
                                            

 

 

 مباراة توظيف األساتذة

 برنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: علوم الحياة واألرض

 2016دورة يوليوز 

 

 السلك اإلعدادي 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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

 

 

 تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب
انطالق 
 التحضير

 تقديم ومناقشة العرض

 صة كبوريحف
 

 إعدادية اإلمام البخاري

 الرباط

 صباحا   10 صباحا   6 15/7/2016 تقديم درس

 صباحا  10 صباحا   6 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 وفاء عبيدة
 

 صباحا   10 صباحا   6 15/7/2016 تقديم درس

 صباحا  10 صباحا   6 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 وال بولواحن
 

 صباحا   11 صباحا   7 15/7/2016 تقديم درس

 صباحا   11 صباحا   7 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 يوسف جبرون
 

 صباحا   11 صباحا   7 15/7/2016 تقديم درس

 صباحا   11 صباحا   7 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 وجدان براق
 

 صباحا   12 صباحا   8 15/7/2016 تقديم درس

 صباحا   12 صباحا   8 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 فاطمة الزهراءالخمار
 

 صباحا   12 صباحا   8 15/7/2016 تقديم درس

 صباحا   12 صباحا   8 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 فاطمة الزهراء لوغريبي
 

 بعد الزوال 1 صباحا   9 15/7/2016 تقديم درس

 زوال   12 صباحا   9 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي



 

 

 

 مباراة توظيف األساتذة

 االختبارات الشفوية في تخصص: علوم الحياة واألرض برنامج إجراء

 2016دورة يوليوز 

 

  التأهيليالسلك 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

 .دقيقة على األقل قبل انطالق االختبارات 15 ترشح)ة(الحضور إلى مركز المباراةيجب على كل م -

 

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

 الشرقي  اكريت
 

إعدادية اإلمام 

 البخاري

 الرباط

 زوالبعد ال 4 زوال   12 15/7/2016 تقديم درس

 بعد الزوال 4 زوال   12 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 سلوى الزهراوي
 

 بعد الزوال 4 زوال   12 15/7/2016 تقديم درس

 بعد الزوال 4 زوال   12 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 الجيدي فاطمة الزهراء
 

 بعد الزوال 5 بعد الزوال 1 15/7/2016 تقديم درس

 بعد الزوال 5 بعد الزوال 1 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 الطالقي سهام
 

 بعد الزوال 5 بعد الزوال 1 15/7/2016 تقديم درس

 بعد الزوال 5 بعد الزوال 1 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 بشرى  علوي امراني
 

 مساء 6 د الزوالبع 2 15/7/2016 تقديم درس

 مساء 6 بعد الزوال 2 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 عفاف  المربوح
 

 مساء 6 بعد الزوال 2 15/7/2016 تقديم درس

 مساء 6 بعد الزوال 2 16/7/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي


