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 باراة تعيني وتكليف األستاذات واألساتذة للتدريسنتائج االنتقاء مل
 2018دورة دجنرب  –ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جهة بين مالل  خنيفرة  

 الئحة املرتشحني املدعوين للمقابالت الشفوية
 الساعة ابتداء من: اتريخ املقابالت االسم والنسب التخصص

 العربيةاللغة 

 عبد الغاين العجان

 اجلمعة 
 2019يناير  04

 صباحا
09.00 

 أيوب أيت فرية
 عبد هللا معروف  

 عبد هللا بن انجي
 نور الدين اجعيط

 حممد أحمدوك
 سعاد األمني

 اجلمعة 
 2019يناير  04

 مساء
14.30 

 عبد الرزاق الفراوزي
 عبد اإلله مرتبط
 حليمة وازيدي

 مصطفى جغبوب

 الرتبية اإلسالمية

 رضوان سبيبة
 السبت

 2019يناير  05
 صباحا

09.00 
 يوسف الشبالوي
 مينة أيت رحال
 حممد الساهل

 املصطفى حضران
 حيىي عارف

 السبت
 2019يناير  05

 مساء

14.30 
 عبد العزيز ديدي
 حمجوب بوسيف

 االجتماعيات
 حممد طييب

 عبد الفتاح هشمي
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 الساعة ابتداء من: اتريخ املقابالت االسم والنسب التخصص

 االجتماعيات

 إبراهيم األنصاري
 األحد

 2019يناير  06
 صباحا

09.00 
 يوسف أيتخدجو
 عبد الواحد فنيك
 احملجوب قدار
 امحاد منوار

 السعيديعبد الرزاق 

 األحد
 2019يناير  06

 مساء
13.30 

 سعيد كميت
 حممد سليماين
 جواد التباعي

 موالي احلسن الربجاوي
 رحال بوكار

 علوم احلياة واألرض

 يوسف نفدي

 اجلمعة
 2019يناير  04

 صباحا

09.00 
 

 حممد هالل
 عبد اللطيف شكيب

 مونة فوزي
 غريسينسيمة 

 حممد القريفي
 املصطفى تعديت

 اجلمعة
 2019يناير  04

 مساء
14.30 

 اندية الطاليب
 زهرة أببكر

 رضوان املستعني
 إبراهيم بوداد
 كرمية منشد
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 الساعة ابتداء من: اتريخ املقابالت االسم والنسب التخصص

 الفيزايء والكيمياء

 يونس زايت
 السبت

 2019يناير  05
 صباحا

09.00 
 لطيفة كناين

 الصاحلة اخلرياوي
 عبد الرشيد املرجاين

 حسن محريش
 السبت

 الرحايل العياشي 14.30 2019يناير  05
 هشام معدان الرايضيات

 الرايضيات

 العزيز ابنحلسن 

 األحد
 2019يناير  06

 صباحا
09.00 

 حممد حنابو
 أمحد الشفيقي

 عبد العزيز العبداوي
 محادي الناجي

 الصديق حرابش 
 إبراهيم بزدوز

 األحد
 2019يناير  06

 مساء
13.30 

 خالد مادي
 بوعزة لوكيلية

 املصطفى أيت محو
 يوسف اهلاوي
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 من:الساعة ابتداء  اتريخ املقابالت االسم والنسب التخصص

 اللغة الفرنسية

 عبد الغين راجي

 اجلمعة
 2019يناير  04

 صباحا
09.00 

 عثمان دروسي
 حسن ايت مريشة

 عزيز أعراب
 احلسني العريف
 عبد العزيز اجنني

 موالي رشيد املاليل
 اجلمعة

 2019يناير  04
 مساء

14.30 
 عبد اجلليل عكراط
 عبد احلكيم عمادي

 حسن اشباين
 حسناء كمال

 معلوميات

 عبد الفتاح البخيت
 السبت

 2019يناير  05
 مساء
 

09.00 
 

 زكرايء زنيدي
 بوشرى العكراوي
 حممد اخويلي
 عزيز مخجان
 أمحد الغازي

 عبد احلكيم عمادي

 السبت
 14.30 2019يناير  05

 حسن اشباين
 رضوان محزاوي
 دريس أيت عمر

 إبراهيم جابر
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 الساعة ابتداء من: اتريخ املقابالت االسم والنسب التخصص

 علوم الرتبية

 عبد هللا معروف

 األحد
 09.00 2019يناير  06

 حسن أنوش
 حممد الكوادي

 عمر بيشو
 املصطفى حضران

 زكرايء الصايف
 إدريس نعسكالن

 األحد
 2019يناير  06

13.30 
 حسن احلريري
 حممد أحمدوك

 نور الدين بوأركان
 حوسى أزارو

 التشريع

 املصطفى السماحي
 االثنني

 09.00 2019يناير  07
 إدريس نعسكالن

 عبد الرحيم أوسيدي
 حمجوب بوسيف
 حممد بو اهلناء

 االثنني
 2019يناير  07

 الكواديحممد  12.00
 عبد الواحد الشيكر

  

  


