

األستاذ

نورة الغليض HG2
يوسف ايديكن M6
محمد حرحر ANG5
نورة العالمي SVT3

الفيزياء والكيمياء
ق 15 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
األستاذ

المادة

فهمي عبد الصمد II1
مونية وكيل PH3
خديجة حدو AR3

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
خالد وحداني PC6
جهاد هرادي FR5

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
30 h

اللغة الفرنسية
ق9:

األربعاء

اللغة العربية
ق 10 :

الخميس

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

المادة

الرياضيات
ق6:

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

الرياضيات
ق6:

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق 11 :
ق9:
التربية البدنية

الجمعة
السبت

1BACSE-6

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين
الثالثاء
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الرياضيات
ق6:

التربية
االسالمية
ق9:

الفلسفة
ق 18 :

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1
اللغة العربية
ق 10 :

التربية
االسالمية
ق9:

اللغة االنجليزية
ق 11 :

الفلسفة
ق 18 :

اللغة االنجليزية اللغة الفرنسية
ق9:
ق 11 :
التربية البدنية

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

األستاذ

نورة الغليض HG2
التاريخ والجغرافيا
يوسف ايديكن M6
الرياضيات
محمد بورزي ANG2
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض فاطمة الزهراء ساعد SVT6

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

فهمي عبد الصمد II1
مونية وكيل PH3
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
رشيد عشاق PC5
نادية ساعدي FR1

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
27 h
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1BACSH-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين
الثالثاء

اللغة العربية
ق2:

األربعاء

الفلسفة
ق 18 :

اللغة االنجليزية
ق5:

التربية
االسالمية
ق 12 :

التربية البدنية

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق5:
ق3:

الخميس

اللغة االنجليزية
ق5:

الجمعة

اللغة العربية
ق2:
التاريخ والجغرافيا
ق5:

الفلسفة
ق 18 :
التربية
االسالمية
ق 12 :

الرياضيات
ق6:

اللغة العربية
ق2:

التاريخ
والجغرافيا
ق5:

اللغة الفرنسية
ق3:

التربية البدنية

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق5:
ق3:

السبت

اللغة الفرنسية
ق3:

المادة

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

التاريخ
والجغرافيا
ق5:

األستاذ

بياض HG3
يوسف ايديكن M6
إسماعيل بوزهير AR4

الرياضيات
ق6:

علوم الحياة
واالرض
ق 12 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

ابراهيم الطيوري II2
مونية وكيل PH3
سهام ناطحي FR4

األستاذ

المادة

نهيلة سعدون EPS3
التربية البدنية
محمد بن الطاهر ANG1
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض اسماعيل كردي SVT5

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
27 h

1BACSH-2

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

الرياضيات
ق6:

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الثالثاء

التربية
االسالمية
ق 12 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

األربعاء

الفلسفة
ق 18 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الخميس

الرياضيات
ق6:

اللغة الفرنسية
ق1:

الجمعة
السبت
المادة
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التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

اللغة الفرنسية
ق1:
التاريخ
والجغرافيا
ق5:

التربية البدنية

األستاذ

بياض HG3
يوسف ايديكن M6
إسماعيل بوزهير AR4

التاريخ والجغرافيا
ق5:

اللغة العربية
ق2:
التربية البدنية

التربية
االسالمية
ق 12 :

اللغة العربية
ق 20 :

الفلسفة
ق 18 :

علوم الحياة
واالرض
ق 12 :

اللغة الفرنسية
ق 17 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

ابراهيم الطيوري II2
مونية وكيل PH3
رقية ايت عيسى FR3

اللغة الفرنسية
ق1:

التاريخ
والجغرافيا
ق5:

المادة

التربية البدنية
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

اللغة العربية
ق 15 :

األستاذ

نهيلة سعدون EPS3
محمد حرحر ANG5
اسماعيل كردي SVT5

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
28 h

اإلثنين
الثالثاء
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2BACL-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
اللغة االنجليزية
اللغة العربية
االسالمية
ق 11 :
ق4:
ق 12 :
التربية
التاريخ
اللغة الفرنسية
اللغة االنجليزية
التربية البدنية
االسالمية
والجغرافيا
ق4:
ق 11 :
ق 12 :
ق 19 :

األربعاء

اللغة العربية
ق4:

