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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 généraleة العامة                                                           

  

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

 .23إىل  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  ستدعاء

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

  

 

 

 

de l’Ensenseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 بـســطیــفالـــمدرسة العــلیا لألســـاتذة

ة العامة                                                           األمان

℡036.47.00.08  

س. أ. ع. م/ .: ...........مراسلة رقم

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 

ستدعاءاالIذا  مرفقني فيزFء،ختصص 

 

 

  

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



 

    

 

 

 23الى  01فیزیاء  من الرقم :  قائمة المترشحین لاللتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم ب تخصص 

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

  العناوین   اسم و لقب المترشح  الرقم 

  میلة  -شلغوم العید  710 -و  11مسكن  1109حي  یاسین بوعشیبة 1

  20Rue de l AURES BATNA      سومیة لبعل  2

  العلمة سطیف  SNSعند زراري عراس حي صخري رشید مقابل  نسیمة سبیحي 3

  طیف س 19600شارع بودرامة العید العلمة  02 عمر مرشدي  4

  19051سطیف  - حمزات حمام قرقور  عامر حمزاوي  5

  Bp n 15 BouandasSétif 19012 شوقي سیواني 6

  19012قریة عونة بلدیة بوسالم دائرة بوعنداس والیة سطیف  عبد الحق بجاوي  7

  19066حي السعادة حمام السخنة سطیف  98 فھیمة عراب  8

  19023ب . دة سطیف رحي الشھداء بني فو نجم الدین غرمول  9

  Cité HACHEMI B2 N15 Rue KOLIBOUGERRA Sétif سلیم حافري  10

  43000بواسطة مناصر سلیم تاجر تالغمة والیة میلة  فوزیة عباس  11

  الكدیة قسنطینة  02ثانویة الحریة رقم  دمحم فاروق غیطي  12

  19002حي الصنوبر عین ولمان سطیف  عبد الغاني سام  13

  سطیف  19039برید بئر حدادة  لربیع باشا ا 14

  04300عین ملیلة والیة أم البواقي  19الحي البلدي رقم  فؤاد كرمیش 15

  Cité 104 Logs N71 El hachichia Ain ArntSétif موراد عاتق  16

  19007ط عین آزال سطیف  - ل 199ب .ص  حمزة بارش  17

18 
  UV 09 I LOT 02 B "C "N 113 ALIMENDJELI EL Khroub Constantine أحمد مالكي 

  19100حي تعاونیة النصر عین آرنات سطیف  خلیصة مراحي  19

  سطیف  -شارع غبرید علي العلمة  05 مولود حمارة  20

  سطیف  - بلیر  05مسكن تعاونیة الھقار رقم  750حي  رابح بودیسة 21

  25000قسنطینة  16حي القماص أرض بوزحزح رقم  شراف الدین سدراتي  22

  Cité AADL B 6 N 26 ELEulmaSétif 19600 الطاھر عبید  23


