
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 لميــحث العــوزارة التعليم العالي و الب    

 

 1يفــجامعـــــــــة فرحــــــــات عبــــــاس سط                

 ــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمانــــــــــــــــــــــــــ                

 املديرية الفرعية للمستخدمين و التكويــــــــن                

 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــه: القائمـــــــــة املرفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملرسل إليـــــ             

 1/2018الرقم :                   /م.ف.م.ت/ج.ف.ع.س.             

 

 

 

 ـصــــــــــــــــــــــــــــــالــنــــ

صباحا بقاعة املحاضرات  07:30على الساعة    2018ديسمبر  13مدعوون يوم  ليكن في علمكـــم بأنكم        

على أساس   مسابقةللمن أجل إجراء املحاورة    -الباز – 1يجامعة فرحات عباس سطيف  مولود قاسم نايت بلقاسم

مرفقين ببطاقة التعريف الوطنية و ، الجامعة بمديريةالخاص   مهندس دولة للمخابر الجامعية : رتبة الشهادة

 االستدعاء.

 

 

 03/12/2018:ي سطيف ف

 

 املدير الفرعي للمستخدمين والتكوين         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ـــــــوان لقب السم و ال  الرقم  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عين الكبيرة سطيف 147رقم الباب  J02مسكن عمارة 200حي  وفاء بوسباس ي 01

نةيعيدودي بث 02  سطيفعين وملان  19042حي ذراع امليعاد  

 19000حي بلير  02رقم الباب  15قطعة  خواثرة راضية 03

 قطعة عين أرنات سطيف 109حي  بن قسمية عماد 04

 سطيف 17رقم الباب  09مسكن عدل عمارة  500حي بلحاج عمار  درمان إيمان 05

 163رقم  04مسكن ع د  326حي مهداوي الطاهر  موزاي سليم  06

 مركز حمام قرقور سطيف بوفروج بن بوريش فارس 07

 شوف لكداد سطيف 879رقم  h 07مسكن عمارة  950حي  لخذاري مريم 08

 19087مسكن ص ب  20حي  شبلي شوقي 09

 حي الشهيد حشاش الطاهر عموشة سطيف مزاري حورية 10

 19600مسكن ملحقة هاللي عمر العلمة  200حي  يخلف سماح 11

 سطيف 42عمارة أ رقم  حي بلير  عيس ى هالة 12

 مسكن أوريسيا سطيف 122حي الشهيد سعودي الذوادي  سعدي فوزية 13

 مسكن العلمة سطيف 432شارع عمار بورديم  بعطاش وئام 14

 الباز سطيف 253رقم  03م ع س  200حي  سعدوني سليمة 15

 سطيف 10شارع كتفي الحفناوي رقم أ   عباس ي كريمة 16

 تعاونية املزدهر سطيف 11حي الهضاب رقم  قشطال أمال 17

 حي كعبوب سطيف 05تعاضدية الفوارة رقم  عزوق صفية 18

 حي سياري خليفة عين الكبيرة سطيف بوزورين سارة 19

 مسكن عين وملان سطيف 360حي  لعزازقة فاطمة الزهراء 20

 بريد حمام السخنة سطيف مرداس سارة 21

 مسكن حمام السخنة سطيف 35حي  حداد نورة 22

 مسكن بيضاء برج سطيف 20حي  بوعريف عواطف  23

 صالح باي 19061بريد راسيسلي  بن غريب شافية 24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حي البساتين بوقاعة سطيف بن عبيد وفاء 25

 لعواملة قصر األبطال سطيف لعميري سامية 26

 بريد بئر حدادة مركز سطيف بن سباع حسام 27

صبرينةبوعماري  28  شارع بلة توهامي حي باركافوراج سطيف5   

 19111بريد املوان ص ب  قونار سعدون  29

 سطيف 125رقم  c3حي مزهود الطيب عمارة صاولي شهرزاد 30

 حي الرزيق تومي ، بوقاعة ن سطيف هداجي يمينة 31

 شارع عراب مبروك ، حي يحياوي سطيف14   خولة بلقيدوم 32

 حي السوق الجديد بوقاعة ، منزل موالدي عبد هللا بوقاعة  سطيف محند بوخاوة 33

 سطيف  123رقم  7مسكن غمارة س 300حي الخوة مهداوي ،  بالل طرشة 34

 شارع الخوة رازي ، لعرارسة ، سطيف10  نظرة زروق  35

 قرية بني ملول ماوكالن ، سطيف  رضا منديل 36

 سطيف   19302، صندوق بريد حمام قرقور   طارق وراد 37

 رأس املاء قجال سطيف تباني فؤاد 38


