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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 بتداييالسلك اال

 

 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 االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

 المركز تقديم ومناقشة العرض

 6h :30  7h 11h50 – 11h 15/07/2016 تقديم درس فاطمة بويز

إعدادية وادي 
 الذهب

 -القنيطرة-

 6h :30  7h 11h50 – 11h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 7h :30  8h 12h50 – 12h 15/07/2016 تقديم درس فدوى  ابن كيران

 7h :30  8h 12h50 – 12h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 15/07/2016 تقديم درس عائشة   الفحصي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 15/07/2016 تقديم درس لطيفة بويوسف

 10h :30  11h 15h50 – 15h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 15/07/2016 تقديم درس ندى   كايز

 11h :30  12h 16h50 – 16h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 15/07/2016 درستقديم  سامية الكبيري

 12h :30  13h 17h50 – 17h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 13h :30  14h 18h50 – 18h 15/07/2016 تقديم درس خبزات رشيد

 13h :30  14h 18h50 – 18h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 15/07/2016 تقديم درس اسماعيلفارس موالي 

 14h :30  15h 19h50 – 19h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 6h :30  7h 11h50 – 11h 15/07/2016 تقديم درس محمد العسري

 6h :30  7h 11h50 – 11h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 7h :30  8h 12h50 – 12h 15/07/2016 تقديم درس رضوانكريمة 

 7h :30  8h 12h50 – 12h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

 االبتداييالسلك 

 
 

 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 االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 
 عبد الرحمن الفرديوي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 15/07/2016 تقديم درس

إعدادية وادي 
 الذهب

 -القنيطرة-

 9h :30  10h 14h50 – 14h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 15/07/2016 تقديم درس فاطمة الزهراء حبيبي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 16/07/2016 واختبار نفسيدراسة حالة مهنية 

 11h :30  12h 16h50 – 16h 15/07/2016 تقديم درس بهية   البودري

 11h :30  12h 16h50 – 16h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 15/07/2016 تقديم درس عثمان بوخريص

 12h :30  13h 17h50 – 17h 16/07/2016 مهنية واختبار نفسيدراسة حالة 

 13h :30  14h 18h50 – 18h 15/07/2016 تقديم درس موالحي عثمان

 13h :30  14h 18h50 – 18h 16/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 15/07/2016 تقديم درس شيماء بوجمعاوي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 16/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسي دراسة
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 االبتداييالسلك 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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

                                           

تاريخ إجراء  االختبارات االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 6h :30  7h 11h50 – 11h 18/07/2016 تقديم درس خديجة  تافزة

إعدادية وادي 
 الذهب

 -القنيطرة-

 6h :30  7h 11h50 – 11h 19/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 

 7h :30  8h 12h50 – 12h 18/07/2016 تقديم درس نسرين الدريدخ

 7h :30  8h 12h50 – 12h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 18/07/2016 تقديم درس مجيدة جميلي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 19/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 

 10h :30  11h 15h50 – 15h 18/07/2016 تقديم درس وهيبة حاحو 

 10h :30  11h 15h50 – 15h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 18/07/2016 تقديم درس بشرى  قبي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 19/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 

 12h :30  13h 17h50 – 17h 18/07/2016 تقديم درس حورية عزابي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 13h :30  14h 18h50 – 18h 18/07/2016 تقديم درس ايديل ابراهيم

 13h :30  14h 18h50 – 18h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 18/07/2016 تقديم درس وفاء   قدوري

 14h :30  15h 19h50 – 19h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 6h :30  7h 11h50 – 11h 18/07/2016 تقديم درس سارة الوليد

 6h :30  7h 11h50 – 11h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 موالي احمد السليماني العلوي
 

 7h :30  8h 12h50 – 12h 18/07/2016 تقديم درس

 7h :30  8h 12h50 – 12h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

 بتداييالسلك اال

 
 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة:

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

 

                                          

 

تاريخ إجراء  االختبارات االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 9h :30  10h 14h50 – 14h 18/07/2016 تقديم درس مجدولين الصفراوي

إعدادية وادي   
 الذهب

 -القنيطرة-

 9h :30  10h 14h50 – 14h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 18/07/2016 تقديم درس صدقي خليل

 10h :30  11h 15h50 – 15h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 18/07/2016 تقديم درس وئام  بنخليفة

 11h :30  12h 16h50 – 16h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 18/07/2016 تقديم درس سهام  خلفي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 13h :30  14h 18h50 – 18h 18/07/2016 تقديم درس هواري أميمة

 13h :30  14h 18h50 – 18h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 18/07/2016 تقديم درس أسادي عبد الوكيل

 14h :30  15h 19h50 – 19h 19/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 االبتداييالسلك 

 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 االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 6h :30  7h 11h50 – 11h 20/07/2016 تقديم درس بغدادي ابتسام

إعدادية وادي   
 الذهب

 -القنيطرة-

 6h :30  7h 11h50 – 11h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 7h :30  8h 12h50 – 12h 20/07/2016 تقديم درس حياة قيش

 7h :30  8h 12h50 – 12h 21/07/2016 مهنية واختبار نفسيدراسة حالة 

 9h :30  10h 14h50 – 14h 20/07/2016 تقديم درس بكري يونس

 9h :30  10h 14h50 – 14h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 20/07/2016 تقديم درس هناء النقاش

 10h :30  11h 15h50 – 15h 21/07/2016 مهنية واختبار نفسيدراسة حالة 

 11h :30  12h 16h50 – 16h 20/07/2016 تقديم درس سلمى نداد

 11h :30  12h 16h50 – 16h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 20/07/2016 تقديم درس محمد مراح 

 12h :30  13h 17h50 – 17h 21/07/2016 مهنية واختبار نفسيدراسة حالة 

 13h :30  14h 18h50 – 18h 20/07/2016 تقديم درس احراري موحى

 13h :30  14h 18h50 – 18h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 20/07/2016 تقديم درس سعاد مخشون

 14h :30  15h 19h50 – 19h 21/07/2016 مهنية واختبار نفسي دراسة حالة

 6h :30  7h 11h50 – 11h 20/07/2016 تقديم درس فضيلة العركوب

 6h :30  7h 11h50 – 11h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 7h :30  8h 12h50 – 12h 20/07/2016 تقديم درس بوماللة حليمة

 7h :30  8h 12h50 – 12h 21/07/2016 مهنية واختبار نفسي دراسة حالة
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 بتداييالسلك اال

 
 

 اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  هذا - ملحوظة:

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

                                          

 

تاريخ إجراء  االختبارات االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 9h :30  10h 14h50 – 14h 20/07/2016 تقديم درس محمد تالسي

وادي  إعدادية  
 الذهب

 -القنيطرة-

 9h :30  10h 14h50 – 14h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 20/07/2016 تقديم درس عبد السالم المغناوي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 20/07/2016 تقديم درس نجية صفور

 11h :30  12h 16h50 – 16h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 20/07/2016 تقديم درس عائشة عمنو

 12h :30  13h 17h50 – 17h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 13h :30  14h 18h50 – 18h 20/07/2016 تقديم درس إيمان الفقير

 13h :30  14h 18h50 – 18h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 20/07/2016 تقديم درس سلمى الفرد

 14h :30  15h 19h50 – 19h 21/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 االبتداييالسلك 

 

 هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي  - ملحوظة: 

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

تاريخ إجراء  االختبارات االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 6h :30  7h 11h50 – 11h 22/07/2016 تقديم درس نعيمة الخرطي

إعدادية وادي   
 الذهب

 -القنيطرة-

 6h :30  7h 11h50 – 11h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 7h :30  8h 12h50 – 12h 22/07/2016 تقديم درس كوثر   بياضة

 7h :30  8h 12h50 – 12h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 22/07/2016 تقديم درس إيمان الحلوي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 22/07/2016 تقديم درس زكية  حماني

 10h :30  11h 15h50 – 15h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 22/07/2016 تقديم درس بن المداني فاتحة

 11h :30  12h 16h50 – 16h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 22/07/2016 تقديم درس قدوة   الفحييل 

