
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 

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

زوال بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة على أساس 12:00 صباحا إلى غاية 07:30من الساعة 

.المدرج، في التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفالشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم

العلمة-اسطيف12دحي هواري بومدين شارع غلب السعدي رقم الباب فتيحة دحماش1
19600

العلمة

العلمةبازر اسكرة - المل ح عموشي دائرة العلمة - اسطيف غالية بن قريشي 2

العلمة قوطالي - العلمة -اسطيف212 رقم B12 مسكن عمارة 664دحي اسهام زبشي 3

العلمة19600 شارع قدور عبد القادر دحي صخري  -العلمة -اسطيف23خليل بودينة 4

فاطمة الزهراء5
مقيدش 

العلمة19600تعاضدية الخيام - العلمة -اسطيف 

العلمة جوان   -العلمة - اسطيف19المسكن الوظيفي للمعلمين دحي اسهيلة نعيجة 6

العلمة19122بلدية القلتة الزرقاء العلمة اسطيف الحاج العايب 7



العلمة19600 يواسف مواسى العلمة - اسطيف CNL مسكن 100دحي اسفيان كواسة 8

العلمة19600التعاضدية العقارية السعادة -العلمة -اسطيف نسيمة بورقعة 9

العلمة19600 العلمة-اسطيف 281 س رقم 16 مسكن عمارة 663دحي محمد اسيا ح 10

محمد يااسين11
كراشني 

العلمة العلمة اسطيف 03دحي هواري بومدين شارع مرواني محمد رقم 

العلمةمشتة أولد لهوى القلتة الزرقاء العلمة-اسطيفعايب رشدي12

العلمة19600 العلمة-اسطيف 287 رقم B15 مسكن عمارة 400دحي عتيقة بن شيخ13

العلمة دحي ثابت بوزيد العلمة-اسطيف09شارع كواسة فردحات رقم ربيعة العلوي14

العلمة شارع عمران الحاج دحي العيد العلمة-اسطيف09زكريا قرقور15

العلمة العلمة اسطيف10 الباب 04 مسكن- عمارة 500دحي اسكنات عدل -اسهيلة بولحية16

العلمة شارع شايب عبد المجيد -دحي قوطالي-العلمة -اسطيف14وداد بن دادة 17

العلمةدحي هواري بومدين بوااسطة صيدلية بورصاص العلمة اسطيفصورية دقوم18

العلمةدحي بواسيف مواسى-الشارع الطويل - العلمة-اسطيفيحي زيادي19

العلمة 19600، العلمة -اسطيف-85 رقم 10 مسكن ، عمارة 100/450دحي منذر عياد20

العلمة  شارع عبد العزيز خالد العلمة  -اسطيف-12رقم ايمان بوطويل21

العلمة العلمة اسطيف29 مسكن رقم 432دحي اساعو مزيان تعاضدية الرياض اسارة اسحاري 22

العلمة19600 العلمة اسطيف 02شارع مشيش محفوظ رقم أاسماء يعلوي 23

العلمة19600تعاضدية الخيام - العلمة -اسطيف نور الهدى اسجار24

بني ورثيلنقرية بني جماتي بلدية بني شبانة دائرة بني ورثلن اسطيفمحمد أكلي معلوي25

بني ورثيلنقرية بني جماتي بلدية بني شبانة دائرة بني ورثلن -اسطيفهشام تحربيت26

عبد الناصر27
بوعروري 

بوعنداستيزي نبراهم - بلدية تالة إيفااسن - اسطيف 

بوقاعة19003دحي السوق القديم بو قاعة اسطيفأدحمد هباش28

عمر قويدر بو عبد29
ال 

بئر العرشدحي عطافي عمار  بئر العرش -اسطيف

بئر العرششارع مصبا ح الدراجي بئر العرش -اسطيف-أاسامة بوالكيفان30

اسطيف اسطيف 09دحي دحشمي شارع مداني مسعود رقم الباب شهيناز بورديم 31

اسطيف19000 شارع كتفي صالح دحي كعبوب -اسطيف 11نجاة تواتي 32

اسطيف19000  - اسطيف 08  رقم 1دحي الهضاب تعاونية القدس  الشطرمنال  نقاب 33

اسطيف19000 شارع الخوة رازي  تعاضدية بن باديس  - اسطيف 187  شافية شريفي 34

اسطيف المعبودة- اسطيف 01 رقم01 مسكن عمارة أ 150دحي نبيلة زرارقة 35

اسطيف19000  - اسطيف 253دحي دحشمي شارع بشاغة مالحة رقم  ح مريم مامي 36

اسطيف19000 اسطيف 06دحي أولد براهم نهج زاوي السعيد رقم غانية لعور 37

اسطيف19000  اسطيف 32دحي تعاضدية الفجر رقم عصام بويحياوي38

اسطيف19000 اسطيف 1006 دحي 6 ر 9 مسكن ع 120دحي أدحمد بكاي39

اسطيف19000اسطيف  -Xb4G14دحي يحياوي رضا السبتي40

اسطيف الشطر الثاني اسطيف328دحي الهضاب رقم نعيمة دايلي41

اسطيف دحي يحياوي -اسطيف-11 مسكن، عمارة ب رقم 23دحي عمار طراد42



اسطيف19000 د اسطيف 179دحي دحشمي، شارع بلعباس العمري رقم هناء بورقبة43

اسطيف اسطيف13 شارع بلعطار أدحمد، رقم 54 نوفمبر 01دحي مريم دوار44

اسطيف اسطيف18شارع محمد صالحي رقم عل دحمريط45

اسطيف ثليجان - اسطيف-240 ، رقم 3 مسكن عمارة د294دحي دحبيبة رزيق46

صالح باي فيفري صالح باي -اسطيف18دحي هناء باي47

عموشة19009بوااسطة فااسي عبد المالك تاجر -عموشة- اسطيف خالد فااسي48

عين ارناتدحي عبد الحميد بن باديس عين أرنات اسطيفالنوري بن أدحمد49

عين ارنات19016 مسكن عين عبااسة -اسطيف 100دحي دحسام الدين خالد50

نصر الدين51
عاشوري

عين ارناتدحي قشي السااسي أوريسيا -اسطيف

صل ح الدين52
فلكاوي

عين ارناتبلدية أوريسيا - اسطيف-

عين الكبيرةشارع جيش التحرير عين الكبيرة -اسطيففريد بن خلوف 53

 عين الكبيرة اسطيف بوااسطة مقهى النصر1954شارع أول نوفمبر بلل غلب 54
19008

عين الكبيرة

عين الكبيرة19008 عين الكبيرة - اسطيف 16 رقم 54 نوفمبر  01شارع فاروق بوجنوية55

عين الكبيرة عين الكبيرة - اسطيف54 نوفمبر 01بوااسطة مكتبة كشاط بلل، شارع عبد الغاني كشاط56

عين أزال-اسطيف19230بوااسطة شارع عبد القادر دايلي عين الحجراسفيان علونة57

عين أزال -اسطيف19021 بيضاء برج 1 مسكن عمارة أ باب رقم 08دحي ليتيم عبد العزيز58

عين ولمان19080بريد قلل اسطيف الطاهر اسمارة59

عين ولمان اسطيف19050بريد قلل يواسف عمراوي60

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 



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

مساءا، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة 16:00 زوال إلى غاية الساعة 13:00ابتداء من الساعة 

.المدرج، في التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاءمرفقين بهذا  متصرف على أساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

                                                                               

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
العلمة ، العلمة -سطيف5حي علي الوراسي رقم بل ل مروش1
العلمة19600 حي قوطالي العلمة سطيف 34 قطعة العلمة ص ب 486حي زكرياء زقر 2
العلمة سطيف 19045حي مزيان شريف العياشي بازر سكرة منير وناس3
العلمة سطيف 19045حي مزيان شريف العياشي بازر سكرة يمينة ذوادي 4
العلمة بورفرف العلمة سطيف 12حي عنان الهاشمي رقم نعيمة غمود 5
العلمة مسكن العلمة سطيف 426 تجزئة 1955 أوت 20حي دل ل قرعي 6
العلمة العلمة سطيف 46حي بو رفرف رقم قارة صليحة 7
العلمة  العلمة سطيف B6 عمارة 47 جوان رقم 19حي زينب سلمان 8
العلمة العلمة سطيف 47 باب 06 مسكن عمارة 48حي حسام الدين بن زاوي 9

العلمةعند مقداش لخضر السوق المغطا ة العلمة سطيف سفيان مرابطي 10
العلمة حي بورفرف، العلمة29رقم أميرة يخلف11
العلمة19600 شارع معيزة الطيب العلمة -سطيف 02حي ثابت بوزيد ،رقم هوارية ديقاش12
العلمة العلمة، سطيف2 مسكن عمارة ح504حي شوقي حكيمي13
العلمة قطعة حي هواري بومدين العلمة سطيف68تجزئة ابتسام لمنور14
بئر العرش بئر العرش سطيف 07ص ب رقم أسامة بن مرزوق 15
 سطيف408 رقم E7 مسكن عمارة 500حي معيزة نورالدين حكيمة الماس16