الخميس

التاريخ والجغرافيا
ق 19 :

الرياضيات
ق8:

الجمعة

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق 11 :
ق 16 :

الفلسفة
ق 13 :

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

السبت
المادة

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

الرياضيات
ق8:

الفلسفة
ق 13 :

اللغة االنجليزية
ق 11 :
اللغة العربية
ق4:
التربية البدنية

اللغة الفرنسية
ق4:

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد

األستاذ

ياسين سقال HG1
عبد االله جدي M1
نادية الرايسي AR2

اللغة الفرنسية
ق4:

المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد العزيز الغربي II3
الحسين الكانا PH2
ياسمين FR6

المادة

التربية البدنية
اللغة االنجليزية

األستاذ

هند اموس EPS2
محمد بورزي ANG2

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
28 h

اإلثنين
الثالثاء

2BACSH-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
الفلسفة
اللغة الفرنسية
االسالمية
ق 13 :
ق9:
ق9:
التاريخ
الفلسفة
اللغة االنجليزية
التربية البدنية
والجغرافيا
ق 13 :
ق5:
ق 19 :

األربعاء

اللغة االنجليزية
ق5:

اللغة العربية
ق4:

الخميس

اللغة الفرنسية
ق9:

اللغة العربية
ق4:

الجمعة
السبت
المادة

الموسم الدراسي 2020-2021

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

اللغة العربية
ق4:
الرياضيات
ق8:

األستاذ

التربية
االسالمية
ق9:

ياسين سقال HG1
عبد االله جدي M1
نادية الرايسي AR2

الفلسفة
ق 13 :
اللغة االنجليزية
ق5:

التاريخ والجغرافيا
ق 19 :

الرياضيات
ق8:

التربية البدنية

التربية
االسالمية
ق9:

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق5:
ق9:
التاريخ والجغرافيا
ق 19 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

فهمي عبد الصمد II1
الحسين الكانا PH2
نادية ساعدي FR1

المادة

التربية البدنية
اللغة االنجليزية

األستاذ

هند اموس EPS2
محمد بن الطاهر ANG1

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
33 h

الموسم الدراسي 2020-2021

2BACSP-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

الفيزياء والكيمياء
ق 19 :

الثالثاء

الفلسفة
ق 13 :

األربعاء

التربية البدنية

الرياضيات
ق8:

الخميس

الرياضيات
ق8:

الجمعة

اللغة الفرنسية
ق9:

اللغة االنجليزية اللغة الفرنسية
ق9:
ق 11 :

اللغة االنجليزية
ق 11 :

المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

فهمي عبد الصمد II1
الحسين الكانا PH2
مونى تيموياس AR1

الفيزياء والكيمياء G1
ق 19 :

الفيزياء والكيمياء G2
ق 19 :

اللغة الفرنسية
ق9:
اللغة العربية
ق2:
علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2

الفيزياء والكيمياء
ق 19 :

اللغة العربية
ق2:

اللغة االنجليزية
ق 11 :

الرياضيات
ق8:
التربية
االسالمية
ق9:

السبت

التربية البدنية

علوم الحياة واالرض G2
ق :ع ح أ 2

علوم الحياة واالرض G1
ق :ع ح أ 2

الفلسفة
ق 13 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
األستاذ

المادة

نهيلة سعدون EPS3
هشام طنان PC1
نادية ساعدي FR1

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

المادة

الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

األستاذ

عبد االله جدي M1
محمد بورزي ANG2
ابتسام جويليل SVT2

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

2BACSP-2

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

اللغة االنجليزية اللغة الفرنسية
ق9:
ق 11 :

الثالثاء

علوم الحياة واالرض  : G1ق
الفيزياء والكيمياء  : G1ق 10 :
:ع ح أ 1
علوم الحياة واالرض  : G2ق
الفيزياء والكيمياء  : G2ق 10 :
:ع ح أ 1

األربعاء
الخميس
الجمعة

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق 11 :
ق9:
الفلسفة
ق 13 :

الرياضيات
ق8:

الرياضيات
ق8:

السبت
المادة

الموسم الدراسي 2020-2021

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 1

الرياضيات
ق8:

األستاذ

التربية البدنية

اللغة الفرنسية
ق9:

اللغة العربية
ق2:

الفيزياء والكيمياء
ق 10 :

