
 

 السلك اإلعدادي 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

 .انطالق االختباراتدقيقة على األقل قبل  15 يجب على كل مترشح)ة(الحضور إلى مركز المباراة -

 

 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: التربية اإلسالمية االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

تاريخ إجراء  المركز االسم والنسب
 االختبارات

 تقديم ومناقشة العرض انطالق التحضير االختبارات

  مباركة الركيك
 
 
 
 
 
 

 
 

إعدادية وادي الذهب 
 القنيطرة -

 11:00س  7:00س  تقديم درس 2016يوليوز18

 11:00س  7:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 12:00س  8:00س  تقديم درس 2016يوليوز18 عبد الهادي زهير

 12:00س  8:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 13:00س  9:00س  تقديم درس 2016يوليوز18 مريم الوراق

 13:00س  9:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 15:00س  11:00س  تقديم درس 2016يوليوز18 سهام العيادي

 15:00س  11:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 16:00س  12:00س  تقديم درس 2016يوليوز18 السعدية بن المودن

 16:00س  12:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 17:00س  13:00س  تقديم درس 2016يوليوز18 رشيدة وغراري

 17:00س  13:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 18:00س  14:00س  تقديم درس 2016يوليوز18 عبد العالي كحيل

 18:00س  14:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 19:00س  15:00س  تقديم درس 2016يوليوز18 إلهام النباك

 19:00س  15:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز19

 11:00س  7:00س  تقديم درس 2016يوليوز19 محمد البعزوزي

 11:00س  7:00س  واختبار نفسيدراسة حالة مهنية  2016يوليوز18

 12:00س  8:00س  تقديم درس 2016يوليوز19 مريم حابا

 12:00س  8:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز18



  

 اإلعداديالسلك 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

 .دقيقة على األقل قبل انطالق االختبارات 15 يجب على كل مترشح)ة(الحضور إلى مركز المباراة -
  

 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: التربية اإلسالمية االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

 تقديم ومناقشة العرض انطالق التحضير االختبارات تاريخ إجراء االختبارات المركز االسم والنسب

  حفيظة بوافود
 

 
 
 
 
 

إعدادية وادي الذهب 
 القنيطرة -

 13:00س  9:00س  تقديم درس 2016يوليوز19

 13:00س  9:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز18

 15:00س  11:00س  تقديم درس 2016يوليوز19 جميلة عمراوي

 15:00س  11:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز18

 16:00س  12:00س  تقديم درس 2016يوليوز19 موفتيجميلة 

 16:00س  12:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز18

 17:00س  13:00س  تقديم درس 2016يوليوز19 أسية بنراضي

 17:00س  13:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز18

 18:00س  14:00س  درستقديم  2016يوليوز19 البوطي مرية

 18:00س  14:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز18

 19:00س  15:00س  تقديم درس 2016يوليوز19 ليلى بادا

 19:00س  15:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز18

 11:00س  7:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20 زوبير مونية

 11:00س  7:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  21

 12:00س  8:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20 الخمليشي محمد داود

 12:00س  8:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  21

 13:00س  9:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20 جواد لكحل

 13:00س  9:00س  حالة مهنية واختبار نفسي دراسة 2016يوليوز  21

 15:00س  11:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20 الهاللي زين العابدين

 15:00س  11:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  21



 

 اإلعداديالسلك 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

 .دقيقة على األقل قبل انطالق االختبارات 15 يجب على كل مترشح)ة(الحضور إلى مركز المباراة -
  

 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: التربية اإلسالمية االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

التاريخ تاريخ إجراء  المركز االسم والنسب
 االختبارات

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير االختبارات
 العرض

   العبدالوي العلوي سيدي محمد
 
 
 
 
 
 

إعدادية وادي 
 القنيطرة -الذهب 

 16:00س  12:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20

 16:00س  12:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  21

 17:00س  13:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20 امنون اسماعيل

 17:00س  13:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  21

 18:00س  14:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20 الحسين المفضالي

 18:00س  14:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  21

 19:00س  15:00س  تقديم درس 2016يوليوز  20 الغوان عبد الصمد

 19:00س  15:00س  حالة مهنية واختبار نفسيدراسة  2016يوليوز  21

 11:00س  7:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21 متوت رشيد

 11:00س  7:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  20

 12:00س  8:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21 زاهد عبد اللطيف

 12:00س  8:00س  نفسيدراسة حالة مهنية واختبار  2016يوليوز  20

 13:00س  9:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21 نزهة الرستاني

 13:00س  9:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  20

 15:00س  11:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21 عبد العزيز الزعيم

 15:00س  11:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  20

 16:00س  12:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21 بورعدة الحسين

 16:00س  12:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  20

 17:00س  13:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21 هجهوج نجوى

 17:00س  13:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  20



  

 

 اإلعداديالسلك 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

 .دقيقة على األقل قبل انطالق االختبارات 15 يجب على كل مترشح)ة(الحضور إلى مركز المباراة -
  

 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: التربية اإلسالمية االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير االختبارات تاريخ إجراء االختبارات المركز والنسباالسم 
 العرض

  اولميس عبد القادر
إعدادية وادي 

 القنيطرة -الذهب 

 18:00س  14:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21

 18:00س  14:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  20

 19:00س  15:00س  تقديم درس 2016يوليوز  21 هديني عبد الرحيم

 19:00س  15:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  20

 11:00س  7:00س  تقديم درس 2016يوليوز  22 العزاوي مصطفى

 11:00س  7:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  23



 

 

 التأهيليالسلك 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

 .دقيقة على األقل قبل انطالق االختبارات 15 يجب على كل مترشح)ة(الحضور إلى مركز المباراة -
 

 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: التربية اإلسالمية االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير االختبارات تاريخ إجراء االختبارات المركز االسم والنسب
 العرض

  عمر ابو مريم
 
 
 

إعدادية وادي 
 القنيطرة -الذهب 

 12:00س  8:00س  تقديم درس 2016يوليوز  22

 12:00س  8:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  23

 د30و  18س  د30و 14س  تقديم درس 2016يوليوز  22 المصطفى جريف

 15:00س  11:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  23

 د 30و  19س د 30و  15س  تقديم درس 2016يوليوز  22 عبد الرشيد بيوض

 16:00س  12:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  23

 د 30و  20س د 30و  16س  تقديم درس 2016يوليوز  22 عمر اعراب

 17:00س  13:00س  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي 2016يوليوز  23


