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

على  27/07/2016األربعاء وذلك يوم 

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

 .عتربون 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

IF                                                                              بـســطیــفالـــمدرسة العــلیا لألســـاتذة

              األمانة العامة                                                           

  

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

 .61إىل  01

  الــــــــــــــــــــــنص 

  

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

بغرض إجراء املقابلة املتعلقة %ملسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

  .التعريف الوطنيةوبطاقة  االستدعاء

عتربون غائبون ومقصون تلقائياويف حالة عدم حضوركم يف الوقت احملدد أعاله، فإنكم ت
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يشرفين أن أطلب منكم احلضور إىل املدرسة العليا لألساتذة        

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

االستدعاءمرفقني Fذا  لغة عربية،ختصص 

  

ويف حالة عدم حضوركم يف الوقت احملدد أعاله، فإنكم ت
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 61 الىالرقم 01 لغةعربيةمنالرقم:  قائمةاملرتشحينلاللتحاقربتبةأستاذمساعدقسمبتخصص

  العناوین   اسم و لقب المترشح  الرقم 
  والیة أدرار  84ب . حي زاویة حینون بلدیة آولفص  عبد القادر بوشنة 1

  الوادي  حي السالم جامعة والیة بوبكر دبة  2

  الولجة أوالد عطیة سكیكدة  نجیب بوشارب  3

  سطیف  -العلمة  54برید أول نوفمبر  24ص ب  ریاض حراد  4

  عند تواتي عبد الوھاب مكتبة النجاح حي األصنام والیة الوادي  مباركة عماري  5

  البریقي مغنیة تلمسان 145ص ب  304برید  عمر تشیش 6

  مسكن عین ولمان سطیف 616ر مرات حي السید منی خدیجة مرات  7

  بني احمد قاوس جیجل ھالة سلیمة 8
  دائرة عین كرشة ام البواقي  04032برید الحرملیة  سفیان بوزناق 9

  مسجد االیمان حي القماص أرض بوزحزح قسنطینة  میلود بوصالحي 10

  مسكن شلغوم العید میلة  500حي  عبد الرحیم بو قطة  11

  مسعد الجلفة  17033برید حي القدس  09ص ب  تاشةعلي بن ف 12

  سطیف 19022برید بالعة  سلیم رواق  13

  برید الطاحونة بلدیة بین الویدان دائرة تامالوس سكیكدة  نصر الدین بومصران 14

  28064بلدیة السوامع المسیلة  مقران شطة 15

  28100بلدیة والد دراج المسیلة  عبد السالم عابي 16

  أوالد عدي لقبالة المسیلة طاھر تركيال 17

  17000الجلفة  1102رقم الباب  112حي الحدائق بنایة  حاج أباح 18

  برید اشبیلیا المسیلة 362ص ب رقم  عبد الرحمان دحماني 19

  سطیف  19025جمیلة   A 23ص ب رقم  عادل خراط  20

  28120أوالد عدي لقبالة والیة المسیلة  14ص ب  حسین ولھة 21

  حي شاھولي مصطفى القل سكیكدة سعاد زنیر 22

  وكالة اتصاالت الجزائر خراطة والیة بجایة نجیب بن عیاش 23

  قجال سطیف -برید بن ذیاب لمشتة لكبیر بلقاسم بن زیان 24

  تلمسان 13010ب أوالد میمون  42ص ب  مصطفى مصطفاوي 25

  معماش العیاشي عین ولمان سطیف بواسطة بوحمیلة عالوة شارع بن عز الدین لعناني 26

  مسكن تساھمي الرویبة الجزائر 140/60حي  سامیة بن زروق 27

  19000سطیف  544ص ب  كمال لعناني 28

  سطیف 19280مسكن صالح باي  1962مارس  19حي  مھدي مشتة 29

  07027حي بلقاسم فكرون بلدیة لغروس والیة بسكرة  مصطفى زماش 30

  بسكرة  -الدوسن  -حي الحاروف  دمحم یزید سالم  31

  lycee Amara Ali cite des pamiersAokasBEJAIA  06130 العربي العیاشي 32
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  19220بواسطة لعمیري السعید تاجر قصر األبطال  سطیف  خیرة لعرق  33

  حي القلعة بلدیة قلعة بو صبع والیة قالمة  عبد الحق فوغالي عاتي  34

  19000سطیف  25الحریة والسالم رقم تعاونیة  وفاء مطرفي  35

  حي الشھید سیاري خلیفة عین الكبیرة سطیف صافي الدین لعبابسة  36

  الزقم حساني عبد الكریم والیة الوادي -  1962مارس  19حي  مبروك صیشي 37

  حي عمیر السالمي برج أخریص البویرة  خالد جاوي 38

  1900سطیف  04رقم  02حي محدید مخلوف ع ب  سوجیةطبطوب 39

  05025جوان سریانة باتنة  19لدى محل نورالدین بلمبارك حي  ربیع بن مخلوف  40

  زرارة السبتي بعین البیضاء ام البواقي  99نھج  كریم مرادي  41

  حي الشھید یعقوب سلیمان بلدیة بئر غبالو دائرة بئر غبالو والیة البویرة  دمحم صباش 42

  علي دائرة العزیزیة والیة المدیة مدرسة حسیني رضا رافع  43

  21400الحروش سكیكدة  08رقم  02مسكن عمارة  164حي  فیصل مكتي 44

  مزرعة سمروني اخوة والد فایت الشراقة الجزائر  حیزیة العابد  45

  شارع بو شوارب الزوبیر دائرة عین كرشة والیة أم البواقي  النذیر ضبعي  46

  قطعة یحیاوي سطیف 300حي  171یادنة السعید رقم شارع ز الشریف بو شارب  47

  طریق زمورة والیة برج بوعریریج  06رقم  01مسكن عمارة  80حي  عائشة كشاط 48

  بلدیة الخبوزیة دائرة بئر غبالو والیة البویرة  مصطفى رافع  49

  عند التاجر مولوج رشید بلدیة العماریة والیة المدیة  دمحم امین مولوج  50

  24016حي بوزنادالخوثیرلخزارة والیة قالمة  خمیسي زویدي 51

  مباركي باتنة 244ص ب  ایمان درنوني 52

  26325نھج منقار الحناشي بلدیة مجبر دائرة سغوان والیة المدیة  رحمونة معمري 53

  شلغوم العید میلة 05رقم  01مسكن عمارة  68حي  آمال ربوح 54

 دمحم لعجالي 55
 26150د القادر عیسى دیلمي وامري المدیة ص ب شارع الشھید عب

  المدیة
  17000والیة الجلفة  17300حي القندوز حاسي بحبح  08/  175بنایة  بلقاسم جلیخي 56

  05016مشتة الحاسي بلدیة واد الماء والیة باتنة  نجاة بوھناف 57

  24042حمام أوالد علي قالمة  عمار غوتي 58

  والیة المسیلة  28016ر بحاوي المبخوت بلدیة امجدل عند التاج ثامر بوشارب 59

  الزقم بلدیة حساني عبد الكریم والیة الوادي توفیق مناني 60

    19000سطیف  252باب   c 09مسكن بیزار عمارة  400حي بن بقاق  نكاع زھیة 61

  
 


