
 

 
 األساتذةمباراة توظيف 

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

 التأهيليالسلك 

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 العرض

  اسماعيل عمراوي

 

 

 

 

القنيطرة-إعدادية وادي الذهب   

  تقديم درس

 

 

 

 2016يوليوز  18

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي هند عمرو امحند

 12الساعة  8 الساعة تقديم درس هيبة الجابري

 12الساعة  8الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي ليلى بن دياب

 2الساعة  10 الساعة تقديم درس عائشة ادريسي

 2الساعة  10 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي زهرة الصوالح

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس سارة الغطاس

 3الساعة  11 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي حسن تزرغى

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس محمودي كوثر

 4الساعة  12الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي سنضاضي المهدي

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس بوساعة هاجر

 5الساعة  1 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي ايمانالكنوني 

 6الساعة  2الساعة  تقديم درس كبوري شيماء

 6الساعة  2الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي نفاوي اسماء

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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



 

 
 األساتذةمباراة توظيف 

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

 التأهيليالسلك 

تقديم ومناقشة  انطالق التحضير تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 العرض

  اسماعيل عمراوي

 

 

 

 

القنيطرة-إعدادية وادي الذهب   

  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 

 

 

 

 

 2016يوليوز  19

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  تقديم درس هند عمرو امحند

 12الساعة  8 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي هيبة الجابري

 12الساعة  8الساعة  تقديم درس ليلى بن دياب

 2الساعة  10 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي عائشة ادريسي

 2الساعة  10 الساعة درستقديم  زهرة الصوالح

 3الساعة  11 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي سارة الغطاس

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس حسن تزرغى

 4الساعة  12الساعة   دراسة حالة مهنية واختبار نفسي محمودي كوثر

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس سنضاضي المهدي

 5الساعة  1 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي بوساعة هاجر

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس الكنوني ايمان

 6الساعة  2الساعة   دراسة حالة مهنية واختبار نفسي كبوري شيماء

 6الساعة  2الساعة  تقديم درس نفاوي اسماء

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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



 

 
 األساتذةمباراة توظيف 

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

 التأهيليالسلك  

انطالق  تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 التحضير

تقديم ومناقشة 

 العرض

  الصغيرمريم

 

 

 

 

-إعدادية وادي الذهب 

 القنيطرة

  تقديم درس

 

 

 

 

 

 

 

 2016يوليوز  20

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي بيصى محمد امين

 12الساعة  8 الساعة تقديم درس بحوصي إيمان

 12الساعة  8الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي لمقدم صفاء

 2الساعة  10 الساعة تقديم درس الصبان ابتسام

 2الساعة  10 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي الشلحي  جميلة

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس الجالوي ابراهيم

 3الساعة  11 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي ابراغ ابراهيم

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس قسوي عبد الكريم

 4الساعة  12الساعة  واختبار نفسيدراسة حالة مهنية  محب بشرى

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس مديحة ريحان

 5الساعة  1 الساعة دراسة حالة مهنية واختبار نفسي كوثر األيوبي

 6الساعة  2الساعة  تقديم درس نهيلة القباج

 6الساعة  2الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي أيوب أخماجة

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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

 



 

 
 األساتذةمباراة توظيف 

 اللغة الفرنسيةبرنامج إجراء االختبارات الشفوية في تخصص: 

 2016دورة يوليوز 

 

 التأهيليالسلك 

انطالق  تاريخ إجراء االختبارات االختبارات المركز االسم والنسب

 التحضير

تقديم ومناقشة 

 العرض

  الصغيرمريم

 

 

 

 

 

-وادي الذهب إعدادية 

 القنيطرة

  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 

 

 

 

 

 

 

 2016يوليوز  21

 11الساعة  7الساعة 

 11الساعة  7الساعة  تقديم درس بيصى محمد امين

 12الساعة  8 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي بحوصي إيمان

 12الساعة  8الساعة  تقديم درس لمقدم صفاء

 2الساعة  10 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي ابتسامالصبان 

 2الساعة  10 الساعة تقديم درس الشلحي  جميلة

 3الساعة  11 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي الجالوي ابراهيم

 3الساعة  11 الساعة تقديم درس ابراغ ابراهيم

 4الساعة  12الساعة   واختبار نفسيدراسة حالة مهنية  قسوي عبد الكريم

 4الساعة  12الساعة  تقديم درس محب بشرى

 5الساعة  1 الساعة  دراسة حالة مهنية واختبار نفسي مديحة ريحان

 5الساعة  1 الساعة تقديم درس كوثر األيوبي

 6الساعة  2الساعة   دراسة حالة مهنية واختبار نفسي نهيلة القباج

 6الساعة  2الساعة  تقديم درس أخماجةأيوب 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي   ملحوظة:  

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