اللغة االنجليزية
ق 11 :

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 2
الفلسفة
ق 13 :

فهمي عبد الصمد II1
الحسين الكانا PH2
مونى تيموياس AR1

التربية
االسالمية
ق9:

اللغة العربية
ق2:

التربية البدنية

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

نهيلة سعدون EPS3
يونس بلعربي PC4
نادية ساعدي FR1

المادة

الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

األستاذ

عبد االله جدي M1
محمد بورزي ANG2
ايمان عابد SVT1

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين
الثالثاء

الموسم الدراسي 2020-2021

2BACSP-3

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
اللغة الفرنسية
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
التربية البدنية
االسالمية
ق1:
ق4:
ق5:
ق 12 :
علوم الحياة واالرض  : G1ق
الفيزياء والكيمياء  : G1ق 14 :
الرياضيات
:ع ح أ 2
علوم الحياة واالرض  : G2ق
ق1:
الفيزياء والكيمياء  : G2ق 14 :
:ع ح أ 2

األربعاء

اللغة العربية
ق4:

اللغة االنجليزية
ق5:

الخميس

الفلسفة
ق 13 :

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2
اللغة الفرنسية
ق1:

التربية البدنية

الجمعة

الرياضيات
ق :ع ح أ 2

اللغة االنجليزية
ق5:

الفلسفة
ق 13 :

السبت

الفيزياء والكيمياء
ق 14 :

اللغة الفرنسية
ق 17 :

الرياضيات
ق1:

المادة

األستاذ

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

عبد العزيز الغربي II3
الحسين الكانا PH2
نادية الرايسي AR2

الفيزياء والكيمياء
ق 14 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

األستاذ

المادة

عبد هللا بنهرات M2
نهيلة سعدون EPS3
الرياضيات
محمد بن الطاهر ANG1
عبد الصمد جباني PC3
اللغة االنجليزية
رقية ايت عيسى  FR3علوم الحياة واالرض ابتسام جويليل SVT2

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

2BACSP-4

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

اللغة االنجليزية
التربية البدنية
ق5:

الثالثاء

اللغة الفرنسية
ق1:

األربعاء
الخميس

السبت
التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

الفيزياء والكيمياء
ق 14 :
الفلسفة
ق 13 :

اللغة االنجليزية
ق5:

التربية
االسالمية
ق 12 :

علوم الحياة واالرض  : G1ق
الفيزياء والكيمياء  : G1ق 14 :
:ع ح أ 1
التربية البدنية
علوم الحياة واالرض  : G2ق
الفيزياء والكيمياء  : G2ق 14 :
:ع ح أ 1
علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 1

الجمعة

المادة

الموسم الدراسي 2020-2021

الرياضيات
ق1:

األستاذ

عبد العزيز الغربي II3
الحسين الكانا PH2
نادية الرايسي AR2

اللغة العربية
ق4:

اللغة االنجليزية
ق5:

اللغة الفرنسية
ق1:

اللغة العربية
ق4:

الفلسفة
ق 13 :

الرياضيات
ق1:
اللغة الفرنسية
ق1:

الرياضيات
ق1:

الفيزياء والكيمياء
ق 14 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

المادة

األستاذ

عبد هللا بنهرات M2
نهيلة سعدون EPS3
الرياضيات
محمد بن الطاهر ANG1
عبد الصمد جباني PC3
اللغة االنجليزية
ايمان عابد SVT1
رقية ايت عيسى  FR3علوم الحياة واالرض

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

الموسم الدراسي 2020-2021

2BACSVT-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

الرياضيات
ق 16 :

الثالثاء

اللغة االنجليزية
ق5:

التربية البدنية

األربعاء

الفيزياء والكيمياء
ق 15 :

الخميس

الفلسفة
ق 13 :

التربية
االسالمية
ق 15 :

اللغة العربية
ق4:
اللغة االنجليزية
ق5:

اللغة العربية
ق4:

التربية البدنية

اللغة الفرنسية
ق 17 :

الفلسفة
ق 13 :

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 1

الرياضيات
ق8:

اللغة االنجليزية
ق5:

اللغة الفرنسية
ق 17 :

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 1

علوم الحياة واالرض  : G1ق
الفيزياء والكيمياء  : G1ق 15 :
:ع ح أ 1
علوم الحياة واالرض  : G2ق
الفيزياء والكيمياء  : G2ق 15 :
:ع ح أ 1