19000
اسطيف

اسطيف أ شار ع ويز محمد سطيف 06 قطعة رقم 29حي المستقبل نور السلم براق 17
اسطيف سطيف 09تجزئة الهضاب شارع طيار مباركة رقم خليصة سماعني18
اسطيف سطيف47 حي يحياوي رقم 47 رقم 5حي معيزة نور الدين عمارة أصباح حنيشاد 19
اسطيف عين الطريق سطيف 180 قطعة رقم 317حي هدى كرمالي20
اسطيف19000 سطيف 12 شارع الدكتور علي معيزة رقم 02رقم الزهرة بلخياط 21



اسطيف19000 سطيف 06شارع قريوي العياشي رقم  حمزة زرارقة 22
اسطيف سطيف 05 رقم 09حي رفوفي عبد الرحمن عمارة رضا كداد 23
اسطيف19000 حي الهضاب سطيف 40شارع قدايس السعدي رقم بل ل سراي 24
اسطيف نهج كاملي حسين سطيف 10رقم  وليد كرمة 25
اسطيف19000 نهج عيدي عبد الرزاق سطيف 05رقم زكرياء بن دريس 26
اسطيف19000 سطيف 308 رقم 317حي عين الطرق قطعة نجيم لواتي 27
اسطيف19000 سطيف 26 رقم 03 مسكن عمارة ب 54حي خولة بلهوشات 28
اسطيف19000 شارع المدارس حي ثليجان سطيف 12رقم أحلم ديف 29
عين الكبيرةتيزرة بلدية الدهامشة ولية سطيف مريم قرفي 30
عين الكبيرةبريد الخربة، عين الكبيرة -سطيفمحسن زكاري31
عين أزال19021بواسطة بوجريس العربي، مكتبة ووراقة، بيضاء برج سطيف فارس بوجريس32
عين أزال مسكن عين أزا ل سطيف 23حي غنية بلعيفة 33
عين أزالحي الهواء الطلق عين الحجر سطيف نجود تباني 34
عين أزال مسكن عين الحجر سطيف 164حي عبد القادر بروشي 35
عين ولمان سطيف19054بريد قصر البطا ل أحمد بن زرطيحة 36
عين ولمان19200حي الصنوبر عين والمان سطيف عبد السلم هل ل 37
عين ولمانبريد أولد  محلة عين والمان سطيف  فاتح هند ل 38
قجالبريد راس الماء قجا ل سطيف كنزة حرافة 39
 عين الرمان ولد صابر37 رقم 05 مسكن تساهمي عمارة 50حي مونية زياد 40

سطيف 
قجال

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 

2016/ 81/07الثنين يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم          

 زوال، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة على12:00 صباحا إلى غاية 07:30ابتداء من الساعة 

.المدرج، في التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفأساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.



الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
طوشا ل  1 سطيف     -373حي فريا ل العلمة المسيحية المقبرة العلمةقطعة

علطي 2 رقم        كنزة المطيش حليمي شارع بوزيد ثابت سطيف  -107حي العلمةالعلمة

شقرة 3 سطيف      - 29رقم منا ل العلمة القادر عبد المير العلمة19600شارع

دعاس 4 رقم       حورية خميستي محمد شارع إبراهيم، دعاس سطيف  -72بواسطة العلمةالعلمة

مولف 5 سطيف    -إبراهيم العلمة العياشي، لعجا ل العلمةشارع

صافية  6 بن سطيف   -440تجزئة أما ل العلمة العلمةقطعة،

نهاك    7 بو الغاني الصديق   عبد روينة العلمة     29بواسطة زغار إبراهيم العلمةسطيف  19600شارع

دعاس  8 إبراهيم   حميدة دعاس سطيف     72بواسطة العلمة خميستي محمد العلمةشارع

خنيسة  9 سطيف        160حي سعاد العلمة نزار نزار شارع العلمة19600قطعة

رقيق    10 بن نبيل سطيف       أشرف العلمة صخري علي شارع المل العلمة19600تعاضدية

حراز  11 سطيف       نسيمة العلمة صخري علي شارع المل العلمة19600تعاضدية

حداد  12 سطيف     52رقم رزيقة العلمة بورفرف العلمة19600حي

زويش  13 عمارة   162حي فتحي سطيف   83رقم  14مسكن العلمةالعلمة

ذيب  14 بوزيد   سارة ثابت ك   500حي عمارة سطيف   301رقم  1مسكن العلمة19600العلمة

جانة   15 بو سطيف      100حي السعيد ولية العلمة مدعمة العلمةقطعة

قارة  16 رقم     إيناس الوطني التحرير جيش سطيف   04شارع العلمةالعلمة

طقيش    17 الدين تقي نوفمبر   أنيس أو ل الباب    1954تعاضدية رقم العلمة19600سطيف  14العلمة

شقرون 18 صخري  وهيبة رقم   156حي سطيف   44قطعة العلمة19600العلمة

بورغدة  19 الصمد سطيف   64حي عبد العلمة العلمةمسكن

الطيب  20 الحق عبد
بلقيدوم

سطيف      18رقم  العلمة الحمر الهل ل العلمة19600شارع

حزام 21 سطيف  150حي خالد العلمة العلمةمسكن

عوامري 22 سطيف      سعاد العلمة نزار نزار شارع صخري العلمةحي

خالد  23 سطيف     وفاء العرش، بئر سفاري، أحمد العرش شارع بئر

بسباس  24 سطيف   نبيل التلة دحمام19641بريد
السخنة

رياش 25 س    رفيقة عمارة عيسى ميكارني سطيف 347رقم  70حي اسطيف،



بعوش   26 بن الدين أ     300حي نجم عمارة رابح، سوالمي رقم  07مسكن، سطيف   179، البراج اسطيف19000،

نويوة 27 رقم     200/152حي كما ل أ عمارة سطيف 07مسكن، اسطيف،

زبار 28 رقم   317حي فيصل سطيف    98قطعة الطريق اسطيف19000عين

سماتي 29 رقم       نوا ل ف عمارة الوهاب عبد ربوح سطيف  -129حي اسطيفبوعروة

زرارقة  30 الدين رقم   سيف النحاح -  05تعاونية سطيف    رازي الخوة اسطيف19000نهج

بقة 31 رقم     أمين الحق عبد لطرش سطيف    32شارع الهضاب، اسطيف19000حي

حرفوش 32 سطيف    21رقم  أنيسة الفداء اسطيف19000نهج

بوراس  33 سطيف   -   عصام علي عبيد اسطيف19000حي

حمورة   34 المالك سطيف    عبد علي عبيد اسطيف19000حي

سلوم 35 حسين   فايزة يوسفي ع  142حي اسطيفسطيف 82رقم  4مسكن

ونوغي  36 سطيف    فتيحة لكداد شوف اسطيفحي

زيدان   37 بن قطعة    العلجة الضحوي العيد اسطيفسطيف   11رقم  1حي

قلي  38 كنغاز  رياض عمارةة  30حي اسطيف19000سطيف  30رقم  A5مسكن

حراث 39 عيسى   فاتح ميكارني العمارة    500حي رقم الباب   C13مسكن رقم اسطيفسطيف 412،

خريف 40 د   1006حي سهام عمارة اسطيف19000سطيف  631رقم  16مسكن

قسوم 41 سطيف        03رقم زكية كعبوب حي ال عبد ماضي اسطيف19000شارع

قنان  42 سطيف         سليم ولية البارد واد بلدية تاجر نورالدين ملياني عموشةبواسطة

فايد  43 رقم   نورالدين ب سطيف  60ص عموشةعموشة

سعودي 44 -وفاء سطيف     أوريسيا الطيب، جارف الشهيد ارنات حي عين

مبروكي  45 سطيف     72حي سهيلة الوريسيا تساهمي ارنات مسكن عين

إسحنان  46 سطيف        سهام أرنات عين باديس ابن الحميد عبد ارنات شارع عين

دربا ل 47 ب  زهية سطيف   55ص ارنات 19130مزلوق عين

هارون  48 سطيف     -اليزيد الكبيرة عين خليفة سياري عينحي
الكبيرة

كتفي 49 سطيف      زبير برج، بيضاء ، رابح كتفي أزال مقهى عين

بلحاجي  50 ب  مراد سطيف    243ص أزا ل أزال عين عين

بعداش 51 - 266حي عاد ل سطيف    - ولمان عين ولمان 19200مسكن عين

خثير  52 لمين سطيف     -محمد ولمان عين عثمان، كانوني ولمان شارع عين

عريبي 53 سطيف      دل ل ولمان عين البطا ل قصر بريد ولمان بواسطة عين

جازية 54 رقم    أنيسة محمد بلجرو سطيف   686حي  13منز ل باي ولمان صالح عين

بوجملين 55 صابر،   محسن أولد سطيف 19120بريد قجال،

ملعب 56 صابر،   الحاج أولد سطيف 19120بريد قجال،

معيوف  57 سطيف       منى قجا ل الماء راس إسماعيل هيشور قجالحي

حمادوش  58 سطيف    52حي ايمان قجا ل قجالمسكن

سلم  59 سطيف     فضيلة صابر ولد سويسي قجالبئر

خابر 60 سطيف     العلمية صابر ولد بلدية بوراس قجالمشتة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 

2016/ 07/ 18الثنينيشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم          

 مساءا، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة16:00 زوال إلى غاية الساعة 13:00ابتداء من الساعة 

.المدرج في التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفعلى أساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا. 

