
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البــحث العــلمي    

 

 1جامعـــــــــة فرحــــــــات عبــــــاس سطــيف                

 األمانــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــة               

 المديرية الفرعية للمستخدمين و التكويــــــــن               

 المرسل إليـــــه: القائمــــــة المرفـــــــــــــــــة             

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

 

 

 

 ـصــــــــــــــــــــــــــــــالــنــــ

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

من أجل إجراء   -الباز – 1يجامعة فرحات عباس سطيف  بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم

 كلية علوم الطبيعة والحياةب عون حفظ البيانات الخاص : على أساس الشهادة رتبة  مسابقةللالمحاورة  

 مرفقين ببطاقة التعريف الوطنية و االستدعاء.

 

 

 

 

 المدير الفرعي للمستخدمين والتكوين         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان لقب السم واإل الرقم



حي بهلولي العلمة 32  دليلة زيغمي 01  

جوان عمارة  19حي  ناصر وفاء 02 c06 العلمة 94رقم    

 بريد خلفون عين أرنات سطيف القلي ليندة 03

سطيف 1945ماي  08نهج 18 طلبة أسماء 04  

 بريد معفر صالح باي سطيف مداسي عزوز 05

 تجزئة عين مداح بوقاعة سطيف موهبة أيوب 06

 قرية المالح عموشي بازر سكرة سطيف بخوش حميدة 07

بوقاعة سطيفعين الحدرة بني وسين   قرين مونية 08  

 تيملوكة عين أرنات سطيف صالحي أسماء 09

 حي اإلخوة طاهير تيزي نبشار سطيف دواجي رضا 10

 بريد خلفون عين أرنات سطيف بوقفة عبلة 11

 بواسطة بوطيب بوزيد عين آزال سطيف قادر منيرة 12

عين أرنات سطيف 113قطعة رقم  209حي  خنوف إيمان 13  

الحدرة بني وسين بوقاعة سطيفبريد  هداج أسامة 14  

 بريد قصر االبطال الخربة سطيف لعناني بشيرة 15

سطيف 1945ماي  08شارع 22 نفير الهاشمي 16  

 حي دار عمر بوقاعة سطيف لعويشة علي 17

سطيف 03رقم  05تعاونية التضامن ع أ  معيزة منال 18  

 بريد تيزي نبراهم تالة إيفاسن سطيف زرقون فارس 19

بيلير سطيف 208نهج مسلم عيسى رقم  قاسم أسماء 20  

 بريد قصر األبطال عين ولمان سطيف مرابط مديحة 21

نهج سهول المكي حي بوعروة سطيف31 زغيدة صافية 22  

A03حي عين الرملن عمارة  بن حاج منال 23 سطيف   

مسكن  100حي  زغيدة سارة 24 FN POSTE عمارة    E سطيف 05رقم    

الرحمان عقيلةحداد هبة  25 سطيف 17تعاونية األحالم ع ب رقم    

سطيف  63رقم  08مسكن مزهود الطيب عمارة أ  250حي  حامدي كريمة 26  



 

 

عين أرنات سطيف 84قطعة رقم  288تجزئة  عبد الالوي حسيبة 27  

 بريد أوالد عياد حمام قرقور سطيف   أمال  بن سالم 28

سطيفبلدية قصر األتطال  كبير صبرينة 29  

سطيف 12ع ب رقم  12حس حشمي رقم  شخشوخ ريمة 30  

حي بيلير سطيف314 مرواني شبلة 31  

 