الجمعة
السبت

اللغة الفرنسية
ق 17 :

المادة

األستاذ

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

ياسين دينار II4
زكرياء اكضيض PH1
نادية الرايسي AR2

الرياضيات
ق 16 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

هند اموس EPS2
فاطمة نعمان PC2
رقية ايت عيسى FR3

األستاذ

المادة

حمزة بنعوينات M3
الرياضيات
محمد بن الطاهر ANG1
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض نورة العالمي SVT3

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

الموسم الدراسي 2020-2021

2BACSVT-2

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

الرياضيات
ق8:

اللغة االنجليزية
ق5:

اللغة العربية
ق4:

علوم الحياة واالرض
ق 16 :

التربية
االسالمية
ق 15 :

اللغة الفرنسية
ق 16 :

علوم الحياة واالرض  : G1ق :
الفيزياء والكيمياء  : G1ق 15 :
16
علوم الحياة واالرض  : G2ق :
الفيزياء والكيمياء  : G2ق 15 :
16

الخميس
الجمعة

اللغة االنجليزية
ق5:

اللغة العربية
ق4:

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 1

التربية البدنية

اللغة الفرنسية
ق 16 :

اللغة الفرنسية
ق 16 :

الرياضيات
ق8:

الفيزياء والكيمياء
ق 15 :
اللغة االنجليزية
ق5:

التربية البدنية

الفلسفة
ق 13 :

الرياضيات
ق 16 :

الفلسفة
ق 12 :

السبت
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

ياسين دينار II4
زكرياء اكضيض PH1
نادية الرايسي AR2

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

هند اموس EPS2
فاطمة نعمان PC2
ياسمين FR6

المادة

األستاذ

حمزة بنعوينات M3
الرياضيات
محمد بن الطاهر ANG1
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض نورة العالمي SVT3

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين

الموسم الدراسي 2020-2021

2BACSVT-3

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
علوم الحياة واالرض  : G1ق
التربية
10
:
ق
:
G1
والكيمياء
الفيزياء
اللغة الفرنسية
:ع ح أ 2
االسالمية
علوم الحياة واالرض  : G2ق
ق 16 :
الفيزياء والكيمياء  : G2ق 10 :
ق 15 :
:ع ح أ 2

الثالثاء

اللغة العربية
ق4:

اللغة االنجليزية
ق 11 :

األربعاء

الفلسفة
ق 13 :

التربية البدنية

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2
الرياضيات
ق7:

الفيزياء والكيمياء
ق 10 :

الخميس

الرياضيات
ق7:

الجمعة

اللغة الفرنسية
ق 16 :

الفلسفة
ق 12 :

السبت

اللغة العربية
ق4:

اللغة الفرنسية
ق4:

الرياضيات
ق7:

اللغة االنجليزية
ق 11 :

التربية البدنية

اللغة االنجليزية
ق 11 :

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2

المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد

األستاذ

ياسين دينار II4
زكرياء اكضيض PH1
نادية الرايسي AR2

األستاذ

المادة

هند اموس EPS2
يونس بلعربي PC4
ياسمين FR6

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

المادة

الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

األستاذ

حامد بنعايم M5
محمد بورزي ANG2
اسماعيل أبزو SVT4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين

2BACSVT-4

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
اللغة الفرنسية
الرياضيات
اللغة االنجليزية
الفلسفة
التربية البدنية
االسالمية
ق4:
ق7:
ق 11 :
ق 13 :
ق 15 :

الثالثاء

اللغة االنجليزية
ق 11 :

اللغة العربية
ق4:

األربعاء

اللغة االنجليزية
ق 11 :

الفلسفة
ق 13 :

الخميس
الجمعة
السبت

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

الرياضيات
ق7:
التربية البدنية

األستاذ

ياسين دينار II4
زكرياء اكضيض PH1
نادية الرايسي AR2

علوم الحياة واالرض
ق :ع ح أ 2

اللغة العربية
ق4:

الرياضيات
ق7:
الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 2

المادة

الموسم الدراسي 2020-2021

اللغة الفرنسية
ق4:
علوم الحياة واالرض  : G1ق
الفيزياء والكيمياء  : G1ق 10 :
:ع ح أ 2
علوم الحياة واالرض  : G2ق
الفيزياء والكيمياء  : G2ق 10 :
:ع ح أ 2

