
    

 2022 يناير 07وجدة في                                                                                                                              22/17                                         

 المركزمدير 

 إلى

 السيد مدير االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 

 لوزارة التربية الوطنية لوجدة انجاد  السيد المدير اإلقليمي

 السيد المدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية لبركان

 بالمركز المساعدين المديرين السادة 

 اللجن الدائمة ي ومنسقالسيدات والسادة رؤساء الشعب 

 رؤساء مكاتب شؤون المتدربين بمقرات التكوينالسادة 

 2022ممثلي المتدربات والمتدربين األطر النظامية لألكاديمية ، فوج  

 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق

                                               

 ةلألكاديميألطر النظامية الموسم التكويني الخاص باانطالق االستقبال الخاص بلقاءات لحضور  دعوة الموضوع:

      .2022للتربية والتكوين المتدربين فوج  الجهوية

 .2022يناير  5 بتاريخ 002 /22المذكرة الوزارية عدد : المرجع

  .2022يناير 6اريخ بت0017 / 22المذكرة الوزارية عدد          

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتأييد                               

إليهما أعاله، وفي إطار تنظيم عملية استقبال المتدربين  المشار والمرجعفعالقة بالموضوع وبعد،         

يشرفني دعوتكم  ،2022 الشرق، فوجوالمتدربات األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 

 ،وبفرعه اإلقليمي بالناظور القدسوبملحقة  بودير ةملحقببالمقر الرئيس و بالمركز التي ستنظم لحضور اللقاءات

 صباحا. 11تداء من الساعة الحادية اب 2022ر يناب 10ودلك يوم  العطاء االنطاقة الرسمية للتكوين

عن كل شعبة  منتدبفي كل مقر  وسيحضر التكوينجميع مقرات على مستوى حضوريا تظم هذه اللقاءات وس

 ممثلين عن المتدربات والمتدربينوبكل مقر  مكتب شؤون المتدربين ورئيس بالمركز عن كل لجنة دائمة ومنتدب



    

 باقي المتدربات والمتدربين و، كما يمكن  لباقي العاملين بالمركز هم في الالوائح المرفقةؤوالواردة أسماعن كل فوج 

االولي  والتعليم السيد وزير التربية الوطنية  سيلقي، وستتوصون به الحقاالذي الرابط عبرعن بعد اللقاء  متابعة

 :قنية المناظرة وتجرى هذه اللقاءات حسب الجدولة التاليةكلمة توجيهية عبر ثخالل هذا اللقاء  والرياضة

 فرع الناظور ملحقة القدس ملحقة بدير المقر الرئيسي التوقيت

 التحاق المشاركين بمقرات التكوين 11:00

 كلمة توجيهية للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم االولي والرياضة 11:30

 كلمة السيد مدير االكاديمية 12:00

 الجهوية للتربية والتكوين

 اإلقليميكلمة السيد المدير 

 لوزارة التربية الوطنية

 بوجدة

اإلقليمي كلمة السيد المدير 

 لوزارة التربية الوطنية

 ببركان

اإلقليمي كلمة السيد المدير 

 لوزارة التربية الوطنية

 بالناظور

عرض تأطيري للسيد  12:15

 مدير المركز

عرض تأطيري للسيد 

 المدير المساعد

عرض تأطيري للسيد 

 المدير المساعد

عرض تأطيري للسيد 

  مدبر فرع الناظور

  

ونظرا لما تكتسيه هذه المحطة من أهمية بالغة في تظيم التكوين الخاص بالمتدربين والمتدربات األطر النظامية 

، واالرتقاء والرفع من جودته أهيب بكم كل من 2022لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، فوج 

ر االحترازية والوقائية الصحية والتوجيهات الصادرة موقعه الحرص على إنجاح هذه المحطة  في احترام تام للتدابي

  19المختصة في الحد من انتشار جائحة كوفيدعن السلطات العمومية 

 

 وتقبلوا أزكى التحيات، والسالم.