                                                                                   

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
حمادة  1 بن سطيف       36رقم سميرة العلمة خالد العزيز عبد العلمة19600شارع

مرزوقن 2 ب  سعيد سطيف    08ص العلمة سكرة العلمةبازر



خليفة 3 سطيف      144حي آمنة العلمة تجزئة آخر العلمة19600قطعة

صغيري  4 اللطيف رقم       عبد مسعود شني شارع بوزيد ثابت سطيف  04حي العلمةالعلمة

درويش 5 سطيف            مسعود العلمة الحميد عبد رضوان التاجر بواسطة السارق واد عومار سامعي العلمة19600حي

هوام 6 سطيف      04رقم نسيمة العلمة قوطالي حمادة حارش العلمةشارع

قباني  7 الزهراء عمارة    800حي فطيمة سطيف   79رقم  40مسكن العلمة19600العلمة

زايدي 8 سطيف        ياسين العلمة بومدين هواري حي الطيب ضيف بن العلمةشارع

مقري 9 سطيف    -    10رقم حمزة العلمة البهجة تعاضدية بورفرف السعيد العلمةشارع

عباس  10 بن -   -أسماء الباب    رقم العلمة قرار عمر العلمةسطيف- 1حي

مولف  11 المين عمارة   19حي محمد سطيف   94رقم  C19جوان العلمة19600العلمة

كواشي 12 سطيف    486تجزئة حبيبة العلمة العلمة19600قطعة

العلمي 13 نوفمبر   سمير او ل رقم   30عمارة  54شارع سطيف   13مسكن العلمة19600العلمة

درارج 14 سطيف      غالية العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي العلمةبريد

جمعي 15 سطيف          نجاة العلمة سكرة بازر الملح العياشي شريف مزيان العلمةحي

رزيق 16 رقم   فريدة بورفرف سطيف   30حي العلمة19600العلمة

بوفافة  17 سطيف    سعاد العلمة بهلولي العلمةحي

بكيس  18 العلمة       07رقم شهرزاد قوطالي حي عمر نزار العلمةشارع

فورار 19 سطيف       بشار بوقاعة تاسليت حي الحسين جزيري بوقاعة19003بواسطة

منصور 20 سطيف    سمر العرش بئر زعيم العرش أولد بئر

كبار  21 سطيف   وليد بلعة العرش بريد بئر

حسين 22 سطيف     ريمة السخنة حمام دائرة الثورة السخنة حي دحمام

عيادي 23 سطيف  -   -   42حي كنزة قرقور حمام الكرمة عين قرقور مسكن دحمام

بلعلى 24 سطيف       فريد قرقور حمام دائرة قبيلة ذراع وغلد قرقور تيزي دحمام

رحماني 25 اسطيف19000سطيف  329رقم  E1عمارة  45ماي  8حي نسيمة

زادي 26 س   1000حي صفية عمارة الباب   12مسكن اسطيفسطيف 161رقم

دعاس  27 عمارة   407حي حميدة الباب   B6مسكن اسطيف19000سطيف  59رقم

مناوي 28 ف    500حي مريم عمارة اسطيف 19000سطيف - 431رقم  06مسكن

عيسى 29 أ   1014حي كنزة عمارة اسطيفسطيف 146رقم  15مسكن

راحلي 30 يحياوي  نورة اسطيفسطيف XC4B - 69حي

جعفري 31 ك  - فؤاد سطيف -    1اكس يحياوي حي اسطيف19000س

صاوشي 32 د    126حي حمزة رقم عمارة اسطيف19000سطيف  2رقم  1مسكن

بويوسف  33 امين الجميل   محمد المنضر اسطيف19000سطيف  2C52حي

يوسف  34 آيت سطيف     20رقم كوثر مسلم الخوة اسطيف19000شارع

يوسف   35 أيت سطيف     20رفم مريم مسلم الخوة اسطيف19000شارع

صحراوي 36 سطيف      زوبير ولية الحامة بلدية باجرو باي 19015قرية صالح

أوباح 37 سطيف    وفاء أوريسيا لحسن كرشوني ارنات حي عين

هرباجي 38 سطيف         100حي  11رقم رشدي ولمان عين عباس بركات اكمالية بجانب ولمان 19200مسكن عين

سالم   39 حاج الدين سطيف      بدر البطا ل قصر السعيد العميري ولمان 19054بواسطة عين

قداري  40 الرحيم -     عبد سطيف   ولمان عين الصنوبر حي لخميسي قمازي ولمان 19200شارع عين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 



الــــــــــــــــــــــنص 

2016/ 07/ 19الثلثاءيشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم          

 زوال، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة12:00 صباحا إلى غاية الساعة 07:30ابتداء من الساعة  

 فيبطاقة التعريف الوطنية والاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفبالمسابقة على أساس الشهادة لللتحاق برتبة

.المدرج

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا 

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
قوميدي 1 سطيف         20حي ايمان العلمة بوزيد ثابت سعيدي الخوة مدرسة العلمة19600مسكن

درارج 2 سطيف         -   نجوى العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي بريد نجوى درارج السيدة العلمة19602الى

لكحل 3 سطيف     أيوب العلمة الهاشمي الهاشمي عنان العلمةحي

ميطح 4 سطيف     06رقم نسيمة العلمة العيد مقداش العلمةحي

ميطح 5 سطيف     أحلم العلمة قصاب البشير العقارية العلمةالتعاضدية

بودوخة  6 العبدين سطيف      55رقم زين العلمة القادر عبد المير العلمةشارع

عميور 7 سطيف      نوا ل العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي العلمةبريد

فيللي  8 مرابط عمارة   350حي وحيد سطيف  17رقم  E3مسكن العلمةالعلمة

منور 9 رقم      432حي سهام يوسف بهات شارع سطيف   29مسكن العلمة19600العلمة

نمير 10 سطيف     سارة العلمة الزرقاء القلتة صالح العلمةسيدي

بوكرموش 11 ع   48حي سمية سطيف  08الباب  1مسكن العلمةالعلمة

ذوادي  12 الدين رقم    علء الهضاب العقارية سطيف     30التعاضدية العلمة بومدين هواري العلمة19600حي



دغو ل 13 سطيف    01رقم سهام العلمة السعادة العلمةحي

جنبة 14 سطيف    شهرة العلمة السعادة العلمة19600حي

بلكزعي 15 ب  وفاء سطيف  528ص العلمةالعلمة

بلكزعي 16 ب  رانية سطيف  528ص العلمةالعلمة

ناصري 17 رقم     فارس الدين بدر جعفاري سطيف      16شارع العلمة لعبيدي مبارك عناني العلمةحي

عزيز 18 سطيف     زهرة سكرة بازر جودي بل العلمةمشتة

قوطالي 19 رقم    فيروز حيدر محمد سطيف     29شارع العلمة بومدين هواري العلمةحي

كباب 20 س    19حي ريمة ع سطيف  105رقم  07جوان العلمةالعلمة

بعيطش 21 سطيف            486حي احمد العلمة بهلولي حي شوبان محل بواسطة بومدين هواري العلمةقطعة

بوزناشة  22 الدين سطيف     1962جويلية  05حي نور العلمة عمار العلمة19600سامعي

مالك 23 سطيف     10رقم سومية العلمة النصر العلمة19600شارع

مداسي 24 سطيف         199حي مريم العلمة الزرقاء القلتة بلدية صالح سيدي بريد العلمةمسكن

ال  25 جاب رقم   هاجر ب سطيف    21ص العلمة قوطالي العلمةبريد

هدور 26 العلمة       26رقم حسينة بومدين هواري حي سليمان البار العلمةشارع

بولخيوط 27 سطيف         فطيمة عزيز بني المحطة مقهى الحميد عبد بولخيوط السيد عزيز الى بني

بعبوش 28 سطيف     رؤوف بوقاعة دائرة وسين بني بوقاعةبريد

جعيدري 29 سطيف     1000/50حي امينة بوقاعة مداح عين بوقاعةمسكن

راشدي  30 العبدين حي     زين العابدين زين سطيف      78راشدي البلعة بريد البلعة العرش 19660مسكن بئر

جلو ل 31 رقم     50حي سكينة د عمارة سطيف   31مسكن العرش العرش بئر بئر

بوعكاز 32 سطيف    آما ل العرش بئر للمياه العرش الجزائرية بئر

عطافي 33 سطيف   بسمة العرش بئر العرش دائرة بئر

بوخالفة  34 مبارك سطيف    200حي ليلى العرش بئر العرش مسكن بئر

خالد  35 نوفمبر   وفاء او ل سطيف    1954شارع فودة بني جميلةبلدية

عناني  36 النور سطيف     42حي عبد قرقور حمام قرقور 19054مسكن حمام

زواوي 37 مركب           مريم التصا ل و العلم تكنولوجيات و البريد مديرية مريم سطيفسطيف 1945ماي   08زواوي

بحباح 38 رقم    لبنى قويدر بوقحقوح سطيف    11شارع كعبوب سطيف19000حي

منصور  39 بن رقم       رفيقة قدور كداد شارع رفيقة منصور سطيف    20بن براهم أولد سطيفحي