اللغة الفرنسية
ق 16 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

هند اموس EPS2
يونس بلعربي PC4
ياسمين FR6

المادة

الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

األستاذ

بشرى مطهاري M4
محمد بورزي ANG2
اسماعيل أبزو SVT4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
26 h

الموسم الدراسي 2020-2021

TCLSH-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

اللغة العربية
ق2:

الثالثاء

التاريخ والجغرافيا
ق 18 :

التربية البدنية

اللغة الفرنسية
ق 17 :

األربعاء
الخميس

اللغة االنجليزية اللغة الفرنسية
ق 17 :
ق 20 :

الجمعة

اللغة العربية
ق 20 :

السبت

اللغة العربية
ق 10 :

المادة

األستاذ

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

نورة الغليض HG2
يوسف ايديكن M6
إسماعيل بوزهير AR4

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

علوم الحياة
واالرض
ق :ع ح أ 2

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الفلسفة
ق 13 :

التربية
االسالمية
ق 12 :

الرياضيات
ق6:

التربية
االسالمية
ق 12 :
التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

الفلسفة
ق 13 :
التربية البدنية

اللغة الفرنسية
ق 17 :
اللغة االنجليزية
ق 20 :

الرياضيات
ق6:

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد العزيز الغربي II3
زكرياء اكضيض PH1
جهاد هرادي FR5

األستاذ

المادة

نهيلة سعدون EPS3
التربية البدنية
اللغة االنجليزية عبد اللطيف خدران ANG3
علوم الحياة واالرض اسماعيل أبزو SVT4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
26 h

اإلثنين

TCLSH-2

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التاريخ
التربية
اللغة االنجليزية
اللغة العربية
والجغرافيا
االسالمية
ق 20 :
ق2:
ق 18 :
ق 12 :

الثالثاء

اللغة االنجليزية اللغة الفرنسية
ق 14 :
ق 20 :

األربعاء
الخميس

اللغة االنجليزية
ق 20 :
اللغة الفرنسية
ق 14 :

الجمعة

اللغة الفرنسية
ق 14 :

التربية البدنية

السبت

الرياضيات
ق6:

اللغة االنجليزية
ق 20 :

التاريخ والجغرافيا
ق 18 :

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

األستاذ

نورة الغليض HG2
يوسف ايديكن M6
مونى تيموياس AR1

الرياضيات
ق6:

اللغة العربية
ق2:
اللغة العربية
ق2:

المادة
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الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

المادة

الفلسفة
ق 13 :

التربية البدنية

علوم الحياة
واالرض
ق :ع ح أ 2
التربية
االسالمية
ق 12 :

التاريخ
والجغرافيا
ق 18 :

األستاذ

الفلسفة
ق 13 :

عبد الكريم االنطاك EPS1
عبد العزيز الغربي II3
التربية البدنية
اللغة االنجليزية عبد اللطيف خدران ANG3
زكرياء اكضيض PH1
زينب زين العابدين  FR2علوم الحياة واالرض اسماعيل أبزو SVT4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
26 h

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

TCLSH-3
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18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
اللغة االنجليزية
اللغة العربية
اللغة الفرنسية
االسالمية
ق 11 :
ق2:
ق 14 :
ق 12 :
التاريخ
اللغة العربية
والجغرافيا
ق2:
ق5:
علوم الحياة
التاريخ
اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
الفلسفة
اللغة العربية
التربية البدنية
واالرض
والجغرافيا
ق 11 :
ق 14 :
ق 13 :
ق2:
ق :ع ح أ 2
ق 15 :
التربية
التاريخ والجغرافيا
الرياضيات اللغة االنجليزية
االسالمية
ق5:
ق 11 :
ق6:
ق 12 :

الجمعة

اللغة الفرنسية
ق 14 :

السبت

اللغة االنجليزية
ق 11 :

المادة

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

التربية البدنية

الفلسفة
ق 12 :

الرياضيات
ق6:

األستاذ

بياض HG3
يوسف ايديكن M6
مونى تيموياس AR1

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

المادة

ابراهيم الطيوري II2
التربية البدنية
زكرياء اكضيض PH1
اللغة االنجليزية
زينب زين العابدين  FR2علوم الحياة واالرض

