
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص
 

2016/ 17/07 يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم               

 زوال، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة12:00صباحا إلى غاية الساعة  07:30ابتداء من الساعة 

التعريف وبطاقة الاستدلعاء مرفقين بهذا  تقني اسا م في اللعل م الليعلى أساس الشهادة لللتحاق برتبة

.)01  (  القالعة رقم  في الوطنية

 
وفي حالة لعد م حضوركم في الوقت المحدد ألعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانإاسم ولقب المترشحالرقم 

العلمة  العلمة سطيف321 رقم 17 مسكن ع ب 400حي حسينة سبيحي 1

العلمة  شارع إبراهيم العياشي حي قوطالي العلمة سطيف21أحل م بوشارب2

العلمة  مسكن العلمة سطيف400اكمالية الوخوة بعزيز حي إلياس رابحي3

العلمة  العلمة -سطيف374 رقم الباب 4 مسكن عمارة ل 504حي محبوب جميلة4

العلمة  (هواري بومدين) العلمة سطيف86 باب 5 مسكن عمارة 100حي شارف راضية5



اليامين مجاني محمد6 العلمة حي المنظر الجميل شارع جلول جلول العلمة سطيف  

قروي بوجمعة7 العلمة دية الهضاب حي هواري بومدين العلمة سطيف ضتعا 

العلمة  شارع الوخوة عمران العلمة سطيف03رقم معان محمد8

العلمة  شارع قلي عمار حي حيرش إبراهيم  العلمة سطيف32رقم جلول سارة9

العلمة  العلمة سطيف11 قطعة شارع جلول جلول رقم 492حي بووخملة وخديجة10

العلمة  حي عنان الهاشمي العلمة سطيف44رقم بوعمامة غزلن11

العلمة  العلمة سطيف73 رقم الباب 2 مسكن عمارة ح400/100حي منير حداد12

بدار 13 الباب    أحلم رقم السعادة سطيف -   12حي العلمة 19600العلمة

بوشاك 14 سطيف        24رقم رابح العلمة لعبيدي حي علي حارش العلمة 19600شارع

وخنصال 15 سطيف        السعيد العلمة عياد السعيد شارع لوار الزبير صيدلية العلمة بواسطة

بومعراف 16 اسطيف          كمال العلمة الرحمان لعبد حماري بوااسطة العلمة لعمر السامعي العلمة 19600حي

بعبوش 17 سطيف    1957مارس  08شارع محمد العلمة العيد العلمة حي

بوبندير 18 "   01رقم وفاء ب      "  ص السبتي طلع الطفولة حماية مركز النصر اسطيف  44شارع العلمة العلمة

تكرورت  19 عمارة   664حي سهيلة الباب    09مسكن رقم سطيف   147ب العلمة العلمة

بساس   20 ال رقم   عبد ب سطيف   1954نوفمبر  1شارع   42ص العلمة العلمة

بوجنوية  21 حي    مروة ال عطا ع   32عقارية العلمة   13رقم  03مسكن قوطالي طريق
سطيف

العلمة 

الدين  22 سيف سطيف       18رقم وخلفون العلمة الستقلل حي مبارك قرقيط العلمة شارع

لبيض  23 مسكن    دنيا بوزيد ثابت د   504حي سطيف   106رقم  02عمارة العلمة العلمة

رقيق   24 بن سطيف      9رقم نسيمة العلمة الحاج عمراني العلمة شارع

حصول  25 ب   19حي نبيلة عمارة سطيف   51رقم  6جوان العلمة العلمة

داودي  26 سطيف      36رقم مريم العلمة أحمد دردار العلمة حي

بلعابد  27 الباب        فتحي رقم بوجمعة سويداني شارع بوزيد ثابت سطيف  07حي العلمة العلمة