بوساهل  40 الحق حسين   سيف يوسفي ع   142حي سطيف19000سطيف  117رقم  B5مسكن

حابي 41 سطيف      11رقم سهام كعبوب حي مختار دالي سطيفشارع

ذويب 42 رقم     معاذ قطعة العيفة الشيخ سطيفسطيف 87رقم  108حي

دادة  43 بن مبروك   يوسف كاهية ب    120حي عمارة سطيف19000سطيف  52رقم  03مسكن

شارف 44 رقم    126حي دعاء عمارة سطيف  1رقم   B2مسكن سطيفالقصرية

بن  45 الرحمان عبد
بهوش

محمد    مولف ب    400حي عمارة سطيفسطيف238رقم  9مسكن

بركات 46 عمارة    407حي شادية سطيف19000سطيف  59رقم  B6مسكن

الوالي 47 سطيف      حاتم حشمي حي مسعود قارة بن سطيفشارع

حلوش 48 خليفة    خالد مرازيق يحياوي سطيف19000سطيف  XC3C12حي

غبابشة 49 رقم      ربيحة ساعد برناوي شارع يحياوي سطيف19000سطيف  48حي

هيشور 50 أ   407حي ايمان عمارة سطيفسطيف  111رقم  12مسكن

لوعيل 51 ب   -    فارس ص الرصفة ايسلي راس باي سطيف - 19061بريد صالح

يوسف  52 بن نبشار     خالد تيزي جزار الشريف داودي عموشةبواسطة



عقيل 53 سطيف    506حي نجاة ارنات عين ارنات مسكن عين

عوفي 54 القادر    هيبة عبد المير سطيف    209حي ارنات عين ارنات مسكن عين

رحبة 55 سطيف    231تجزئة ايمان آزا ل عين أزا ل مسكن عين

نعيجة  56 بن سطيف     المختار الحجر عين رمادة عين ولمان بريد عين

مجير 57 قل ل   كنزة ملو ل ولمان سطيف 19113بريد عين

مكاس 58 سطيف    الهادي صابر أولد حليمة قجا لذراع

الدين  59 نور سطيف     رانية صابر ولد سويسي قجا ل19120بئر

بوراس 60 سطيف     سبتي صابر ولد بلدية بوراس قجا لمشتة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

 الــــــــــــــــــــــنص

2016/ 1907/الثلثاء يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم          

 مساءا، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة16:00 زوال إلى غاية الساعة 13:00ابتداء من الساعة 

.المدرج في التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفعلى أساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.



                                                                                   

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
رزايقي  1 عمارة   400حي صبرينة سطيف   341رقم  18مسكن العلمةالعلمة

خليل  2 سطيف      حكيمة العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي العلمةبريد

ال    3 خديم بن سطيف     فضيلة العلمة الزرقاء القلتة العلمةالقناطر

خلوفي  4 سطيف      زيدومة العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي العلمةبريد

هل ل 5 سطيف      06رقم روميصاء العلمة أنس بن مالك العلمةتعاضدية

غلب 6 عمارة   800حي أسماء سطيف  759رقم  29مسكن العلمةالعلمة

ال  7 عطاء سطيف   -    ربيحة العلمة عموشي الملح سكرة بازر العلمةبلدية

سباحي 8 سطيف       باديس العلمة البدر تعاضدية شارع بومدين هواري العلمةحي

شني 9 سطيف    400تجزئة رضوان العلمة العلمة19600قطعة

بوعفاصة   10 الرزاق ب  عبد العلمةسطيف  19605العلمة  1945ماي  08   2009ص

لحية   11 بو عمارة   504حي فوضيل سطيف   251رقم  H3مسكن العلمةالعلمة

مشري  12 رقم   كنزة الفتح سطيف   11تعاضدية العلمة19600العلمة

صحراوي   13 علي سطيف        24رقم سمير العلمة أحمد عزام ساعد العلمةشارع

وناس  14 سطيف       06رقم المهدي العلمة الجزائري الحمر الهل ل العلمة19600شارع

نحاوة 15 رقم       مريم صدام تعاضدية إبراهيم حيرش سطيف   20حي العلمة19600العلمة

ال     16 عبد بو محمد عمارة   504حي بسمة سطيف   269رقم  H5مسكن العلمةالعلمة

غضبان  17 خديجة سطيف   492تجزئة اميرة العلمة العلمةقطعة

دوخي 18 سطيف      حورية العلمة سكرة بازر عموشي الملح العلمةقرية

بلكزعي 19 حي   غنية الحضانة سطيف   19دار العلمة العلمةجوان

شوفي 20 سطيف    نبيل عزيز بني بريد عزيز بواسطة بني

قارة  21 بن الفلحية  محمد سطيف   1945ماي  8القرية عزيز عزيز بني بني

يحيو  22 سطيف    حسين ولية بوعنداس دائرة بوعنداسمقر

عراب 23 سطيف   أسماء تاشودة بوضياف العرش مشتة بئر

لنجاص 24 رقم   صورية ب العرش   143ص العرش بئر بئر

حلسة  25 سطيف     200حي فريد العرش بئر العرش مسكن بئر

بلعة 26 د     دليلة عمارة قدور مروش اسطيفسطيف 641رقم  18حي

جبالي 27 س    950حي سعيد ع سطيف    362رقم 10مسكن الكداد اسطيفشوف

قشي  28 رقم     23حي عاد ل أ عمارة سطيف    04مسكن يحياوي اسطيف19000حي

قادري  29 رقم      محمد المربي تعاونية الطريق عين اسطيفسطيف  08حي

دادة  30 بن ب     حمزة عمارة مبروك كاهية اسطيف19000سطيف  52رقم  03حي

باهي  31 الدين أو      باهي عمارة قدور مروش اسطيفسطيف 936رقم   12حي



بوظريفة 32 سطيف   1955اوت  20حي عمر باي باي صالح صالح

دقيش 33 البريدي     عصام الرمز سطيف الحامة باي 19015عداوة صالح

شوادر  34 سطيف      كوثر ارنات عين بوضياف محمد ارنات حي عين

دربا ل 35 سطيف  - حسينة مزلوق ارنات بريد عين

حزي  36 سطيف      وسام ارنات عين علي زيادنة ارنات حي عين

زغدود 37 الدهامشة  حمزة سطيف   19041بريد الكبيرة الكبيرة عين عين

جربوعة  38 رقم    192حي سمية القطعة سطيف   187مسكن آزا ل أزال عين عين

نايلي  39 سطيف         نذير ولمان عين الميعاد ذراع الشللي نويوة بن ولمان 19700ابتدائية عين

بونعجة 40 ب    عاد ل ص ايفاسن ماوكلنسطيف 19069تالة

الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 

 ابتداء2016/ 20/07الربعاء يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم     

زوال، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة على أساس 12:00 صباحا إلى غاية 07:30من الساعة 

. المدرج فيبطاقة التعريف الوطنية والاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفالشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.



الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم

غمود 1 رقم   663حي ليلى سطيف    B22عمارة  419مسكن العلمة العلمة19600قوطالي

فراس  2 الدين سطيف      زين العوازقة إبراهيم العفيفي حي سكرة العلمةبازر

شعبان 3 سطيف    وفاء العلمة مخربش العيد العلمةحي

بكيس 4 العلمة       07رقم حنان قوطالي حي عمر نزار العلمةشارع

مزيان 5 بوزيد    حياة ثابت سطيف      02حي العلمة الطيب معيزة العلمة19600شارع

عنان  6 النور رقم     محمد سكن الصومام تعاضدية سطيف  08حي العلمةالعلمة

كواشي 7 رقم       خديجة سكرة بازر الوراسي علي سطيف  05حي العلمةالعلمة

بومعزة 8 سطيف        43رقم سارة العلمة بوزيد ثابت حي لمطيش حليمي العلمةشارع

يسعد 9 حي     07رقم منى العيد بودرامة سطيف    150شارع العلمة العلمة19600مسكن

مرشدي 10 سطيف   -   أسيا العلمة بلعلى حي الصابري صبايحي العلمةشارع

حداد 11 ح    400/100حي بركاهم عمارة سطيف  73رقم  2مسكن العلمةالعلمة

جردالي 12 الثورة   60رقم امينة سطيف       15شارع العلمة ال عبد حويفي حي العلمةمسكن

بيقع 13 ع  / 200حي راضية سطيف   197رقم  20م العلمة19600العلمة

رشيد 14 الباب        مفيدة رقم الطيب معوش شارع بوزيد ثابت سطيف  15حي العلمةالعلمة

عيساوي  15 مزيان        27رقممريم ساعو حي عمار بورديم سطيف   432شارع العلمة العلمةمسكن

شني 16 سطيف    08رقم زكريا العلمة بهلولي العلمةحي

كانون 17 عمارة   80حي عيسى سطيف  63الباب   B4مسكن العلمةالعلمة

قميحة  18 سطيف      ياسين العلمة الزرقاء القلتة القناطر العلمةحي

شايب  19 العلمة     78رقم أسامة إبراهيم كحلو ل العلمة19600شارع

شايب  20 العلمة     78رقم عفاف إبراهيم كحلو ل العلمة19600شارع

بوغابة 21 سطيف      136رقم شافية العلمة خميستي محمد العلمة19600شارع

بولقرون 22 سطيف        05رقم حميدة عزيز بني معاوية موسى ورزدين عزيز شارع بني

بودور  23 سطيف     اسلم عزيز بني المجاهدين عزيز حي بني

ساحلي  24 سطيف   جمعي بوعنداس بوعنداس19012شريحة

رحموني 25 ب       نسيم ص تيزي آيت بلدية الثنين بوعنداسسطيف 19077سوق

هداج 26 ب      سارة ص سطيف بوقاعة الحدرة بوقاعة19043بريد

سراي  27 العرش   أسامة بئر العرش بلهوشات بئر

سالم  28 إبراهيم الباب      50حي مديحة رقم أ عمارة سطيف   05مسكن العرش العرش بئر بئر