األستاذ

هند اموس EPS2
مينة صافي ANG4
اسماعيل أبزو SVT4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
26 h

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التاريخ
التربية
الفلسفة
اللغة الفرنسية
والجغرافيا
االسالمية
ق 13 :
ق 14 :
ق 15 :
ق 12 :
التربية
اللغة العربية
الفلسفة
اللغة االنجليزية
التربية البدنية
االسالمية
ق2:
ق 13 :
ق 11 :
ق 12 :
علوم الحياة
اللغة االنجليزية
اللغة الفرنسية
واالرض
ق 11 :
ق 14 :
ق :ع ح أ 2
التاريخ
الرياضيات
اللغة العربية
اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
والجغرافيا
ق6:
ق2:
ق 11 :
ق 14 :
ق 15 :

الجمعة

اللغة العربية
ق2:

السبت

اللغة االنجليزية
التربية البدنية
ق 11 :

المادة

TCLSH-4

الموسم الدراسي 2020-2021

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة العربية

األستاذ

بياض HG3
M7
مونى تيموياس AR1

الرياضيات
ق6:
التاريخ والجغرافيا
ق5:

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة الفرنسية

األستاذ

المادة

ابراهيم الطيوري II2
التربية البدنية
زكرياء اكضيض PH1
اللغة االنجليزية
زينب زين العابدين  FR2علوم الحياة واالرض

األستاذ

نهيلة سعدون EPS3
مينة صافي ANG4
اسماعيل أبزو SVT4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين

TCS-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
الفلسفة
ق 13 :

اللغة العربية
ق2:

الثالثاء

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

األربعاء

الرياضيات
ق7:

اللغة الفرنسية
ق 17 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

التربية
االسالمية
ق 12 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

اللغة العربية
ق2:

الجمعة

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

الفلسفة
ق 12 :

الرياضيات
ق7:

السبت

اللغة االنجليزية
ق :ع ح أ 1

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

الخميس

األستاذ

التربية البدنية
علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2

علوم الحياة
اللغة الفرنسية
واالرض
ق3:
ق  :الفيزياء 2

المادة

الموسم الدراسي 2020-2021

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1
التربية البدنية

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

ياسين سقال HG1
التربية االسالمية
التاريخ والجغرافيا
حامد بنعايم M5
الفلسفة
الرياضيات
محمد حرحر ANG5
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض فاطمة الزهراء ساعد SVT6

األستاذ

عبد العزيز الغربي II3
زكرياء اكضيض PH1
مونى تيموياس AR1

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية
ق3:
التربية
االسالمية
ق 12 :

الرياضيات
ق7:

األستاذ

هند اموس EPS2
رشيد عشاق PC5
جهاد هرادي FR5

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين
الثالثاء

اللغة الفرنسية
ق3:

الخميس
الجمعة

TCS-2

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
الرياضيات
ق7:

األربعاء

الموسم الدراسي 2020-2021

التربية
االسالمية
ق 12 :
علوم الحياة
واالرض
ق  :الفيزياء 2
التربية البدنية

الفلسفة
ق 13 :

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

اللغة االنجليزية
ق 20 :
الرياضيات
ق7:

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

اللغة العربية
ق 10 :

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

التربية
االسالمية
ق 12 :

اللغة العربية
ق 10 :

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2
اللغة الفرنسية
ق 17 :

الفلسفة
ق 13 :

التربية البدنية

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الرياضيات
ق7:

اللغة الفرنسية
ق 17 :

السبت

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

المادة

األستاذ

ياسين سقال HG1
التاريخ والجغرافيا
حامد بنعايم M5
الرياضيات
محمد حرحر ANG5
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض فاطمة الزهراء ساعد SVT6

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

عبد العزيز الغربي II3
زكرياء اكضيض PH1
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

هند اموس EPS2
رشيد عشاق PC5
جهاد هرادي FR5

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الموسم الدراسي 2020-2021

TCS-3

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
علوم الحياة واالرض
اللغة االنجليزية
الرياضيات
الفلسفة
االسالمية
ق  :الفيزياء 2
ق 11 :
ق7:
ق 18 :
ق 12 :
التاريخ
اللغة الفرنسية الرياضيات اللغة االنجليزية
اللغة العربية
التربية البدنية
والجغرافيا
ق 11 :
ق7:
ق4:
ق2:
ق5:
التاريخ
التربية
اللغة العربية
التربية البدنية
والجغرافيا
االسالمية
ق2:
ق 15 :
ق 12 :
علوم الحياة
اللغة الفرنسية
الفلسفة
الفيزياء والكيمياء
اللغة االنجليزية
واالرض
ق 16 :
ق 18 :
ق  :الفيزياء 1
ق 11 :
ق  :الفيزياء 2

