
 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين  

 درعة اتفياللت جلهة  
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 العلوم الصناعية للمهندس، ختصص: هندسة كهرابئية لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س   00و 9من س  التحمك الآيل، واالإعالميات الصناعية  2021/ 10/09 املركز اجلهوي ملهن الرتبية   د  00و   13د اإ

والتكوين جلهة درعة  

   اتفياللت 
ىل س   00و 9من س  االإلكرتونيك  2021/ 11/09  د  00و   12د اإ

ىل س   00و 9من س  االإلكرتونيك الصناعية وتقنيات الكهرابء  2021/ 12/09  د  00و   12د اإ

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

  

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  رقم االمتحان 

 الطيبي  عبد الرزاق 1

 القاعة الكبرى 

 فوزي  حسام 2

 ابوعدي حفيظ 3

 زوكاغ عبد االله 4

 احدو  مليكة  5

 األنصاري  ياسن  6

 باروش  سعيد 7

 أوبوهو نبيل  8

 حاجي  رضية  9

 امغار  محمد 10

 ناعمي عدنان 11

 البرقاوي  أيوب  12



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين  

                                 درعة اتفياللت جلهة  
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 تدبريعلوم الاقتصاد والتدبري، ختصص  لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  االمتحان ر.

   كيان هند 13

  

 

 

 

  القاعة الكبرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حيدة يوسف  14

 أبرو  مروة  15

 اغزو  أسماء  16

 اكور  يوسف  17

 وبوعيد  محمد 18

 أسعدي زينب 19

 بن الشليح  رشيدة 20

 اسماعيلي علوي  فاطمة 21

 حمادي كوثر 22

 اشعو  بوكيل  23

 سبيل  كلتومة  24

 مولودي  معاذ  25

 حيندير  أيمن 26

 حجاجي خالد 27

 ملكوي  حفصاء  28



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س  00و 9من س  علوم التدبري  2021/ 10/09 املركز اجلهوي ملهن الرتبية   د 00و  13د اإ

والتكوين جلهة درعة  

   اتفياللت 
ىل س  00و 9من س  دراسة احلاالت يف التدبري الاسرتاتيجي واالإجرائ  2021/ 11/09  د 00و  13د اإ

ىل س  00و 9من س  دراسة احلاالت يف احملاس بة واجلباايت والقانون  2021/ 12/09  د 00و  13د اإ
 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

 

 

 

 

  



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 
 درعة اتفياللت جلهة  

 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 العلوم الفزيايئية، ختصص: فزيايء لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 قاعة اإلجراء  النسب  االسم  االمتحان ر.

 اسيف إبراهيم  29
  

 

 

  

 القاعة الكبرى  

  

  

  

  

  
  

  
  

 جامعي  فيروز  30

 رزاقي  عبد االله 31

 ايت سيدي  رشيد 32

 وابي  حسن 33

 حباب عبد للا  34

 أيت علو رشيد 35

 الحلواطي هشام 36

 أكرام عبد اللطيف   37

 شكوش  محمد 38

 وعدي يوسف  39

 

 

  

 



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املكان  الساعة  املادة التاريخ 

10/09/2021 

  1   الفيزياء

 امليكانيكا •

 الديناميكا الحرارية •

 اإللكترونيك  •

 د 00و  13د إلى س  00و 9من س 

املركز الجهوي ملهن  

التربية والتكوين لجهة  

 درعة تافياللت 
11/09/2021 

 2الفيزياء 

 الكهرومغناطيسية  •

 املوجات  •

 البصريات •

 د 00و 13د إلى س  00و 9من س 

 د 00و 13د إلى س  00و 9من س  الكيمياء  12/09/2021

  يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

 

 

 

  



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 درعة اتفياللت جلهة  

 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 الرتمجة لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  ر.االمتحان 

 القاعة الكبرى   محمودي محمد 40

 أوجينو فتيحة  41  

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س   00و 9من س  اللغة العربية والتعجمي  2021/ 11/09 املركز اجلهوي ملهن الرتبية   د  00و   14د اإ

والتكوين جلهة درعة  

ىل س   00و 9من س  اللغة الفرنس ية والتعريب  2021/ 12/09   اتفياللت   د  00و   14د اإ

 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

  



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين  

 درعة اتفياللت جلهة  

 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 علوم الاقتصاد والتدبري، ختصص اقتصاد لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  ر.االمتحان 

 صديقي سلمى 42

 عروش مراد  43 قاعة املطالعة 

 ايت الفقيه أمال  44

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س  00و 9من س  عمل الاقتصاد 2021/ 10/09 املركز اجلهوي ملهن الرتبية   د  00و  13د اإ

