
 

Ministère de l’Ensenseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE SETIF                                                                      

MESSAOUD ZEGHARمســـعود زغــار 

secrétariat générale                        

    

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

على  28/07/2016اخلميس وذلك يوم 

" ب"أستاذ مساعد  ة 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
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: ......................سطیف، في   2016/ ع .أ/ س

 .63إىل  01

  الــــــــــــــــــــــنص 

  

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

ة املتعلقة %ملسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبةبغرض إجراء املقابل

  .التعريف الوطنيةوبطاقة  االستدعاء

ويف حالة عدم حضوركم يف الوقت احملدد أعاله، فإنكم تعتربون غائبون ومقصون تلقائيا
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س. أ. ع. م/ .: ...........مراسلة رقم

01القائمة املرفقة من رقم : املرسل إليه

 

يشرفين أن أطلب منكم احلضور إىل املدرسة العليا لألساتذة        

بغرض إجراء املقابلصباحا، 08:00الساعة 

االستدعاءمرفقني Hذا  أدب عريب،ختصص 

 

 

 

  

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



 

    

  

 

    63الى الرقم  01أدب عربي  من الرقم : عد قسم ب تخصصقائمة المترشحین لاللتحاق برتبة أستاذ مسا
  صباحا 08:00: على الساعة 2016-07-28یوم 
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