الجمعة

الرياضيات
ق7:

السبت

اللغة الفرنسية
ق4:

المادة

األستاذ

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

بياض HG3
التربية االسالمية
التاريخ والجغرافيا
حامد بنعايم M5
الفلسفة
الرياضيات
مينة صافي ANG4
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض فاطمة الزهراء ساعد SVT6

األستاذ

عبد العزيز الغربي II3
مونية وكيل PH3
إسماعيل بوزهير AR4

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

هند اموس EPS2
رشيد عشاق PC5
ياسمين FR6

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين

TCS-4

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التاريخ
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض
الرياضيات
الفيزياء والكيمياء
والجغرافيا
ق 11 :
ق  :الفيزياء 2
ق8:
ق 15 :
ق 19 :

الثالثاء

الفيزياء والكيمياء
ق 15 :

األربعاء
الخميس
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الفلسفة
ق 18 :

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق 11 :
ق 14 :

التربية
االسالمية
ق 12 :

علوم الحياة
اللغة االنجليزية
التربية البدنية
واالرض
ق 11 :
ق  :الفيزياء 2

الجمعة

التربية
االسالمية
ق 12 :

الفلسفة
ق 18 :

التاريخ
والجغرافيا
ق5:

التربية البدنية

اللغة العربية
ق 15 :

الرياضيات
ق 16 :

اللغة الفرنسية
ق 14 :

اللغة الفرنسية
ق 14 :

السبت

الرياضيات
ق 16 :

المادة

األستاذ

بياض HG3
التاريخ والجغرافيا
حمزة بنعوينات M3
الرياضيات
مينة صافي ANG4
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض فاطمة الزهراء ساعد SVT6

اللغة العربية
ق 10 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

عبد العزيز الغربي II3
مونية وكيل PH3
إسماعيل بوزهير AR4

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

نهيلة سعدون EPS3
فاطمة نعمان PC2
زينب زين العابدين FR2

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين

الموسم الدراسي 2020-2021

TCS-5

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
اللغة العربية اللغة االنجليزية
اللغة الفرنسية
علوم الحياة واالرض
التربية البدنية
االسالمية
ق 11 :
ق2:
ق 14 :
ق :ع ح أ 1
ق 12 :

الثالثاء

الفيزياء والكيمياء
ق 15 :

اللغة الفرنسية
ق 14 :

الرياضيات
ق 16 :

األربعاء

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

اللغة االنجليزية
ق 11 :

الخميس

الفيزياء والكيمياء
ق 15 :

الجمعة
السبت

الفلسفة

المادة

األستاذ

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

علوم الحياة
واالرض
ق :ع ح أ 1
التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

اللغة الفرنسية
ق 14 :

التربية
االسالمية
ق 12 :

الرياضيات
ق8:

الرياضيات
ق8:

اللغة العربية
ق 20 :

اللغة االنجليزية
التربية البدنية
ق 11 :

ياسين سقال HG1
حمزة بنعوينات M3
مينة صافي ANG4
ايمان عابد SVT1

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

ابراهيم الطيوري II2
PH 4
إسماعيل بوزهير AR4

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

نهيلة سعدون EPS3
فاطمة نعمان PC2
زينب زين العابدين FR2

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

الموسم الدراسي 2020-2021

TCSF-1

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

الرياضيات
ق7:

الفيزياء والكيمياء
ق 19 :

الثالثاء
األربعاء

اللغة الفرنسية
ق3:

الخميس

التربية البدنية

الجمعة

الفلسفة
ق 18 :

التربية
االسالمية
ق 12 :
التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

السبت

علوم الحياة واالرض
ق 12 :

المادة

األستاذ

علوم الحياة
واالرض
ق  :الفيزياء 2

الفلسفة
ق 18 :

اللغة العربية
ق 10 :

