
 

        

 سلك اإلعدادي

 االختبار توقيت تاريخ اجراء االختبار طبيعة االختبار الشفوي مركز المبارة االسم والنسب 

  زكرياء عياش   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعدادية وادي الذهب القنيطرة

 07h-11h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة 

 امين بوعزة 2
 08h-12h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة 

 هناء الزهري 3
 09h-13h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة

 إلياس الشجاع 4
 10h-14h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة

 غزالن الخبازي  5
 07h-11h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة

 الزهرة اشحب  6
 08h-12h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/18 دراسة حالة

 لطيفة أزور 7
 09h-13h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/18 دراسة حالة

 سعاد عكوش  8
 10h-14h50mn 2016/07/15 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/18 دراسة حالة

 الزهراء سراحفاطمة  9
 07h-11h50mn 2016/07/16 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/15 دراسة حالة

 فاطمة الشهيبات  10
 08h-12h50mn 2016/07/16 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/15 دراسة حالة

 زينب منير 11
 09h-13h50mn 2016/07/16 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/15 دراسة حالة

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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

 توقيت بداية االختبار تاريخ اجراء االختبار طبيعة االختبار الشفوي مركز المباراة االسم والنسب 

  كريمة نور الدين 12

 

 

 

 

 

 

 

إعدادية وادي الذهب 

 القنيطرة

 10h-14h50mn 2016/07/16 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/15 دراسة حالة

  إدريس حمداوي 13
 07h-11h50mn 2016/07/16 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/15 دراسة حالة

 08h-12h50mn 2016/07/16 تقديم درس خديجة بونزيض   14

 14h-18h50mn 2016/07/18 دراسة حالة

 09h-13h50mn 2016/07/16 تقديم درس سميرة لفركسو 15

 14h-18h50mn 2016/07/18 دراسة حالة

 10h-14h50mn 2016/07/16 تقديم درس عادل بلجطيط  16

 14h-18h50mn 2016/07/18 دراسة حالة

  بشرى عز الدين 17
 08h-12h50mn 2016/07/18 تقديم درس

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة

 09h-13h50mn 2016/07/18 تقديم درس بلهادي عبد المجيد  18

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة

 10h-14h50mn 2016/07/18 تقديم درس شطيطة رضوان 19

 14h-18h50mn 2016/07/16 دراسة حالة

 08h-12h50mn 2016/07/18 تقديم درس الناصري نور الدين   20

 14h-18h50mn 2016/07/15 دراسة حالة

 09h-13h50mn 2016/07/18 تقديم درس أيوب الهساك  21

 14h-18h50mn 2016/07/15 دراسة حالة

 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

 الرياضياتبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 