ماضي    29 بن الرؤوف الصفصافة    عبد مشتة تاشودة العرش 19125بلدية بئر

براهيمي 30 ب  ايمان سطيف    166ص فودة جميلةبني

سلطاني 31 سطيف   54نوفمبر  01حي آسية فودة جميلةبني

صحراوي 32 سطيف     محمد السخنة حمام دائرة التلة السخنة بريد دحمام

كتاف  33 سطيف     سلمى السخنة حمام دائرة التلة السخنة بلدية دحمام



ميهوب  34 بن الباب   A2عمارة امينة سطيف     09رقم فرماتو العيفة الشيخ اسطيفحي

مرواني 35 سطيف      نريمان تبينت عين حي صالح روابح اسطيفنهج

سعدي 36 رقم       حنان الحميد عبد بلعطار شارع يحياوي اسطيفXB1C64سطيف  18حي

ثابت 37 عمارة     231حي حميدة علي سواحي اسطيفسطيف 53رقم  B1مسكن

بوقزولة  38 الرحمن ف     عبد عمارة دقو عمر اسطيفسطيف 113رقم  01حي

ليندة  39 الزهراء فطيمة
حمودي

رقم      قطعة الضحوي العيد سطيف      05تجزئة المالك عبد زعامة اسطيف19000شارع

توافق 40 رقم    صورية الحباب سطيف   06تعاونية اسطيفكعبوب

قزاطي 41 رقم      نزيهة مقران كداد شارع المستقبل اسطيفسطيف 40حي

برزان 42 أ     200حي قرمية العمارة بوصبع محمد اسطيف19000سطيف  34رقم  4مسكن

مرصاوي 43 ح     منصور درافة رحمون بن سطيف     02رقم  220شارع الثالث الشطر حشمي اسطيفحي

ذياب   44 بن ب  حسينة اسطيف19000سطيف  21س 1اكس

علق  45 هان ب     نور ص سطيف عداوة باي 19015الحامة صالح

توريرت 46 رقم     الزايدي البارد واد بريد عموشةسطيف 19115بواسطة

مطروني  47 عموشة     محسن تاجر الزايدي علوي عموشة19009بواسطة

ضيف  48 ب  مديحة سطيف    48ص ارنات ارنات عين عين

زغبي 49 رقم   87حي راضية سطيف    49مسكن الكبيرة الكبيرة 19008عين عين

بومخيلة 50 سطيف       توفيق الكبيرة عين جما ل كشاط مقهى الكبيرة 19400بواسطة عين

بخوش 51 عمارة   200حي سمراء الباب   12مسكن سطيف   156رقم الكبيرة الكبيرة عين عين

زياني 52 بريد    باسم حدادة بئر أزال 19039بلدية عين

شاقور 53 سطيف     أسامة رمادة عين أزال 19074بريد عين

ساعد   54 الشيخ بريد  أحمد سطيف          227صندوق ولية أزا ل عين عمار شعبية شارع أزا ل أزال 19007عين عين

رمضاني 55 سطيف    رشيد البيض بئر ب قجالص

درافة  56 سطيف   دل ل قجا ل قجاللمزارة

درافة 57 سطيف   مريم قجا ل قجاللمزارة

مسعي 58 سطيف      سناء الماء راس بريد حليمة ذراع قجالحي

فني  59 الدين سطيف   بدر قجا ل الماء قجالراس

محقون   60 الدين سطيف      نور تينار الماء راس ب قجالص

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 



المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

 الــــــــــــــــــــــنص

2016/ 20/07الربعاء يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم        

مساءا، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة 16:00 زوال إلى غاية الساعة 13:00ابتداء من الساعة 

. المدرجفيبطاقة التعريف الوطنية  والاستدعاءمرفقين بهذا  متصرف على أساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

                                                                                   

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
خوثير 1 سطيف         05رقم يسرى العلمة قوطالي إبراهيم حيرش حي عمار قلي العلمةشارع

تمهاشت 2 ب    400حي سارة عمارة سطيف   13مسكن العلمة19600العلمة

هروا ل 3 -  05رقم وداد سطيف    -  العلمة قوطالي حي محمد مرواني العلمةشارع

جيارة 4 العمارة   800حي مريم الباب   B7مسكن سطيف  544رقم العلمةالعلمة

دايخ 5 عمارة   100/400حي منير الباب   B02مسكن سطيف  37رقم العلمةالعلمة

بورديم  6 رفيق رقم    58حي محمد عمارة سطيف  52رقم  8مسكن العلمةالعلمة

قادري 7 سطيف   -     سمية العلمة سكرة بازر لعوازقة إبراهيم لعفيفي العلمةحي

زروا ل 8 سطيف           نذير العلمة السعدي غلب شارع بومدين هواري حي حسين لمعاوي السيد العلمةبواسطة

بووذن 9 سطيف     150حي ليلى العلمة رابح شارف العلمةمسكن

لعقاقنة 10 ب     400حي نادية ع الباب   01مسكن سطيف  129رقم العلمةالعلمة

جامع 11 سطيف      صفية العلمة قوطالي حي قاسة كامل العلمةشارع

حامدي 12 رقم   باية الشهداء سطيف  68حي العلمةالعلمة



سعدي 13 عمارة   350حي انيس الباب   11مسكن سطيف   02رقم العلمة19001العلمة

ربوح 14 الباب        ناصر رقم مبارك رحماني شارع إبراهيم حيرش سطيف   18حي العلمة19001العلمة

بلعلى  15 الغني سطيف        عبد العلمة موسى بوسيف حي براو العقارية العلمة19600التعاضدية

جفا ل 16 سطيف          حمزة العلمة السوامع الوليد بن خالد مسجد قرب بهلولي العلمة19600حي

برابح 17 سطيف   -      54نوفمبر  1شارع سعاد العلمة المركبات بطاقات ترقيم مصلحة المركزية العلمةالبلدية

لكحل 18 سطيف      14رقم الطاهر العلمة بوعكاز زيتوني العلمة19600شارع

قوطالي 19 نوفمبر   طارق او ل رقم     1954شارع الوطني الطريق سطيف   05العلمة العلمة19600العلمة

طاق  20 بن حي    محمد عياش حماري سطيف  1955اوت  20بواسطة العلمةالعلمة

بوبشطولة 21 رقم   بسمة ب سطيف    25ص ولية بابور بابوربلدية

عريس  22 الغني سطيف      عبد معاوية بلدية تاجر رمضان ورناني عزيز بواسطة بني

رواق 23 رقم    50حي خالدة عمارة سطيف   02مسكن العرش العرش بئر بئر

قحطار 24 - أحلم سطيف   -  زعيم أولد السخنة حمام دحمامبريد
السخنة دوس 25 سطيف  نجاة التلة دحمامبريد
السخنة سعيدي 26 سوب   صبرينة كراشتة سطيف   19تجزئة فرماتو اسطيفحي

طالب 27 بوخريصة   وفاء السعيد عمارة      23شارع الخمسة المعدومين حي رقم  5مسكن اسطيفسطيف 04أ

قاسم  28 ابن أ    750حي ابتسام عمارة اسطيف19000سطيف  204رقم  17مسكن

مشري 29 رقم        لطيفة قطعة القادر عبد سعودي شارع حشمي سطيف ,  95حي اسطيفد

بلة  30 الرحمان ب    عبد ص حشمي اسطيف 19000سطيف  173حي

كحلن 31 رقم      فضيلة الثاني الشطر الطريق عين اسطيف19000سطيف  160حي

الشيخ  32 بن رقم       يوسف الذوادي يوسفي شارع براهم أولد اسطيف 19000سطيف 20حي

سعودي 33 سطيف      كما ل نبشار تيزي تاجر علي شاوي عموشةبواسطة

نابتي 34 سطيف     - ليندة برج بيضاء بوضياف محمد أزال قرية عين

بويران  35 - سلمى سطيف   -   برج بيضاء محمد بشيري أزال 19640مدرسة عين

هل ل 36 المحل      1200-40-36حي نسرين رقم أ عمارة سطيف   11مسكن ولمان ولمان عين عين

السلم  37 نعم لحسن
حميطوش

- 266حي  سطيف    - ولمان عين ولمان 19200مسكن عين

دبابي 38 سطيف  -   616حي صبرينة ولمان عين ولمان مسكن عين

فني 39 سطيف        ايمان قجا ل الماء راس ادريس بن السعيد الشهيد قجالحي

بورغدة 40 سطيف     سارة الماء راس المتخصصة الستشفائية قجالالمؤسسة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 

2016/ 21/07الخميس يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم        

 زوال، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة على12:00 صباحا إلى غاية 07:30ابتداء من الساعة 

