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...................... : 

على  28/07/2016اخلميس وذلك يوم 

" ب"أستاذ مساعد  بغرض إجراء املقابلة املتعلقة %ملسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

  .ويف حالة عدم حضوركم يف الوقت احملدد أعاله، فإنكم تعتربون غائبون ومقصون تلقائيا

   

 

    

ةـبیــشعــدیمقراطیة الــجزائریة الــمھوریة الــالج  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ميـــلــعـحث الـــالي و البـــعلیم العـــوزارة الت

Ministère de l’Ensenseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

ETIF                                                                              بـســطیــفالـــمدرسة العــلیا لألســـاتذة

                       secrétariat généraleاألمانة العامة                                                           

  

: ......................سطیف، في   2016/ ع .أ/ س

 .31 إىل 01

  الــــــــــــــــــــــنص 

  

وذلك يوم  بسطيف، يشرفين أن أطلب منكم احلضور إىل املدرسة العليا لألساتذة

بغرض إجراء املقابلة املتعلقة %ملسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

  .التعريف الوطنيةوبطاقة  االستدعاء

ويف حالة عدم حضوركم يف الوقت احملدد أعاله، فإنكم تعتربون غائبون ومقصون تلقائيا
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01القائمة املرفقة من رقم : املرسل إليه

 

يشرفين أن أطلب منكم احلضور إىل املدرسة العليا لألساتذة        

بغرض إجراء املقابلة املتعلقة %ملسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبةصباحا، 08:00الساعة 

االستدعاءفقني Gذا مر  تاريخ،ختصص

  

ويف حالة عدم حضوركم يف الوقت احملدد أعاله، فإنكم تعتربون غائبون ومقصون تلقائيا



 

    

 

 

   31الى    01من الرقم  :   قائمة المترشحین لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم ب تخصص تاریخ 

  حاصبا 08:00: على الساعة   2016-07- 28یوم 

  العناوین   اسم و لقب المترشح  الرقم 

  والیة الوادي -بواسطة السید رزاق بعرة معمر تاجر بسوق الوادي  مریم رزاق بعرة  1

  الوادي  -أوت الرقیبة  20حي  كوثر العایب  2

  برید زرایة بیضاء برج عین آزال سطیف  حسینة كریم  3

  حي رأس العین دائرة بوسعادة المسیلة الساكن بالھامل  الطیب زین العابدین  4

  01000بلدیة تمنطیط والیة أدرار  02مسكن رقم  162حي  علي زین العابدین  5

  بلقائد وھران 796رقم  2تعاونیة الموحدین  سیدي دمحم عمارة  6

  بجایة  - بلدیة ذراع القائد دائرة خراطة  06070بواسطة برید البرزاخ  ھادي مراح  7

  13024بلدیة مسیردةالنواقة أربوز دائرة مرسى بن مھیدي والیة تلمسان  فیظ موسم عبد الح 8

  19680بواسطة شوقي سلیمان حلویات و مرطبات حي ربوح رجم جمیلة سطیف  سامیة شوقي  9

  البلیدة  - بوقرة  - حي عین الباردة  30 علي شعوة 10

  19000ف سطی 101رقم  30مسكن عمارة  132حي  عبد الفتاح خنیش 11

  19000بواسطة سكیر رابح تاجر عموشة سطیف  سمیرة دعاشي 12

  19068ب . تیزي نبشار سطیف ص  -بواسطة كشك شاوي علي  فطیمة الزھراء عكوش 13

  D63ب . حجوط والیة تیبازة ص  16رقم  06مسكن ع  200حي  فتیحة حبیش  14

  بني إبراھیم  40ب . الن والیة سطیف ص بلدیة عین القراج دائرة بني ورت نور الدین زرقاوي  15

  حي المعلمین دائرة الحمادیة والیة برج بوعریریج  عمر جبري  16

  19100سطیف  -حي الشیخ العیفة مزلوق  سامي ھوشات  17

  34000برج بوعریریج  PTT C  01ب رقم . ص  حمزة إسحاق زیتوني  18

  والیة میلة برید سیدي زروق بلدیة الرواشد  أیمن عمیمور 19

  12015مقھى المالك العقلة تبسة  لمین مالك  20

  19000سطیف  27حي بونشادة الترقیة العقاریة بن سكة عمارة س رقم  عبد العزیز قبایلي 21

   19200عین ولمان سطیف  45حي الصنوبر رقم  زھیر بن علي  22

 رحمة یسعد شریف  23
 -لھاتف العمومي حي الحریة عین ولمان إلى السید یسعد شریف عبد الباسط بواسطة ا

  19002سطیف 

  بواسطة شامي عبد القادر تاجر بالعبادیة والیة عین الدفلى  سلیم أوفة 24

  13540ب .تلمسان ص  -شارع االستقالل بني وارسوس  07الساكن بـ  عبد الرحمان بن بوزیان  25

  ئرة العلمة والیة سطیف بازر سكرة دا -الساكن بحي علي األوراسي  سمیر لشھب  26

  حاسي بحبح الجلفة  02باب  199حي القندوز بنایة  المسعود عبد الوھاب بوعبدلي 27

  العلمة سطیف  05حي علي األوراسي بازر سكرة رقم  سھیلة علوش  28

  28008عین الخضراء المسیلة  59ب .ص  عالء الدین یحوي 29
  حاس بحبح والیة الجلفة  03/844حي القندوز بنایة  عامر بن مزوز 30
  المسیلة  23Aب  . بلدیة أوالد دراج دائرة أوالد دراج ص  العید بكري  31


