قائمة اسمية للمرشحين لمسابقات التوظيف
على أساس الشهادة بكلية اآلداب واللغات المرفوضة ملفاتهم

1

اميرة براهمة

حي  144قطعة  38شارع دبي العلمة

2

رحمة مشتة

حي 506مسكن عين ارنات رقم الباب 117

3

شافية بو رغدة

بريد اوالد تبان 19030

4

محمد قاسم معيزة

حي 12مسكن رقم  05بوعروة سطيف

5

لويزة حداد

حي 20مسكن تربوي اجتماعي عين ولمان

6

نفيسة مطروني

بواسطة ختوت صالح تاجر عموشة

7

يعقوب حابي

شارع فتاش عمر كعبوب سطيف

8

منى عنان

تعاضدية مالك بن انس العلمة

9

الميس حكيمي

حي 150قطعة شارع محمدين غالب العلمة

10

مخلوف بن بودة

زباشة ذراع قبيلة

11

مريم بحري

حي  121مسكن رقم  77عين عباسة

12

سلمى زغودة

حي يحياوي قطعة رقم  30سطيف

13

طاهر بلوطي

بريد بئر حدادة

14

سمير بعزيز

كشك شاوش عيسى طريق  01نوفمبر 54عين الكبيرة
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15

جالل بناني

12شارع حامدي الشريف حي يحياوي سطيف

16

مراد عزوز

حي تعاضدية الفتح العلمة

17

احالم بومخيلة

حي حشمي شارع حروس لحسن رقم  17سطيف

18

شيماء مصمودي

شارع مقراني الطاهر رقم 10بوعروة سطيف

19

امينة مدور

ترقية عصماني 24مسكن ع ب رقم  09سطيف

20

نسيمة نور الدين

حي77مسكنرقم/13صبرقم 59بني فودة

21

كريمة كروش

اوالد زيان تالة ايفاسن

22

زكرياء درادرة

حي بوسكين 130قطعة رقم22شارع العربي الشريف سطيف

23

هشام بورزاح

حي300مسكن رقم 29عين ارنات

24

نسرين بوقرن

حي قدور بولحية عين الكبيرة

25

خولة قميش

حي 17مسكن صالح باي

26

رجاء سامعي

35مسكن عمارة ب رقم 12سطيف

27

امال غيو

بريد خلفون عين ارنات

28

فؤاد قايد

اواالد شبل قالل

29

وليد بن كيكي

حي  20اوت  55عمارة د05رقم  368سطيف

30

سعيدة بن رقرق

بني وسين مركز رقم 48
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31

اسماء عنان

21شارع العيد نحاوة حي حشمي الشطر 03سطيف

32

محمد النور عنان

حي يوسف موسى تعاضدية الصومام العلمة

33

هارون همام

حي  95تجزئة راس ايسلي الرصفة سطيف

34

خالد عنان

بلدية سرج الغول سطيف

35

نور الهدى عيساوي

حي محمد بوصبع عمارة  06رقم  54سطيف

36

الويزة منداس

حي الشيخ العيفة  108قطعة رقم  16سطيف

37

ايمان زواي

شارع قراف محمد السنوسي رقم  67سطيف

38

عفاف أم الرتم

حي  200مسكن العلمة 191

39

سحر أم الرتم

حي  200مسكن العلمة 191

40

حسناء بن اكحل

ص ب  308عموشة سطيف

41

وردة قيوة

بريد قالل سطيف 19201

42

بولنوار حامي

13حي  20أوت  1955صالح باي سطيف

43

وداد عمروش

بواسطة قادري عمر تاجر تيزي نبشار سطيف

44

ريان أمينة مراد

حي  407مسكن ع س  6رقم الباب 60ستول المكي

45

حورية حاجي

حي بعيرة عين ولمان سطيف

46

أحالم بوشخيمة

شارع قلي عمار حي حيرش ابراهيم العلمة سطيف
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47

باسم روازقي

27نهج بوزيد صالح سطيف

48

خليصة لعور

شارع عابد عالوة حي حشمي سطيف

49

لبنى هجرس

حي الشهيد كرشوني لحسن اوريسيا

50

حنان فاطمي

حي  506مسكن عين ارنات رقم الباب 117

1

منية عبيد

12شارع حليمي لمطيش حي ثابت بوزيد العلمة
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