والتكوين جلهة درعة  

   اتفياللت 

ىل س  00و 9من س  قانون الاقتصاد 2021/ 11/09  د  00و  13د اإ

12/09 /1202 ىل س  00و 9من س  جملموعة واثئق تركيبيةدراسة    د  00و  13د اإ

 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

 

 



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 درعة اتفياللت جلهة  
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 كميياء العلوم الفزيايئية، ختصص: لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 قاعة اإلجراء  النسب  االسم  ر.االمتحان 

 الشراشمي محمد 45

 قاعة املطالعة 

 عداني نبيل  46

 أومشرى  لطيفة  47

 البمطري  فريد 48

 بغروس عبد االله 49

 عبد اللوي  عمر  50

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املكان  الساعة  املادة التاريخ 

 د 00و  13د إلى س  00و 9من س   الكيمياء العامة 1   الكيمياء 10/09/2021
املركز الجهوي ملهن التربية  

والتكوين لجهة درعة  

  تافياللت

 د 00و 13د إلى س  00و 9من س   الكيمياء العضوية واملعدنية  2 الكيمياء 11/09/2021

 د 00و 13د إلى س  00و 9من س  الفيزياء 12/09/2021

  يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

  



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 درعة اتفياللت جلهة  

 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 املعلوميات لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 
 

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  ر.االمتحان 

 مانم محمد 51

 قاعة املطالعة 

 البوني  فاطمة الزهراء  52

 إكيس سمية  53

 أرحو  بدر 54

 بعدي  عبد للا  55

 شريفي علوي  وفاء 56

 بوصحابة  امال  57

 ايت عمر  عبد للا  58

 العلوي  خديجة  59

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س  00و 9من س  والربجمة  املعلوميات الأساس ية  2021/ 10/09 املركز اجلهوي ملهن   د  00و  13د اإ

الرتبية والتكوين جلهة  

   درعة اتفياللت
ىل س  00و 9من س  النظم والش باكت احلاسوبية   2021/ 11/09  د  00و  12د اإ

ىل س  00و 9من س  الرايضيات   2021/ 12/09  د  00و  12د اإ
 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

 



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 درعة اتفياللت جلهة  
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 مياكنيكية العلوم الصناعية للمهندس، ختصص: هندسة  لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  ر.االمتحان 

 اسماعيلي علوي  محمد 60
  

01القاعة    

  

  

  

  

 بلوك توفيق  61

 عزيزي  عبد اللطيف   62

 سو زهير 63

 الساهل يوسف  64

 ويشن  امبارك  65

 

 الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: جترى الاختبارات  

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س   00و 9من س  املياكنياك العامة ومهنجية تصممي املناظم 2021/ 10/09 املركز اجلهوي ملهن   د  00و   14د اإ

الرتبية والتكوين جلهة  

جناز وتأأهيل  2021/ 11/09   درعة اتفياللت ىل س   00و 9من س  املنتوجاتمهنجية اإ  د  00و   13د اإ

ىل س   00و 9من س  منذجة التحمك يف املناظم 2021/ 12/09  د  00و   11د اإ

 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

 

 

 



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين  

 درعة اتفياللت جلهة  
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 الرايضيات لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س   00و 9من س  التحليل والاحامتالت  2021/ 11/09 املركز اجلهوي ملهن الرتبية   د 00و  13د اإ

والتكوين جلهة درعة  

ىل س   00و 9من س  اجلرب والهندسة 2021/ 12/09 اتفياللت    د 00و  13د اإ
 

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

 

 

 

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  ر.االمتحان 

 أيت باحدو  إبراهيم  66

  
  
  

  

1القاعة    

  
  

  

  
  

  

 عبد املولى  محمد 67

 حمدوش الحسين  68

 اباهني محمد 69

 حداني إسماعيل  70

 جميلي محمد 71

 رشيدي  عبد العزيز 72

 افقير فريد 73

 أبويغف إسماعيل  74

 ايت بن عمرو  مراد  75

 أهرايشو  هشام 76



 

 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين 

 درعة اتفياللت جلهة  

 
 

 الحئة املرتحشات واملرتحشني املقبولني الجتياز الاختبارات الكتابية 

 اللغة الفرنس ية لولوج الس نة الأوىل من سكل حتضري مبارايت التربيز يف  

 2021  ش تنرب   دورة 

 

 اإلجراء  قاعة النسب  االسم  ر.االمتحان 

 1القاعة  بويدركي  محمد 77

 

 جترى الاختبارات الكتابية حسب اجلدوةل الزمنية أأسفهل: 

 املاكن  الساعة  املادة  التاري 

ىل س   00و 9من س  تعليق كتاب  2021/ 12/09  د  00و   13د اإ
املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة  

   درعة اتفياللت

 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء رمسي للمباراة. 

 

 


