
 

 خاب يًثهٍ انًىظفٍُ تانهجاٌ اإلداسَح انًرساوَح األعضاءراَ

 2021َىَُى  16اقرشاع األستعاء 

 جهح انشتاط سال انقُُطشج، 05نىائخ يرشضذٍ انهجاٌ انجهىَح، انشيض 
 انشتاط، سال، انصخُشاخ ذًاسج، انقُُطشج، انخًُساخ، سُذٌ قاسى، سُذٌ سهًُاٌأقانُى وعًاالخ: 

 هُهٍانرأ زخ أساذزج 

 05/18انهجُح 
 

 اإلعذادٌ أساذزج خ ز

  05/19انهجُح 
 أساذزج انرعهُى االترذائٍ

 05/20سقى انهجُح 
 

 انًهذقىٌ انرشتىَىٌ

 05/21سقى انهجُح 

 دُاٌ دواح .1

 َاسٍُ ذًًٍُ .2

 عثذ انًىنً دعقاس .3

 سضىاٌ انشَطة .4

 ضطشٌعثذ انسالو  .5

 سضىاٌ ضقشوٌ .6

 فرُذح انثىسقادٌ .7

 سعُذ تُسثاٌ .8

 شٌأدًذ انهث .1 

 عثذ انشدًاٌ انذجىٌ .2

 هذي عشَص .3

يىالٌ عثذ هللا  .4

 انثُصىسٌ

 َثُهح قاضٍ .5

 عثذ انسالو ضكشتح .6

 خذَجح وقاسٍ .7

 هطاو اتشَذ .8

 عثذ انشدًاٌ انثُصىسٌ .1 

 دمحم تُشقُح .2

 دمحم انطىهح .3

 خذَجح يًاد .4

 دمحم انجثهٍ .5

 انسعُذ تىكطاَح .6

 سضىاٌ آَد عٍُُ .7

 إدسَس خايُض .8

 ادسَس جاتشٌ .1 

 عثذ انًُعى دذادٌ .2

 شاظفاطًح انغ .3

 دهًُح سكشاكٍ .4

 عادل انعُساوٌ .5

 سعُذ أتشٌ .6

       

 يهذقى االقرصاد واإلداسج

  05/22انهجُح 
 انًًىَىٌ

  05/23انهجُح 
 انًرصشفىٌ

 05/24انهجُح 
 

 انًساعذوٌ اإلداسَىٌ

 05/26انهجُح 
 انًصطفً انفُكُكٍ .1

 عًش تىركىس .2

 سعُذ يشيىش .3

 َىسف وَذًاٌ .4

 سضُذج نقسعٍ .5

 ذىفُق سَذىٌ .6

 

 عالل أجهُم .1

 سضىاٌ سًُخ .2

 عثذ انشدُى عرقٍ .3

 دمحم صادقٍ .4

 انًعطٍ نعشَجٍ .5

 أَس كهضَى .6

 

 عهٍ ذُطىج .1

 عثذ انقادس انضوسٌ .2

 تالل انذكانٍ .3

 فشاج انعاتُذٌ .4

 إدسَس انذُكىسٌ .5

 َىَس تُاصش .6

 

 يُهىدج تهذاج .1

 دُاٌ انساههٍ .2

 انًصطفً انذًذاٍَ .3

 جهُهح يهذَىٌ .4

 سًُشج انشغاٌ .5

 خذَجح ضخًىٌ .6
       

 انًساعذوٌ انرقُُىٌ

  05/27هجُح ان
 انًذشسوٌ

  05/28انهجُح 
 انرقُُىٌ

 05/29انهجُح 

 

  عاصَضدمحم .1

 عثذ انكشَى تهغاصٌ .2

 َىَس انًضاتٍ .3

 ادمحم يالنٍ .4

 تىضعُة هًىش .5

 أدًذ تٍ فشدىٌ .6

 سهًُاٌ انذالٍَ .7

 عهٍ انعضَىص .8

 فرُذح َثُش .1 

 قىطثٍ نُهً .2

 عائطح اعثًاٌ .3

 سكُُح أتى انخُش .4

 دُاٌ انىساسٌ .1 

 عثذ انعانٍ انُاصشٌ .2

 عطُفسجاء  .3

 َىسف تًعشوف .4

 عضَضج انثُضا .5

 انسعذَح انُىسفٍ .6

 

ادق الدفَاعلـ صوتوا  عليم وِرجال نِساء وقَضايا الُعمومي التَّعليم عن الصَّ التَّ
 

  

 

 FNEانجايعح انىطُُح نهرعهُى، 

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 
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