.المدرجفي التعريف الوطنية  وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفأساس الشهادة لللتحاق برتبة



وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

                                                                                   

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
لغريب 1 عمارة   504حي وهيبة سطيف  143رقم  E3مسكن العلمةالعلمة

قفة   2 بو عمارة   663حي يونس الباب   p20مسكن سطيف    364رقم العلمة19600العلمة

ال  3 فرج رقم   أسمهان الكرامة سطيف    06تعاضدية العلمة19600العلمة

مرابط  4 سطيف     144تجزئة صهيب سكنية العلمة العلمةقطعة

زغواني  5 الهدى سطيف          01رقم نور العلمة ال عبد حويفي حي علي صخري العلمة19600شاع

قدور 6 رقم    373تجزئة بل ل القطعة سطيف     55قطعة العلمة البخاري العلمةحي

بساس   7 ال رقم   عبد ب نوفمبر    42ص او ل سطيف  1954شارع العلمةالعلمة

رجم 8 القطعة    أسماء رقم المنار العلمة    12تعاضدية موسى يوسفي العلمةحي

لوصيف 9 سطيف      آما ل العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي العلمةبريد

بحبوح 10 عمارة   663حي هاجر الباب    A29مسكن سطيف   551رقم العلمةالعلمة

خالد 11 العمارة     عبير بوقادوم البشير السكني سطيف   28الباب  02الحي العلمة19600العلمة

بكيرة 12 سطيف       ايمان العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي العلمة19600بريد

ذويب 13 سطيف         29رقم سهام العلمة بوزيد ثابت حي الطيب معوش العلمة19600شارع

لطرش  14 الدين ع     663حي سيف عمارة رقم  20مسكن سطيف  379س العلمةالعلمة

عشاش 15 سطيف      103رقم الوليد العلمة خالد العزيز عبد العلمةشارع

جفا ل 16 سطيف       38رقم خالد العلمة قوطالي حي عمار لهوى العلمةشارع

برجم 17 تساهمي   110دحي لمياء الباب   02عمارة  OPGIاسكن اسطيف   12رقم العلمة19600العلمة

عنان  18 سطيف          زهية العلمة مبروك قرقيط شارع الستقل ل العلمةحي

شعبان  19 سطيف         19رقم ايمان العلمة بوزيد ثابت حي المطيش حليمي العلمةشارع



زراري  20 عمارة   800حي سلمى سطيف  216رقم  31مسكن العلمةالعلمة

قليلى 21 سطيف      وسام العلمة الزرقاء القلتة صالح سيدي العلمةبريد

براهيمي 22 سطيف      كوثر العلمة المل تعاونية العلمي بوراس العلمةشارع

دايخ  23 عمارة   100/400حي سفيان الباب   B02مسكن سطيف  37رقم العلمةالعلمة

كتفي  24 سطيف         25رقم سميرة العلمة لعبيدي حي الدين بدر جعفاري العلمة19001شارع

خليفة  25 رقم      432حي نبيلة بعزيز لخضر شارع سطيف   04قطعة العلمة19600العلمة

جفا ل  26 سطيف          راضية العلمة السوامع الوليد ابن خالد مسجد قرب بهلولي العلمة19600حي

جدو 27 الباب    أمينة رقم الشهداء سطيف  101حي العلمةالعلمة

كعبار 28 البلعة      48رقم لوبنة بريد موسى مداسي العرش سطيف 19660شارع بئر

لبيض  29 سطيف     منا ل العرش بئر بلهوشات العرش أولد بئر

خزري  30 رقم   نبيلة ب سطيف   152ص جميلةجميلة

بوكل ل 31 سطيف     عمار جميلة سعودي بوكل ل مقهى جميلةبواسطة

بلهادي 32 سطيف    حكيمة جميلة الخير بكوش جميلةبواسطة

عبيد 33 سطيف   -    32حي هدى ولية السخنة حمام تساهمي السخنة مسكن دحمام

غريبي 34 سطيف     سميرة السخنة حمام دائرة الثورة السخنة حي دحمام

زعباط 35 الطاية     عياش بلدية العجو ل ام السخنة 19625حي دحمام

بوساحة 36 دحي    وسيلة اسليم بودوخة عمارة   60عند الباب   06مسكن اسطيف   37رقم السخنة السخنة دحمام دحمام

غادي  37 سطيف    1965جوان   19حي حدة السخنة السخنة حمام دحمام

سمارة 38 ب     248حي هناء عمارة اسطيف19000سطيف - OPGI - 05مسكن

حمادة   39 بن الدين نوفمبر   سيف او ل )    76 (1954حي رقم  أ عمارة اسطيف19000سطيف  03مسكن

كراش 40 , حسام علوة     العايب شارع حشمي رقم    07حي الما ل سطيف 02تعاضدية
19000

اسطيف

هللي  41 رقم     ايمان رابح حليمة بن اسطيفسطيف  24شارع

مكارني 42 سطيف   XB2F16حسيبة يحياوي اسطيف حي

راعي  43 بن سطيف    نسيمة لكداد شوف اسطيف19000حي

قادم 44 اسطيفCITE HACHEMI SECTEUR N n°153 RUE LAIB ALLAOUA SETIFنسرين

شراقة 45 ب    علي الصغير ريغي سطيف   17حي اسطيف19000بيزار

منصوري  46 مهداوي   أكرم الطاهر ع   326حي اسطيفسطيف  227رقم  D15مسكن

بريمة   47 بو سطيف        01رقم فايزة المراونة عين حي السعدي بوفرمة اسطيف19000شارع

كعبش 48 سطيف      سليمة باي صالح الحمراء عين باي بريد صالح

بوضباب  49 سطيف       فيصل نبشار تيزي تاجر الطاهر عتيق عموشةبواسطة

توانسة 50 ب    زينب ص الحشيشية سطيف   19099بريد ارنات مزلوق عين

اللوي  51 عبد سطيف      زبيدة ارنات عين علي زيادنة ارنات 19100حي عين

صالحي  52 سطيف      محمد ارنات عين تملوكة خلفون ارنات بريد عين

لطرش  53 سطيف         هند أزا ل عين امحمد قمير بن والتمهين المهني التكوين أزال مركز عين

خنافي  54 الدين سطيف       صلح الحجر عين عمر خراز العمومية المطالعة أزال مكتبة عين



عرامة  55 سطيف   عفاف قل ل ولمان 19050بريد عين

شباح 56 سطيف     243حي اليمين البطا ل قصر ولمان 19054مسكن عين

رحا ل 57 البطا ل   امين قصر ولمان سطيف 19054بريد عين

كوسة 58 ب         49حي نوارة ص سطيف الماء راس قجا ل بريد قجال19265مسكن

زميت  59 سطيف     مصباح بوغنجة صابر أولد قجالبريد

عريب 60 سطيف     45حي احمد قجا ل الماء راس قجالمسكن

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 

21/07/2016الخميس يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم        

 مساءا، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة16:00 زوال إلى غاية الساعة 13:00ابتداء من الساعة  

.المدرج في التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفعلى أساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا. 



الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم

ذيب 1 ب    663حي رفيقة عمارة سطيف   112رقم  8مسكن العلمة19600العلمة

عطاوة 2 سطيف      نادية العلمة الزرقاء القلتة عمران أولد العلمةمشتة

لمنور 3 سطيف      28رقم سامية العلمة الستقل ل حي مبروك العلمةقرقيط

عناني 4 شارع   أسماء المستقبل سطيف  1954نوفمبر  1تعاضدية العلمةالعلمة

شوقي  5 إشراف ب  فادية نوفمبر    43ص او ل سطيف  1954شارع العلمةالعلمة

برارمة 6 سطيف        33رقم فهيمة العلمة بوكركر السعيد حي حسين جيلني العلمةشارع

عوف 7 رقم   98حي اشرف سطيف  03ع  15مسكن العلمةالعلمة

جلو ل 8 رقم       امينة التركي مولف حي محمد اليزيد سطيف  11شارع العلمة 19600العلمة

حجاز 9 عمارة   800حي فوزية الباب   32مسكن سطيف   494رقم العلمة19600العلمة

بولحية  10 -  سمية سطيف   - العلمة الصومام تعاضدية العلمة19600حي

جبلي 11 رقم      492حي ايمان علي مكاوي شارع سطيف  06مسكن العلمةالعلمة

كوسة 12 سطيف   1962جويلية  05حي لطفي العلمة19600العلمة

قيدوم 13 سطيف        زكرياء العلمة الزاوية مشتة عموشي الملح سكرة العلمة19600بازر

بلغو ل 14 ب    400حي سهام عمارة سطيف   399رقم  16مسكن العلمة19600العلمة

بوخناف 15 سطيف      خديجة عزيز بني بوعلم بواسطة النجاح عزيز مكتبة بني

عل ل 16 ب           حكيم ص اسطيف ورتيلن بني دائرة شبانة بني بلدية تارفت ورثيلن 19031قرية بني

ابروشن 17 سطيف    مراد ولية بوعنداس دائرة بوعنداسمقر

جنان 18 سطيف      خالد جميلة النور عبد بوهيد ل صيدلية جميلةبواسطة

بارة 19 سطيف        دل ل السخنة حمام دائرة التلة بلدية الجديد بئر السخنة مشتتة دحمام