امين 28 سطيف   486حي سمية العلمة العلمة قطعة

ميطح 29 سطيف    سعيدة العلمة العيد مقداش العلمة حي

بوبعجة 30 سطيف    1962جويلية  05حسي العيد العلمة سابقا العلمة بووخبلة

طوشال 31 حي      09رقم أسماء المختار ميهوب بن سطيف   492شارع العلمة العلمة مسكن

حمودي 32 ع   90حي أسية سطيف  51رقم  09مسكن العلمة العلمة

توينة 33 صالح    عماد عوف سطيف   492شارع العلمة العلمة قطعة

تبيب  34 المهدي الجميل      محمد المنظر حي عمر غلب سطيف    492شارع العلمة العلمة 19600مسكن

حورية  35 كتفي رقم    100حي بن مدعمة سطيف   95قطعة العلمة 19600العلمة

نسار 36 الباب        مريم رقم محمد قرقيط شارع مبارك عناني سطيف  07حي العلمة العلمة

راجعي 37 اسطيف           20رقم زهية العلمة اسكرة بازر بلدية لعموشي الملح قرية مخناش اسالعو العلمة شارع

بني عزيزبواسطة طوبال مصباح هاتف عمومي بلدية عين السبت سطيفمسعود طوبال38

بني لعزيز بني عزيز سطيف18حي تطوري مسكن رقم عبدالي علجية39

بووخناف 40 سطيف    68حي طارق عزيز بني لعزيز مسكن بني



موازي  41 الوهاب ب  عبد سطيف  وب 111ص بولعنداسعنداس

قروش 42 سطيف      وخضرة العرش بئر محمد عقون الشهيد العرش حي بئر

كامل 43 تاشودة   -فيروز بلدية سطيف-  بريد العرش مركز بئر

مجالدي  44 سطيف          26رقم عادل جميلة روبة الصالح محمد حي الصديق حماني جميلةشارع

فوضيل  45 ب .   وخزري جميلةجميلة  A 21ص

عبيد 46 سطيف    صبرينة السخنة حمام الدائرة السخنة مقر حما م

دوس  47 سطيف    مصباح التلة بلدية السخنة بريد حما م

سطيف19018بريد عين الحجر سطيف رياض حداد48

عين آزال سطيف19231بريد عين ارمادة عين الحجر ناصر شعبية49

سطيفبواسطة حي سيدي منصور بابور سطيفحسا م الدين وخضار50

سطيف أولد سي أحمد -عين ولمان- سطيف19121ص ب هشا م قلتي51

اسطيف سطيف31-أ-ب 1حي المستقبل س-بوشلغم نعيمة52

اسطيف سطيف12حي الصوار ع ب رقم صوالحي غنية53

اسطيف سطيفCNEP 168 رقم 19 مسكن عمارة ب 300حي طراد براء54

اسطيفبواسطة العايب سمير عين الحجر سطيفمليزي صفية55

اسطيف سطيف333 رقم الباب D7 مسكن عمارة 500حي  هاجر شمس الدين56

اسطيفشارع عبد الحميد ابن باديس بلدية صالح باي سطيف  هسة ماجد57

بن منصورسفيان 58 اسطيف سطيف 20 شارع كداد قدور رقم 03حي بوعروة الشطر  

اسطيف سطيف54قطعة حي يحياوي رقم 300 حداد رابح59

اسطيفحي الشيخ العيفة فرماتو سطيف زينب عرقوب  60
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 ابتداء من 2016/ 17/07يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم         

 مساءا، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة على أساس16:00زوال إلى غاية الساعة  13:00الساعة 

 فيالتعريف الوطنية وبطاقة الاستدلعاءمرفقين بهذا  تقني اسا م في اللعل م اللي، الشهادة لللتحاق برتبة

.)01  (  القالعة رقم 

وفي حالة لعد م حضوركم في الوقت المحدد ألعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

                                                                                   

الدائرة العـــــــــــــــــــــنوانالاسم و اللقبالرقم

اسطيف سطيف I. A .P 01دية جبال الوراس رقم ضتعا منال حمزة1

اسطيف سطيف54 شارع اول نوفمبر  3رقم  رياض بلة2

اسطيف19069تيزي نبراهم ولية سطيف ص ب جحنين أكلي3

مكاوي وخديجة4 اسطيفبريد قصر البطال سطيف  

ناصري 5 عمارة     384حي ناريمان السعيد نشادي اسطيف19000سطيف  2رقم   D5مسكن

دعاس 6 ع  12رقمنادية الباب   1مسكن سطيف      06رقم يحياوي حي إبراهيم اشوابة اسطيفحي

