
 

         

 

 التأهيليسلك 

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

  بنهاري محمد أمين   1

 

 

 

 

 

 القنيطرةإعدادية وادي الذهب 
 

 07h-11h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 16/07/2016 دراسة حالة 

 بهوش رضا 2
 08h-12h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 16/07/2016 دراسة حالة 

 الدكوج سفيان 3
 09h-13h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 16/07/2016 دراسة حالة

 الشطبي راضية  4
 10h-14h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 16/07/2016 دراسة حالة

 العمراني احساين       5
 07h-11h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 16/07/2016 دراسة حالة

 اسليم مقداد 6
 08h-12h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 18/07/2016 دراسة حالة

 يعقوبي فؤاد 7
 09h-13h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 18/07/2016 دراسة حالة

 الفرياخ محمد 8
 10h-14h50mn 15/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 18/07/2016 دراسة حالة

 07h-11h50mn 16/07/2016 تقديم درس عبد الكريم ناخوذ 9

 14h-18h50mn 15/07/2016 دراسة حالة

 ليلى حموبل 10
 08h-12h50mn 16/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 15/07/2016 دراسة حالة

 عبد هللا العبادي 11
 09h-13h50mn 16/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 15/07/2016 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 



 

 

         

 

 التأهيليسلك 

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

  بوزرود كوثر 12

 

 

 

إعدادية وادي الذهب 

 القنيطرة

 

 10h-14h50mn 16/07/2016 تقديم درس

 14h-18h50mn 15/07/2016 دراسة حالة

 07h-11h50mn 16/07/2016 تقديم درس جواداضي بلق 13

 14h-18h50mn 15/07/2016 دراسة حالة

 08h-12h50mn 16/07/2016 تقديم درس شهبون محمد 14

 14h-18h50mn 18/07/2016 دراسة حالة

 09h-13h50mn 16/07/2016 تقديم درس بلحسن سكينة 15

 14h-18h50mn 18/07/2016 دراسة حالة

 10h-14h50mn 16/07/2016 تقديم درس كمون كوثر 16

 14h-18h50mn 18/07/2016 دراسة حالة

 08h-12h50mn 18/07/2016 تقديم درس سليم منصف 17

 14h-18h50mn 16/07/2016 دراسة حالة

 09h-13h50mn 18/07/2016 تقديم درس شهرزاد لكريني 18

 14h-18h50mn 16/07/2016 دراسة حالة

 10h-14h50mn 18/07/2016 تقديم درس كريم أبو المهدي 19

 14h-18h50mn 16/07/2016 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 