 12h :30  13h 17h50 – 17h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 13h :30  14h 18h50 – 18h 22/07/2016 تقديم درس مبروكي هبة

 13h :30  14h 18h50 – 18h 23/07/2016 نفسيدراسة حالة مهنية واختبار 

 14h :30  15h 19h50 – 19h 22/07/2016 تقديم درس اليقوتي عبد الغني

 14h :30  15h 19h50 – 19h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 6h :30  7h 11h50 – 11h 22/07/2016 تقديم درس بورمضان محمد

 6h :30  7h 11h50 – 11h 23/07/2016 واختبار نفسيدراسة حالة مهنية 

 7h :30  8h 12h50 – 12h 22/07/2016 تقديم درس فاطمة  بريطل

 7h :30  8h 12h50 – 12h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 بتداييالسلك اال

 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 االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 9h :30  10h 14h50 – 14h 22/07/2016 تقديم درس لفقيه سكينة

إعدادية وادي   
 الذهب

 -القنيطرة-

 9h :30  10h 14h50 – 14h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 22/07/2016 تقديم درس سمية  كاللي

 10h :30  11h 15h50 – 15h 23/07/2016 واختبار نفسيدراسة حالة مهنية 

 11h :30  12h 16h50 – 16h 22/07/2016 تقديم درس مصريب مونية 

 11h :30  12h 16h50 – 16h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 12h :30  13h 17h50 – 17h 22/07/2016 تقديم درس رجاء قدوري

 12h :30  13h 17h50 – 17h 23/07/2016 مهنية واختبار نفسيدراسة حالة 

 13h :30  14h 18h50 – 18h 22/07/2016 تقديم درس مينة بوشوكة

 13h :30  14h 18h50 – 18h 23/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 14h :30  15h 19h50 – 19h 22/07/2016 تقديم درس كوثر الحسني

 14h :30  15h 19h50 – 19h 23/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 
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 مباراة توظيف األساتذة

 في تخصص: المزدوج االختبارات الشفوية برنامج إجراء
 2016دورة يوليوز 

 

  االبتداييالسلك 

 

 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 االسم والنسب
 االختبارات

الحضور إلى 
 المركز

انطالق 
 التحضير

تقديم ومناقشة 
 العرض

 المركز

 6h :30  7h 11h50 – 11h 25/07/2016 تقديم درس موجيط حميد

إعدادية وادي 
 الذهب

 -القنيطرة-

 6h :30  7h 11h50 – 11h 26/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 

 7h :30  8h 12h50 – 12h 25/07/2016 تقديم درس كوثر   لزعر

 7h :30  8h 12h50 – 12h 26/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 25/07/2016 تقديم درس ياسين بوزكروي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 26/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 

 10h :30  11h 15h50 – 15h 25/07/2016 تقديم درس مصلوحي وصال

 10h :30  11h 15h50 – 15h 26/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 25/07/2016 تقديم درس سكينة غميط

 11h :30  12h 16h50 – 16h 26/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 

 12h :30  13h 17h50 – 17h 25/07/2016 تقديم درس حماني يوسف

 12h :30  13h 17h50 – 17h 26/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 6h :30  7h 11h50 – 11h 25/07/2016 تقديم درس مارية  لحرش

 6h :30  7h 11h50 – 11h 26/07/2016 حالة مهنية واختبار نفسيدراسة 

 7h :30  8h 12h50 – 12h 25/07/2016 تقديم درس كريم بورمضان

 7h :30  8h 12h50 – 12h 26/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 25/07/2016 تقديم درس مريم الشرفي

 9h :30  10h 14h50 – 14h 26/07/2016 مهنية واختبار نفسي دراسة حالة

 10h :30  11h 15h50 – 15h 25/07/2016 تقديم درس عالوي فاطمة الزهراء

 10h :30  11h 15h50 – 15h 26/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي

 11h :30  12h 16h50 – 16h 25/07/2016 تقديم درس وفاء لشكر

 11h :30  12h 16h50 – 16h 26/07/2016 دراسة حالة مهنية واختبار نفسي