ضيافات 7 مالحة   عشارأمينة سطيف   275بشاغة حشمي اسطيفحي

شخشوخ 8 - 05رقم سمية سطيف     -  المعبودة القمر تعاونية حشيشي اسطيفحي

مروانة 9 س     نسرين عمارة احمد روابحي اسطيف19000سطيف  64رقم  07حي

الدين  10 صفي الطريق   دنيا عين جزء   167حي اسطيفسطيف 06رقم  04قطعة

بلعة 11 رقم    عفاف مبروك دوخيلي اسطيفسطيف 03نهج

الدين  12 نور رقم    صليحة عمار عباشة سطيف  10حي اسطيفبيرقاي

لعمامرة  13 القطعة    بلل رقم الشروق سطيف  17تعاونية اسطيفبرارمة

بلوز  14 سطيف    سارة البطال قصر اسطيفبريد

وخليل   15 س    1000حي أمال عمارة اسطيفسطيف  169رقم  12مسكن

روميلي  16 سطيف       07رقم وخالد يحياوي حي أحمد العيفة اسطيفتجزئة

بلعمري 17 رقم     72حي نوال د عمارة اسطيفسطيف 1014حي   . ENPEC 78مسكن

بلخيري 18 سطيف    عمر العجول ام اسطيف       19059بريد

بحباح توفيق19 لعين أرنات عين أرنات سطيف 407 مسكن قطعة رقم 506حي  



اسحنان سهام20 لعين أرناتشارع عبد الحميد ابن باديس عين ارنات   سطيف  

حفار فيصل21 لعين أرنات مسكن الوريسية سطيف 250حي  

لعريش مريم22 لعين أرنات مسكن عين ارنات سطيف 140 حي 07رقم  

مياسة 23 رقم   109حي مريم سطيف   37مسكن ارنات أرنات عين لعين

سايلي   24 بن سطيف     30رقم  209حي منيرة أرنات عين أرنات بريد لعين

منصوري  25 بن سطيف       مارية مزلوق بريد مهيدي بن العربي الشهيد أرنات حي لعين

لعين أرنات  عين أرنات سطيف 184 مسكن رقم 209حي عطوط حنان26

لعين أرنات حي الشهيد كتفي صالح الوريسية سطيف رقاد سارة27

لعين أزال عين آزال سطيف22 مسكن ص ب 65حي جربوعة بشرة28

الرزاق غول عبد29 لعين أزالمقهى كتفي رابح بيضاء برج سطيف  

وخلف وخثير30 لعين أزالبواسطة بوعون عياشي تاجر بيضاء برج  

جبار زكرياء31 لعين أزالبواسطة جبار علي حلق بيضاء برج  سطيف  

عريف  32 سطيف      نجيب برج بيضاء حسين عريف أزال بواسطة لعين

فيللي  33 برج    وحيد بيضاء تيزروتين أزال مشتة لعين

عريف 34 "    حسين سطيف    " برج بيضاء حلق حسين عريف أزال بواسطة لعين

بوحفص 35 سطيف     صونية آزال عين دائرة مقر أزال بواسطة لعين

لعين الكبيرة  سطيف19041ص ب الدهامشة بورزق عامر36

مزغيش 37 عمارة   300حي مريم الباب    Iمسكن ولم  66رقم سطيف  اعين ولمان 19002ن لعين

المالك حمادي عبد38 قجالراس الماء قجال سطيف  

بلخير  39 سطيف    عمر قجال البيض قجالبئر

كراش 40 سطيف     100حي سارة قجال الماء راس قجالمسكن

باباس 41 سطيف        صفيان ماوكلن قليو عين قرية مرقوم عين ماوكلن19072بريد


