
 

 

 
 مباراة توظيف األساتذة 

 في تخصص: اللغة العربية االختبارات الشفوية برنامج إجراء   

 2016دورة يوليوز 

 

 

 السلك اإلعدادي 

 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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

 

 

 

تاريخ إجراء  االختبارات المركز االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

  أمين وهابي
 
 

اإلمام إعدادية 
 البخاري
 الرباط

 زواال 12 صباحا 8 7.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس

 مساء 17 زواال 13 12.45 2016ـ 7ـ 19 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 زواال  13 صباحا 9 8.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس كريمة كومينة

 بعد الزوال 16 زواال 12 11.45 2016ـ 7ـ 19 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 بعد الزوال 15 صباحا11 10.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس زهيرة مساعد

 بعد الزوال 15 صباحا11 10.45 2016ـ 7ـ 19 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 بعد الزوال 16 زواال 12 11.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس عزيزة عزوزي

 زواال 13 صباحا 9 8.45 2016ـ 7ـ 19 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 مساء 17 زواال 13 12.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس اء بديسمأس

 زواال 12 صباحا 8 7.45 2016ـ 7ـ  19 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي



 

 

 

 
 مباراة توظيف األساتذة 

 في تخصص: اللغة العربية االختبارات الشفوية برنامج إجراء   
 2016دورة يوليوز 

 

 

 التأهيليالسلك 

 

 

 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 المركز االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 بيلما رجاء

 
 

إعدادية اإلمام 
 البخاري
 الرباط

 زواال 12 صباحا 8 7.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس

 زواال 12 صباحا 8 7.45 2016ـ 7ـ 20 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 زواال  13 صباحا 9 8.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس وديع بكيطة

 زواال  13 صباحا 9 8.45 2016ـ 7ـ 20 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 بعد الزوال 15 صباحا11 10.45 2016ـ 7ـ18 تقديم درس سعيد أزوكاغ

 بعد الزوال 15 صباحا11 10.45 2016ـ 7ـ 20 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 بعد الزوال 16 زواال 12 11.45 2016ـ 7ـ 18 تقديم درس إسماعيل كبيري

 بعد الزوال 16 زواال 12 11.45 2016ـ 7ـ  20 نفسيدراسة حالة مهنية واختبار 

 زواال 12 صباحا 8 7.45 2016ـ 7ـ 19 تقديم درس فاطمة كنتاوي

 زواال 12 صباحا 8 7.45 2016ـ 7ـ  20 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 زواال  13 صباحا 9 8.45 2016ـ 7ـ 19 تقديم درس نوار كريمات

 زواال  13 صباحا 9 8.45 2016ـ 7ـ 20 واختبار نفسيدراسة حالة مهنية 

 بعد الزوال 15 صباحا11 10.45 2016ـ 7ـ 19 تقديم درس أسماء لشقر

 بعد الزوال 15 صباحا11 10.45 2016ـ 7ـ 20 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 بعد الزوال 16 زواال 12 11.45 2016ـ 7ـ 19 تقديم درس أحالم سبعشار

 بعد الزوال 16 زواال 12 11.45 2016ـ 7ـ 20 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي


