
 
 

 
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 والبحث العلميوزارة التعليم العايل 
 املدرسة العليا لألساتذة بسطيف

 
 .املدرسةمدير  املرسل:
 .املرفقةالقائمة  إليه:املرسل 

 
 
 

 الــــــــــــــــــــــنص
  

 07:30من الساعة  ابتداء 18/07/2016 ثننياإل يوموذلك  لألساتذة،يشرفين أن أطلب منكم احلضور إىل املدرسة العليا         

يف دولة  مهندس برتبة لاللتحاقغرض إجراء املقابلة املتعلقة ابملسابقة على أساس الشهادة ب زواال، 12:00الساعة  غاية صباحا إىل

 .(01)القاعة رقم يف  الوطنية التعريفطاقة وب االستدعاءمرفقني هبذا  اآليل،اإلعالم 

 

 تلقائيا.ومقصون تعتربون غائبون  اله، فإنكمأعحالة عدم حضوركم يف الوقت احملدد  ويف
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



     

 الدائرة  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان و اللقب االسم الرقم

 العلمة شارع قلي عمار حي قوطايل العلمة سطيف 23رقم  دخرية نبيلة 1 

ين اثبتالد صالح 2    العلمة 19600العلمة سطيف  121رقم  50مسكن عمارة  250حي  

 العلمة حي مولف الرتكي شارع دقداق بوزيد العلمة سطيف 15رقم   طلحي وفاء 3

 العلمة العلمة سطيف 86ص ب  بورماد ام كلثوم 4 

 العلمة حي علي االوراسي ابزر سكرة العلمة اميان كواشي أمساء 5 

 العلمة سطيف -العلمة  397رقم  6مسكن عمارة ل  504حي  فوانس هاجر 6 

 العلمة ابزر سكرة سطيف-املالح عموشي بشري الشريف بوزيد 7 

 العلمة 19600العلمة سطيف  65حي بورفرف رقم  بوحلية سارة 8 

 العلمة  15قطعة  العلمة شارع لوصيف عمر رقم  426جتزئة   صيد  العابدين  زين 9 

 العلمة حي هواري بومدين شارع حممد مرواين العلمة سطيف الدين قارس انصر 10 

 العلمة 19600العلمة سطيف  01رقم  10عمارة  -عدل-مسكن  500حي  العمراوي خالد 11 

 العلمة العلمة 25شارع لوصيف رابح حي قوطايل رقم الباب  هاجر غضاب 12 

 العلمة مة سطيفقطعة مدعمة العل 100حي  مرمي قتال 13 

 العلمة 19600شارع سرية الشتيوي حي مقداش العيد العلمة سطيف  23رقم  نعمون عصام 14 

 العلمة متوسطة االخوة بعزيز العلمة سطيف راحبي كوثر 15 

 العلمة 19600مسكن العلمة سطيف  450/100حي  خولة محود 16 

 العلمة عند حمروقي بلقاسم شارع صباحيي الصابري حي بلعلى العلمة سطيف عبد الكرمي مرشدي  17 

 العلمة العلمة سطيف 09حي ساعو مزاين تعاضدية الوفاق رقم  حيىي مرمي بن 18 

 العلمة 19600العلمة سطيف  -بورفرف اجلديدة-قطعة  400جتزئة  عبد الغين دراجي  19 

 بئر العرش دائرة بئر العرش سطيف 19660بريد البالعة  احلليم عمارة عبد 20 

 سطيف سطيف 118حي حشمي شارع موايت عباس رقم  وليد رنوين 21 

 سطيف سطيف 7رقم  1مسكن عمارة ب  384حي سوانطراك  سعيود رمزي 22 

 سطيف سطيف 38مسكن رقم الباب  616حي   زايدي هاجر 23 

 سطيف ج عمريوش سطيفهن 29بواسطة قراين إبراهيم  خليفي فاتح 24 

 سطيف سطيف 107حي حشمي شارع انشز رابح رقم  ابلعيفة مساح 25 

 سطيف 19620سطيف  -شارع محزة السعيد بين فودة  07رقم  الصديق شخشوخ بوبكر 26 

 سطيف 19000سطيف  25تعاونية اجلزائر حي عني تبينت رقم  عصيد تقي الدين 27 

 سطيف BAT 07 N 30 2eme TRANCHE SETIF  حممد أمني شتواين  28 

 سطيف 19000سطيف  05رقم الباب  01حي معيزة نور الدين عمارة أ إبراهيم زرافة 29 

 عين أرنات بريد احلشيشية مزلوق عني ارانت سطيف طهراوي هجرية 30 

 عين أزال مسكن تسامهي بيضاء برج عني آزال سطيف 50حي  مسعودة حريب 31 

 عين أزال 19640حي هواري بومدين بيضاء برج سطيف  خالف مصطفى 32 

 عين ولمان 19002عني وملان سطيف  66رقم الباب  Iمسكن عمارة  300حي  مزغيش مرمي 33 

 عين ولمان عني وملان سطيف-حي ذراع امليعاد عيدودي سفيان 34 

 قجال مسكن قجال سطيف 23ايل السيدة بودبزة حدة  بودبزة حدة 35 

 قجال سطيف -املؤسسة االستشفائية املتخصصة راس املاء حسنة خلفي 36 

 قجال املؤسسة االستشفائية املتخصصة راس املاء سطيف جبار ابتسام 37 

 قجال 19000قرية بوغنجة أوالد صابر سطيف  ساعد ملعب 38 

 



 
 