سراي 20 السخنة    سميرة حمام السعادة السخنة سطيف 19066حي دحمام

ذيب 21 رقم     زكريا عمارة عمار حنيش اسطيفسطيف 27حي

زغوا ل 22 ساعد     نسرين برناوي نهج يحياوي اسطيفسطيف XC2C97حي

دوشة 23 يحياوي  مريم موزاوي    9حي محمد اسطيفسطيف XB5F66نهج

بوقصة 24 ب  إبراهيم سطيف   19111ص اسطيفالموان

مليزي 25 ف       500دحي ربيعة عمارة الدين نور معيزة الباب   3مسكن ب   448رقم اسطيفاسطيف 825ص

بوبريمة  26 اليقين سطيف        01رقم نور تبينت عين حي السعدي بوفرمة اسطيف19000شارع

علمة 27 ب  ساسية سطيف    19أف  3إكس يحياوي اسطيف19000حي

حلفاية 28 محمد   غانية حشيشي "  12حي رقم   " أ عمارة اسطيف19000سطيف  04مسكن

لعور 29 رقم      01رقم صفية القادر عبد بخوش اسطيف19000سطيف  34شارع

عقون  30 الدين - حسام سطيف      نبشار تيزي تاجر مختار شعل ل عموشة19068بواسطة

بوروينة 31 سطيف      ربيحة الوريسية بلدية صالح كتفي الشهيد ارنات حي عين

زبار 32 سطيف    506حي خالد ارنات عين ارنات مسكن عين

كيون 33 سطيف     كريمة ارنات عين مزلوق الحشيشية ارنات بريد عين

قادم 34 سطيف     1961أكتوبر  17حي بل ل الكبيرة عين عدوان الكبيرة أولد عين

الواحدي 35 سطيف     امين آزا ل عين محمد بعيطش أزال شارع عين

لوصيف  36 بن اسطيف            محمد آزال عين المداني عيسى بن بشارع تاجر اسمير ال طاع أزال 19007بوااسطة عين

حالة 37 سطيف      - السعيد برج بيضاء تاجر بوصلح بتش أزال بواسطة عين

خطاب 38 سطيف   -  لحسن حدادة بئر أزال 19039بريد عين

سلم 39 سطيف     100حي رضا برج بيضاء أزال 19021مسكن عين

بولنوار 40 سطيف      دل ل قجا ل الماء راس البراهيمي البشير قجالحي



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 

الــــــــــــــــــــــنص 

 ابتداء24/07/2016الدحد يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم          

 زوال، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة على12:00 صباحا إلى غاية الساعة 07:30من الساعة 

.المدرجفي التعريف الوطنية  وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفأساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم
كتاف   1 الدين زين حي      10رقم محمد الحميد عبد محبوب سطيف   492شارع العلمة العلمةمسكن

غلب 2 سطيف    52رقم خديجة العلمة الشهداء العلمةحي

دخيرة 3 سطيف    إسحاق العلمة دنفير العلمة19600حي

باباس 4 سطيف     65رقم الياس العلمة قصاب البشير العلمةشارع

ال  5 فرج -    محسن - العلمة     قصاب البشير شارع مكتبة ادريس ال فرج السيد العلمةالي



عياد  6 بن سطيف       سميرة العلمة حسين جيلني تعاضدية مزيان ساعو العلمةحي

بوغرداوي 7 سطيف    162حي رضا العلمة سونطراك العلمةمسكن

المين 8 محمد
عجرود

رقم    100حي  عمارة سطيف   43رقم  06مسكن العلمة19600العلمة

عناني 9 سطيف      -  - ليلى العلمة الزرقاء القلتة بلدية صالح سيدي العلمةبريد

رزقي 10 ب    400حي نسرين عمارة سطيف  113رقم  2مسكن العلمةالعلمة

رتيمة 11 سطيف     67رقم فهيمة العلمة بورفرف العلمة19600حي

لخضاري 12 سطيف         29رقم أسماء العلمة الجميل المنظر حي محمد مشيش العلمة19600شارع

مالكي 13 سطيف   250حي هدى العلمة العلمةمسكن

مزيان 14 رقم       هشام الجميل المنظر حي جلو ل جلو ل سطيف  42شارع العلمةالعلمة

زراري  15 المين رقم       محمد المل تعاضدية ال عبد حويفي سطيف   02حي العلمة19600العلمة

كتفي 16 سطيف    -   أسماء العلمة خالد العزيز عبد العلمةشارع

عباس 17 سطيف        40رقم الوليد العلمة بوزيد ثابت حي الطيب العلمة19600معوش

هباش 18 سطيف        43رقم جل ل العلمة العيد مخربش حي عياد السعيد العلمةشارع

زايدي 19 عمارة   663حي موسى رقم   20مسكن سطيف   379س العلمة19600العلمة

موفق 20 سطيف       41رقم امين العلمة الستقل ل حي الطاهر رومان العلمةشارع

شارف 21 العلمة            03رقم سماح المجلس لدى محامية فاطمة شارف الاستاذة مكتب العيد دحي النصر شارع
اسطيف

العلمة

غلب 22 سطيف       سعيدة العلمة احمد رضوان بواسطة عمار سامعي العلمةحي

سعدي 23 سطيف      -  خالصة العلمة عمر غلب شارع الجميل المنظر العلمةحي

زراري 24 رقم       سارة المل تعاضدية ال عبد حويفي سطيف   02حي العلمة19600العلمة

العزيز  25 عبد سطيف     صفية العلمة موسى بوسيف براوحي العلمةتعاضدية

علوني  26 الدين "  17رقم علء حي  " د سطيف    100شارع العلمة مدعمة العلمةقطعة

كروشة 27 الجميل        8رقم نبيل المنظر حي قانة بن البار سطيف   492شارع العلمة العلمةمسكن

الرؤوف  28 عبد رقم   بدار السعادة سطيف   12حي العلمة19600العلمة

مليزي 29 -   42حي سامي سطيف   - سكرة بازر عموشي الملح العلمةقطعة

فكراش 30 عمارة   663حي صباح سطيف   478رقم  A 26مسكن العلمة19600العلمة

العارم 31 عمارة   800حي المين ب   23مسكن سطيف   282رقم العلمة19600العلمة

شاطر 32 سطيف     1955اوت  20حي ايمان العلمة دبي العلمة19600شارع

لوط 33 ب    800حي ايمان ع سطيف   512رقم  35مسكن العلمةالعلمة

ديلمي 34 سطيف       سمية العلمة عمار حياهم شارع مزيان ساعو العلمةحي

العلوي  35 الرشيد الجميل   عبد المنظر ب    58دحي عمارة اسطيف   17رقم  3مسكن العلمة19600العلمة

شحاتة  36 إبراهيم رقم     1954نوفمبر  1شارع نهلة فيل جينيسيدار سطيف  12حي العلمةالعلمة

مانع 37 سطيف   أسماء العلمة بهلولي العلمةحي

درش  38 الزهراء سطيف        13رقم فاطمة العلمة التركي مولف حي بلخير محمد العلمةشارع

كيفوش 39 شارع   امينة بورفرف الباب    Bحي سطيف   54رقم العلمة19600العلمة

رحماني  40 ليندة سطيف        39رقم حياة العلمة التركي مولف حي الطاهر زغيب العلمةشارع

درش 41 سطيف        13رقم نجاة العلمة بوزيد ثابت حي فرحات كوسة العلمةشارع

صحراوي  42 العمري سطيف   663حي هند العلمة العلمةمسكن

عقون 43 سطيف        5رقم أسامة العلمة دقو عمر حي علوي علي العلمةشارع

حلق  44 المين سطيف         24رقم محمد العلمة إبراهيم حيرش حي عمار قلي العلمةشارع

قيدوم 45 رقم   نسيمة ب سطيف  522ص العلمةالعلمة



بخاخ 46 سطيف       2رقم وسيلة العلمة قوطالي حي عمر نزار العلمةشارع

خودري 47 رقم   وردة ب سطيف     41ص العلمة قوطالي العلمة19601حي

سعدون 48 اسطيف        400دحي مليكة العلمة بودحفص اسعدون شارع بورفرف العلمة19600قطعة

نعمان 49 سطيف     رابح العلمة سكرة بازر العلمةالملح

عمران 50 عمارة   230حي سفيان ب   1مسكن سطيف  124رقم العلمةالعلمة

قرة  51 الدين عمارة   504حي نور سطيف   48رقم    B3مسكن العلمة19600العلمة

عقون 52 "  أسماء سطيف    " العلمة الملح العياشي الشريف مزيان العلمةحي

عبدلي 53 ب       86حي غزلن ص فودة بني بلدية جميلةسطيف 51مسكن

الدين  54 صافي سطيف        100حي طارق ولية جميلة دائرة فودة بني جميلة19620مسكن

ال  55 رزق رقم   اليمين ب سطيف  95ص جميلةجميلة

زاوي  56 العزيز سطيف    عبد فودة بني جميلة19023العليقة

شايب  57 بن سطيف       كنزة السخنة حمام دائرة التلة جديد بئر السخنة مشتة دحمام

سعدي 58 سطيف    50حي كميلية السخنة حمام السخنة مسكن دحمام

زيغم 59 سطيف   سلمى علي عبيد اسطيفحي

شيطر 60 -  5رقم وليد سطيف    علوة كتفي اسطيف19000شارع

دادة  61 بن ب      وردة ع بقاق بن محمد اسطيفسطيف 146رقم  09حي

برزيق 62 ب      هشام ع بقاق بن محمد اسطيفسطيف 146رقم  09حي

خباش 63 - 20حي اميرة سطيف     العيفة شيخ اسطيف19000مسكن

شكير 64 عمارة        المين ذكور المهني التكوين لمركز الوظيفية اسطيف    03رقم  B:03السكنات بلير اسطيفدحي

