
 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

                                                                    

 السلك اإلعدادي

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

  فاطمة الشقر

 

 

 

 

 

 

القنيطرة-إعدادية وادي الذهب   

  تقديم درس

 

 

 

 2016يوليوز  18

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي عبد الرحيم الراغ

 12الساعة  8 الساعة تقديم درس شريفة معناوي

 12الساعة  8الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي مروى فكري

 2الساعة    10 الساعة تقديم درس مونة العلمي

 2الساعة  10 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي سلمى ازناكي

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس غزالن الجوهري

 3الساعة  11 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي رشيدة بوصبع

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس غزالن المكروشي

 4الساعة  12الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي زهور األيوبي

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس أسماء بلماضية

 5الساعة  1 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي إلهام   بوفطامة

 6الساعة  2الساعة  تقديم درس ام كلثوم التواتي

 6الساعة  2الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي عزيزة عزابي

 اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  هذا - ملحوظة:

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

 

 



 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

 السلك اإلعدادي

 

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 العرض

  فاطمة الشقر

 

 

 

 

 

 القنيطرة-الذهب إعدادية وادي 

  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 

 

 

 

 

 2016يوليوز  19

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  تقديم درس عبد الرحيم الراغ

 12الساعة  8 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي شريفة معناوي

 12الساعة  8الساعة  تقديم درس مروى فكري

 2الساعة    10 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي مونة العلمي

 2الساعة  10 الساعة تقديم درس سلمى ازناكي

 3الساعة  11 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي غزالن الجوهري

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس رشيدة بوصبع

 4الساعة  12الساعة   دراسة حالة مهنية واختبار نفسي غزالن المكروشي

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس زهور األيوبي

 5الساعة  1 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي أسماء بلماضية

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس إلهام   بوفطامة

 6الساعة  2الساعة   دراسة حالة مهنية واختبار نفسي ام كلثوم التواتي

 6الساعة  2الساعة  تقديم درس عزابيعزيزة 

 

 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

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

 السلك اإلعدادي

  

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 العرض

  نادية   جودار

 

 

 

 

 

 

-إعدادية وادي الذهب 

 القنيطرة

  تقديم درس

 

 

 

 

 

 

 

 2016يوليوز  20

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي خديجة   بلعيدي

 12الساعة  8 الساعة تقديم درس فاطمة الزهراء بانون

 12الساعة  8الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي اليازيدي رأفة

 2الساعة  10 الساعة تقديم درس سكينة بوشاشية

 2الساعة  10 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي عواطف فرطيط

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس خلوق دنيا 

 3الساعة  11 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي ليلى بوعويش

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس أسماء اشباري

 4الساعة  12الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي إكرام بنموسى

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس حكيمة أيت بلقاسم

 5الساعة  1 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي سهام الماموني

 6الساعة  2الساعة  درس تقديم جيهان بلقاري

 6الساعة  2الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي كنزة بيندار
 

 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

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 
 

 السلك اإلعدادي

انطالق  تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 التحضير

تقديم ومناقشة 

 العرض

  نادية   جودار

 

 

 

 

-إعدادية وادي الذهب 

 القنيطرة

  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 

 

 

 

 

 

 

 2016يوليوز  21

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  تقديم درس خديجة   بلعيدي

 12الساعة  8 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي بانونفاطمة الزهراء 

 12الساعة  8الساعة  تقديم درس اليازيدي رأفة

 2الساعة    10 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي سكينة بوشاشية

 2الساعة  10 الساعة تقديم درس عواطف فرطيط

 3الساعة  11 الساعة  نفسيدراسة حالة مهنية واختبار  خلوق دنيا 

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس ليلى بوعويش

 4الساعة  12الساعة   دراسة حالة مهنية واختبار نفسي أسماء اشباري

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس إكرام بنموسى

 5الساعة  1 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي حكيمة أيت بلقاسم

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس المامونيسهام 

 6الساعة  2الساعة   دراسة حالة مهنية واختبار نفسي جيهان بلقاري

 6الساعة  2الساعة  تقديم درس كنزة بيندار

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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

 



 

 
 مباراة توظيف األساتذة

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 
 

 السلك اإلعدادي

تاريخ إجراء  االختبارات المركز االسم والنسب

 االختبارات

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير

 العرض

  سعد الحسيني

 

 

 

-إعدادية وادي الذهب 

 القنيطرة

  تقديم درس

 

 

 

يوليوز  22

2016 

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  واختبار نفسيدراسة حالة مهنية  زينب جوهر

 12الساعة  8 الساعة تقديم درس خدوج عنتري

 12الساعة  8الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي سارة نعانعي

 د 30و 3 الساعة د 30و 11الساعة  تقديم درس مريم البادري

 د 30و 3 الساعة د 30و 11الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي فاطمة الزهراء دهوي

 د 30و 4الساعة  د 30و 12الساعة  تقديم درس مريم عروب

 د 30و 4الساعة  د 30و 12الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي نوال كعوان

 د 30و 5الساعة  د 30و 1الساعة  تقديم درس وفاء قيموسي

 د 30و 5الساعة  د 30و 1الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي الباشة جبراوي

 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

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

 السلك اإلعدادي

انطالق  تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 التحضير

ومناقشة تقديم 

 العرض

  سعد الحسيني

 

 

-إعدادية وادي الذهب 

 القنيطرة

  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 

 

 

 

 2016يوليوز  23

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  تقديم درس زينب جوهر

 12الساعة  8 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي خدوج عنتري

 12الساعة  8الساعة  تقديم درس سارة نعانعي

 2الساعة    10 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي مريم البادري

 2الساعة  10 الساعة تقديم درس فاطمة الزهراء دهوي

 3الساعة  11 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي مريم عروب

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس نوال كعوان

 4الساعة  12الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي وفاء قيموسي

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس الباشة جبراوي

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة: 

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