    

 

 

 

 

 



    

ألطر الموسم التكويني الخاص باانطالق االستقبال الخاص بلحضور لقاءات المتدربات والمتدربين المدعون 

 بالمقر الرئيسي. 2022الجهوية للتربية والتكوين المتدربين فوج  ةالنظامية لألكاديمي

 مقر التكوين الفوج الجهة المديرية االسم والنسب التخصص لمسلكا

ق االكاديمية اخلف نعيمة االجتماعيات الثانوي ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية ادريسي ياسير   االجتماعيات الثانوي ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية اصغير هدى االجتماعيات الثانوي ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية احسير  جمال االجتماعيات الثانوي ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

بية االسالمية الثانوي ق االكاديمية الطعام لوبنا الير ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

بية االسالمية الثانوي ق االكاديمية الخدير محمد الير ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية اجير وفاء الرياضيات الثانوي ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ي ايمن الرياضيات الثانوي
 
ق االكاديمية اعوف ة بوجدةالمقر  1 الشر  الرئيسي المسير

ق االكاديمية أركيك لمياء الرياضيات الثانوي ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية اشنيون ابراهيم الرياضيات الثانوي ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية اشهبون هاجر الرياضيات الثانوي ة  3 الشر  بوجدةالمقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية أشهبون أيوب الرياضيات الثانوي ة بوجدة 3 الشر  المقر الرئيسي المسير

ياء والكيمياء الثانوي ق االكاديمية اخلف حياة الفير  ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ياء والكيمياء الثانوي ق االكاديمية البومسهولي محمد الفير  ة  1 الشر  بوجدةالمقر الرئيسي المسير

ياء والكيمياء الثانوي ي سعاد الفير 
ق االكاديمية اعيون  ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ياء والكيمياء الثانوي ق االكاديمية البقالي عبد اللطيف الفير  ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ية الثانوي ق االكاديمية اجراي إيمان اللغة االنجلير  ة بوجدةالمقر  1 الشر  الرئيسي المسير

ية الثانوي ق االكاديمية أبجطيط يونس اللغة االنجلير  ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية الخطري كوثر اللغة العربية الثانوي ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية اجيا زهير  اللغة العربية الثانوي ة بوجدةالمقر الرئيسي  1 الشر  المسير

ي عتيقة اللغة العربية الثانوي
ق االكاديمية الرحمان  ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية اشن نادر اللغة العربية الثانوي ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية ابراهيمي نهاد اللغة الفرنسية الثانوي ة 1 الشر  بوجدة المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية ابركان محمد اللغة الفرنسية الثانوي ة بوجدة 1 الشر  المقر الرئيسي المسير

ي فاطمة اللغة الفرنسية الثانوي
ق االكاديمية احساين  ة بوجدة 2 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية ادغامي خالد اللغة الفرنسية الثانوي ة  2 الشر  بوجدةالمقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية اسباعي هدى اللغة الفرنسية الثانوي ة بوجدة 3 الشر  المقر الرئيسي المسير

ف اللغة الفرنسية الثانوي ق االكاديمية أزرار أشر ة بوجدة 3 الشر  المقر الرئيسي المسير



    

ق االكاديمية اسماعلي خديجة اللغة الفرنسية الثانوي ة بوجدة 4 الشر  المقر الرئيسي المسير

ق االكاديمية افقير محمد اللغة الفرنسية الثانوي ة بوجدة 4 الشر  المقر الرئيسي المسير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ألطر الموسم التكويني الخاص باانطالق االستقبال الخاص بلحضور لقاءات المتدربات والمتدربين المدعون 

 بملحقة بودير. 2022الجهوية للتربية والتكوين المتدربين فوج  ةالنظامية لألكاديمي

 مقر التكوين الفوج الجهة المديرية االسم والنسب التخصص لمسلكا

ق تاوريرت ازروال إيمان الملحقون االجتماعيون أطر الدعم  ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ق فجيج اعمر عبد القادر الملحقون االجتماعيون أطر الدعم  ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ة ملحق تربوي )الحراسة( أطر الدعم ي سمير
ق فجيج البوراخ   ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ق فجيج البشاري نجيب ملحق تربوي )الحراسة( أطر الدعم  ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ات( أطر الدعم ق بركان الدراوي إيمان ملحق تربوي )المختير  ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ات( أطر الدعم ق الناظور ازحاف ابراهيم ملحق تربوي )المختير  ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ي 
ق فجيج ابدسن ترية المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ي 
ق فجيج اسالمي عمر المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ي 
ي فوزية المزدوج االبتدان 

ق فجيج ابرين   بودير بوجدةملحقة  2 الشر

ي 
ي طارق المزدوج االبتدان 

ق جرسيف اسليمان   ملحقة بودير بوجدة 2 الشر

ي 
ق فجيج ابن الحاج إكرام المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 3 الشر

ي 
ق فجيج أعبوا توفيق المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 3 الشر

ي 
ق تاوريرت ابو الغازي نسيمة المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 4 الشر

ي 
ي امير   المزدوج االبتدان  ق فجيج اعنر  ملحقة بودير بوجدة 4 الشر

ي 
ق تاوريرت أجرمون لطيفة المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 5 الشر

ي 
ي  المزدوج االبتدان 

ق فجيج ابهات لطف   ملحقة بودير بوجدة 5 الشر

ي 
ش حياة المزدوج االبتدان  ق جرسيف احير  بودير بوجدةملحقة  6 الشر

ي 
ق فجيج اجضيض محمد المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 6 الشر

ي 
ي سعاد المزدوج االبتدان  ق فجيج أحدخر  ملحقة بودير بوجدة 7 الشر

ي 
ي محسن المزدوج االبتدان 

ق جرسيف احساين   ملحقة بودير بوجدة 7 الشر

ي 
ي وفاء المزدوج االبتدان 

ق فجيج احسين   بوجدةملحقة بودير  8 الشر

ي 
ي عبد االاله المزدوج االبتدان 

ق فجيج احسين   ملحقة بودير بوجدة 8 الشر

ي 
ي وئام المزدوج االبتدان 

ق فجيج احسين   ملحقة بودير بوجدة 9 الشر

ي 
ق فجيج احفران أسامة المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 9 الشر

ي 
ق جرسيف احميداش صباح المزدوج االبتدان   بودير بوجدةملحقة  10 الشر

ي 
ق جرسيف ادفايلي عصام المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 10 الشر

ي 
ق تاوريرت احميدي فاطمة الزهراء المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 11 الشر

ي 
ق جرسيف ازحاف كمال المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 11 الشر



    

ي 
ق تاوريرت إحيدوكا حبيبة المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 12 الشر

ي 
ق فجيج اسبع محمد المزدوج االبتدان   ملحقة بودير بوجدة 12 الشر

ي فاطمة الزهراء علوم الحياة واالرض الثانوي ق االكاديمية البشير  ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ق االكاديمية اشحيمي عبدهللا علوم الحياة واالرض الثانوي  ملحقة بودير بوجدة 1 الشر

ق االكاديمية العباسي هدى علوم الحياة واالرض الثانوي  ملحقة بودير بوجدة 2 الشر

ي علي  علوم الحياة واالرض الثانوي
ق االكاديمية البياض   ملحقة بودير بوجدة 2 الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ألطر الخاص با الموسم التكوينيانطالق االستقبال الخاص بلحضور لقاءات المتدربات والمتدربين المدعون 

 بملحقة القدس. 2022الجهوية للتربية والتكوين المتدربين فوج  ةالنظامية لألكاديمي

 مقر التكوين الفوج الجهة المديرية االسم والنسب التخصص لمسلكا

ق الناظور ادرغال كوثر ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 1 الشر

ق جرادة المنصوري فاطمة الزهراء االقتصاد واإلدارةملحقو  أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 1 الشر

ق جرادة امالل خديجة ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 1 الشر

ق الدريوش الجدولي سجع ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 1 الشر

ي يونس االقتصاد واإلدارةملحقو  أطر الدعم
ق وجدة الزيان   ملحقة القدس بوجدة 1 الشر

ق تاوريرت الكوال جواد ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 1 الشر

ق الناظور البقروع كوثر ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 2 الشر

ق بركان النارصي مريم واإلدارةملحقو االقتصاد  أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 2 الشر

ق الدريوش أمياي حنان ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 2 الشر

ق الدريوش الجلد زكرياء ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 2 الشر

ي عبد الحي  ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم
ق تاوريرت العياسر  ملحقة القدس بوجدة 2 الشر

ي فيصل ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم
ق الدريوش الماخوخ   ملحقة القدس بوجدة 2 الشر

ق جرادة الطويل غزالن ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 3 الشر

ق تاوريرت فاطمة الزهراء المعيوف ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 3 الشر

ي سعيدة ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم ق جرسيف اليعقونر  ملحقة القدس بوجدة 3 الشر

ي ايمان ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم
ق الناظور اليمان   ملحقة القدس بوجدة 3 الشر

ق فجيج خليلاستيتو  ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم  ملحقة القدس بوجدة 4 الشر

ي بالل ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم
يان  ق وجدة الير   ملحقة القدس بوجدة 4 الشر

ي سعيد ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم ق جرسيف الحاخر  ملحقة القدس بوجدة 4 الشر

ي زكرياء ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم
ق بركان الرندان   ملحقة القدس بوجدة 4 الشر

 

 

 

 

 



    

ألطر الموسم التكويني الخاص باانطالق االستقبال الخاص بلحضور لقاءات المتدربات والمتدربين المدعون 

 بملحقة القدس. 2022الجهوية للتربية والتكوين المتدربين فوج  ةالنظامية لألكاديمي

 التكوين مقر  الفوج الجهة المديرية االسم والنسب التخصص لمسلكا

ي 
ي سعاد االمازيغية االبتدان 

ق بركان النهاسر  فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق جرادة بلخضير رجاء االمازيغية االبتدان   فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق تاوريرت اجضيض عزيز االمازيغية االبتدان   فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق بركان اخبوش عبد الكريم االمازيغية االبتدان   فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق الناظور أبا عالل زهراء المزدوج االبتدان   فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق الدربوش اخبيطو فاطمة المزدوج االبتدان   فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق الناظور أجواوي محمد المزدوج االبتدان   فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق الماظور اقلعي عبد الحميد المزدوج االبتدان   فرع الناظور 1 الشر

ي 
ق الدريوش أبزيوط ليل المزدوج االبتدان   فرع الناظور 2 الشر

ي 
ق الدريزش أدجوز أسية المزدوج االبتدان   فرع الناظور 2 الشر

ي 
ق الناظور احنصال حمزة المزدوج االبتدان   فرع الناظور 2 الشر

ي 
ي حسام المزدوج االبتدان 

ق الدريوس األشونر  فرع الناظور 2 الشر

ي 
ق الناظور أبو العازي نجوي  المزدوج االبتدان   فرع الناظور 3 الشر

ي 
ق الدريوش ازواوي الهام المزدوج االبتدان   فرع الناظور 3 الشر

ي 
ق الدريوش أربعي محمد المزدوج االبتدان   فرع الناظور 3 الشر

ي 
ي محمد أمير   المزدوج االبتدان 

ق الدريوش البحوض   فرع الناظور 3 الشر

ي 
ق الناظور فاطمةأتشنت  المزدوج االبتدان   فرع الناظور 4 الشر

ي 
ى المزدوج االبتدان  ق الدريوش اسعيدي بوشر  فرع الناظور 4 الشر

ي 
ق الدريوش اصفض نارص الدين المزدوج االبتدان   فرع الناظور 4 الشر

ي 
ق الدريوش البطاخي محمد المزدوج االبتدان   فرع الناظور 4 الشر

ي 
ق الدريوش احرحار كوثر المزدوج االبتدان   فرع الناظور 5 الشر

ي 
ق الدريوش اشمالل لبن   المزدوج االبتدان   فرع الناظور 5 الشر

ي 
ق الدريوش ابركان ناظف المزدوج االبتدان   فرع الناظور 5 الشر

ي 
ق الدريوس اعراب احمد المزدوج االبتدان   فرع الناظور 5 الشر

ي 
ق الدريوش احمدوش رحيمة المزدوج االبتدان   فرع الناظور 6 الشر



    

ي 
ق الناظور أشن شيماء المزدوج االبتدان   فرع الناظور 6 الشر

ي 
ي أحمد المزدوج االبتدان 

ق الدريوش أتركونر  فرع الناظور 6 الشر

ي 
ق الدريوش أعراب الياس المزدوج االبتدان   فرع الناظور 6 الشر

 

 