قوتا ل 65 د    1006حي حسان ع اسطيف19000سطيف  720رقم  26مسكن

بطيحي 66 عمارة     سامية الدين نور معيزة اسطيفسطيف 375رقم   E:4حي

بلوط 67 رقم       الهام ساعد فلحي نهج براهم أولد اسطيف19000سطيف  26حي

خروبي 68 أ    20حي مريم عمارة سطيف   17رقم  5مسكن اسطيف19000بلير

غذفة  69 بن براهم   أسماء أولد سطيف     24حي محمد عبعوب شارع اسطيفأ

ال   70 سعد امين سطيف        D156العنوان محمد الثالث الشطر حشمي حي الخثير صروب اسطيفشارع

جساس  71 الناصر سطيف        41رقم عبد يحياوي حي الصغير محمد هدنة اسطيف19000شارع

جبالي 72 - رابحة سطيف  -      باديس بن الحميد عبد حي الوريسيا ارنات بريد عين

خوني 73 س    200حي سميرة عمارة سطيف   167رقم    7مسكن ارنات ارنات عين عين

بوعظم 74 ارنات Cité 506 lots Ain Arnat Sétifاشرف عين

طويجين 75 سطيف    هشام عباسة عين ارنات 19016بريد عين

زرقاق 76 عمارة    50حي فريد اجتماعي الباب   A2مسكن سطيف   13رقم ارنات ارنات عين عين

قلي 77 سطيف    300/50حي حمزة آزا ل عين أزال مسكن عين

نويوة 78 سطيف      يحيى الحجر عين تاجر السعيد العايب أزال بواسطة عين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

المدراسة العليا للاساتذة بسطيف

.مدير المدرسةالمراسل: 
.القائمة المرفقةالمراسل إليه: 



الــــــــــــــــــــــنص 

 ابتداء24/07/2016الدحد يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة العليا للساتذة، وذلك يوم          

 مساءا، بغرض إجراء المقابلة المتعلقة بالمسابقة على16:00زوال إلى غاية الساعة  13:00من الساعة 

.المدرج في التعريف الوطنية وبطاقة الاستدعاء مرفقين بهذا  متصرفأساس الشهادة لللتحاق برتبة

وفي دحالة عدم دحضوركم في الوقت المحدد أعل،ه، فإنكم تعتبرون غائبون ومقصون تلقائيا.

                                                                                   

 الدائرةالعنـــــــــــــــــــــــوانالاســم واللقـــبالرقم

مصباح 1 سطيف   1954نوفمبر  1شارع  36رقم هاجر  العلمة19600العلمة

حداد 2 رقم   منا ل ب سطيف  1945ماي  08حي  2137ص  العلمةالعلمة

سقلي  3 العياشي   مسيكة براهمة سطيف   24شارع العلمة  العلمةقوطالي

بلعصام 4 سطيف      وسام العلمة قوطالي بخوش لمرد  العلمة19600حي

سعدون 5 سطيف        20رقم ايمان العلمة الستقل ل حي علي مزغيش  العلمة19600شارع

صالحي 6 س     200حي مريم عمارة سطيف  182رقم  16مسكن  العلمةالعلمة

ساعو 7 سطيف         44رقم الضاوية العلمة العربي حساني بواسطة القادر عبد المير  العلمةشارع

قدور  8 سطيف    426حي خالد العلمة  العلمة19600قطعة

عزرة 9 رقم   سليم بهلولي سطيف  21حي  العلمةالعلمة

سعدون  10 القادر سطيف         07رقم عبد العلمة بوزيد ثابت حي عمار بابوري  العلمة19600شارع

ذياب  11 الدين سطيف         24رقم نصر العلمة العيد حي الحفيظ عبد مقيدش  العلمة19600شارع

بوبسرسوب 12 سطيف    عدنان العلمة سكرة بازر  العلمةبلدية

حراق  13 امين عمارة   663حي محمد سطيف   539رقم   B22مسكن  العلمة19600العلمة

صحراوي 14 سطيف    ياسمين العلمة ديلمي الخوة  العلمةشارع

عريف  15 العزيز د    100حي عبد عمارة سونطراك سطيف   365رقم  6مسكن  العلمة19600العلمة



رياحي 16 الباب         حنان رقم بواسهمين القادر عبد شارع مزيان اساعو اسطيف   12دحي  العلمة196000العلمة

نزار 17 سطيف     16رقم سمية العلمة إبراهيم عناني  العلمةشارع

غلب 18 بوزيد   وسيلة ثابت رقم   103حي سطيف  64قطعة  العلمةالعلمة

قمامي  19 المالك سطيف         عبد العلمة يوسف ال خديم شارع مزيان ساعو  العلمة19600حي

شواو 20 رقم    800حي عاد ل عمارة سطيف    B4مسكن  العلمة19600العلمة

كامل  21 الرحمان سطيف    04رقم عبد العلمة النهضة  العلمةتعاضدية

مومني 22 سطيف      96رقم ياسين العلمة زغار إبراهيم  العلمة19600شارع

البار 23 سطيف       492حي هالة العلمة المسعود زادة شارع  العلمة19600مسكن

ليتيم 24 عمارة   800حي وهيبة الباب   4أ 12مسكن سطيف   03رقم  العلمةالعلمة

جمعيون 25 سطيف        12رقم سامية العلمة قوطالي حي لونيس عايب  العلمة19600شارع

كتفي 26 الباب     100حي ايمان رقم مدعمة سطيف  95قطعة  العلمةالعلمة

تيكودان 27 سطيف         دليلة العلمة ياسر بن عمار مسجد امام بهلولي  العلمة 19600حي

طبيش  28 الدين سطيف     200حي جما ل العلمة ب العمارة  العلمةمسكن

سليج 29 سطيف       سهيلة العلمة التساهمي حي الدين سيف حارش  العلمةصيدلية

صدقة 30 رقم    مبروك مرواني بلخيري سطيف     05شارع العلمة العيد مقداش  العلمةحي

سكوح 31 سطيف      حامدة العلمة سكرة بازر الوراسي علي  العلمةحي

بوشريط 32 ب  بوزيد سطيف   1954نوفمبر  1حي  29ص  العلمة19600العلمة

غضبان 33 سطيف        10رقم وفاء العلمة دقوا عمر حي العيد غوليب  العلمةشارع

هوام 34 سطيف      سارة العلمة الخيام تعاضدية العلمي سلماني  العلمةعند

ليتيم 35 مزيان   ياسمينة ساعو سطيف    432حي العلمة العبيدي  العلمةمسكن

منحور  36 الدين سطيف        محي ولية بوعنداس دائرة بوسلم بلدية حلية  بوعنداس19070قرية

بوخنفوف 37 ب  سعاد سطيف   124ص العرش العرش بئر  بئر

برقاز 38 البلعة  مريم ب    19022بريد ص العرش سطيف 32سطيف  بئر

فودي 39 سطيف   1954نوفمبر  1شارع رابح فودة  جميلةبني

قريش 40 سطيف      هاني فودة بني بلدية شيرهم  جميلة19128بريد

لحمر 41 سطيف     242حي الحاج السخنة حمام السخنة 19626قطعة  دحمام

مبارك 42 يوسف
عزام

سطيف     ولية السخنة حمام السخنة بريد  دحمام

بوطالب 43 سطيف      08رقم منا ل تبينت عين حي  اسطيف19000شارع

العمري 44 ج     وهيبة عمارة دقو عمر  اسطيفسطيف 46رقم  1حي

رحماني 45 رقم     كما ل ب ع مرواني سطيف    15ترقية احمد حمادي  اسطيفشارع

زغبي 46 رقم   اميرة الهقار  اسطيفسطيف 12تعاضدية

سخاف 47 الطريق   صديقة عين رقم  . 317حي  اسطيفسطيف 89ق

حرفوش 48 رقم    غانية جودي حمو سطيف   27حي  اسطيف19000المعبودة

بقاق 49 سطيف     XB1E24العنوان سهير يحياوي حي بونشادة  اسطيفشارع

قلي 50 المكي   امينة ستو ل عمارة   407حي الباب    A2مسكن  اسطيفسطيف 20رقم

رحالي 51 مسكن    كنزة العيفة الشيخ سطيف   218حي ارنات مزلوق  عين

نوي 52 سطيف    بهجة مزلوق يلس أولد ارنات حمام  عين

دعاس  53 بن سطيف   54نوفمبر  1شارع  16رقم بشير الكبيرة الكبيرة عين  عين

شولة  54 بن أزا ل           شافية عين الطاهر مرابعي حي البناء مواد تاجر حسين شولة بن أزال بواسطة  عين

دوس 55 سطيف    محمد برج بيضاء بريد أزال بواسطة  عين