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

التربية البدنية

اللغة الفرنسية
ق3:

الرياضيات
ق7:

اللغة االنجليزية
ق 20 :

الرياضيات
ق7:
اللغة الفرنسية
ق3:

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

ياسين سقال HG1
التربية االسالمية
التاريخ والجغرافيا
بشرى مطهاري M4
الفلسفة
الرياضيات
ANG3
خدران
اللطيف
عبد
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض اسماعيل كردي SVT5

األستاذ

ابراهيم الطيوري II2
مونية وكيل PH3
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

اللغة االنجليزية
ق 20 :

اللغة العربية
ق 10 :

اللغة االنجليزية
ق 20 :

التربية
االسالمية
ق 12 :

الفيزياء والكيمياء
ق 19 :

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
هشام طنان PC1
سهام ناطحي FR4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

اإلثنين

الموسم الدراسي 2020-2021

TCSF-2

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30
التربية
الرياضيات اللغة االنجليزية
اللغة العربية
االسالمية
ق 20 :
ق7:
ق 10 :
ق 12 :

الثالثاء

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

األربعاء
الخميس

علوم الحياة
واالرض
ق  :الفيزياء 2

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :
التربية
االسالمية
ق 12 :

الفلسفة
ق 18 :

اللغة الفرنسية
ق3:

الفيزياء والكيمياء
ق  :الفيزياء 1

الجمعة

اللغة العربية
ق 10 :

السبت

الرياضيات
ق7:

المادة

األستاذ

الفلسفة
ق 18 :

التربية البدنية

اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية
ق 20 :
ق3:
الرياضيات
ق7:

التربية البدنية
علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2

اللغة االنجليزية
ق 20 :
التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

اللغة الفرنسية
ق3:

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

ياسين سقال HG1
التربية االسالمية
التاريخ والجغرافيا
بشرى مطهاري M4
الفلسفة
الرياضيات
اللغة االنجليزية عبد اللطيف خدران ANG3
اللغة العربية
علوم الحياة واالرض اسماعيل كردي SVT5

األستاذ

ابراهيم الطيوري II2
مونية وكيل PH3
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
رشيد عشاق PC5
سهام ناطحي FR4

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء  -سطات  -المديرية اإلقليمية الحي الحسني  -التانوية التأهيلية إبراهيم الروداني  -رياض األلفة

جدول حصص القسم :
29 h

TCSF-3

18h30 - 17h30
17h30 - 16h30
16h30 - 15h30
15h30 - 14h30
12h30 - 11h30
11h30 - 10h30
10h30 - 09h30
09h30 - 08h30

اإلثنين

علوم الحياة واالرض
ق  :الفيزياء 2

اللغة الفرنسية
ق3:

الفلسفة
ق 18 :

الثالثاء

الرياضيات
ق7:

التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

التربية
االسالمية
ق 12 :
التاريخ
والجغرافيا
ق 19 :

األربعاء

علوم الحياة
واالرض
ق  :الفيزياء 2

الخميس

التربية البدنية

اللغة العربية
ق 10 :

الفيزياء والكيمياء
ق 14 :

الرياضيات
ق7:

الجمعة

اللغة العربية
ق 10 :

التربية البدنية

السبت

اللغة االنجليزية
ق 11 :

الرياضيات
ق7:

المادة

الموسم الدراسي 2020-2021

التاريخ والجغرافيا
الرياضيات
اللغة االنجليزية
علوم الحياة واالرض

األستاذ

ياسين سقال HG1
بشرى مطهاري M4
مينة صافي ANG4
اسماعيل كردي SVT5

اللغة الفرنسية
ق3:
التربية
االسالمية
ق 12 :

اللغة االنجليزية
ق 11 :

اللغة الفرنسية
ق3:

الفلسفة
ق 18 :

الئحة األساتذة المسندين حسب المواد
المادة

التربية االسالمية
الفلسفة
اللغة العربية

األستاذ

ابراهيم الطيوري II2
مونية وكيل PH3
خديجة حدو AR3

المادة

التربية البدنية
الفيزياء والكيمياء
اللغة الفرنسية

اللغة االنجليزية
ق 11 :

الفيزياء والكيمياء
ق 14 :

األستاذ

عبد الكريم االنطاك EPS1
عبد الصمد جباني PC3
سهام ناطحي FR4

