
العنوانإسم ولقب المترشحالرقم

شارع قباشي بلقاسم حي يحياويxc2A23 12  رجالين ليلى1

 لحشيشية عين أرنات سطيف71 مسكن رقم 134حي لحمر بدر الدين2

 سطيف73 رقم 9حي مزهود الطيب عمارة أ هباش عادل3

 عين ولمان سطيف113 رقم الباب 06 مسكن رقم العمارة 400حي بليليطة فوزي4

 مسكن عين الحجر سطيف164حي بروشي عبد القادر5

 مسكن عين عباسة سطيف45حي بدادرة سيف الدين6

 سطيفXB1G13حي يحياوي بوزويقة عبد الكريم7

 سطيف253رقم 10 مسكن مؤلف محمد عمارة ب 400حي بوزيدي محمد8

 عين ولمان سطيف44 رقم F مسكن ع 300حي صحراوي سليم9

 العلمة سطيف32 رقم 04مسكن عمارة 500حي ذيب إسحاق10

 عين ولمان سطيف115 مسكن رقم 266حي مخلوفي جمال11

 العلمة سطيف1962 جويلية 05حي هبول هاجر12

 عين الكبيرة سطيف135 رقم الباب D14 مسكن عمارة 300حي حدادي هاجر13

 سطيف764رقم 31حي مروش قدور عمارة د بونشادة عمار14

 سطيف11 رقم SNTRنهج قراوي العياشي طبطوب عمر15

 حي الهضاب سطيف03شارع قوايسي السعدي قطعة رقم لروق أميرة16

شارع عباشة عمار عند ذيب عالوة تاجر سطيف5بن خالف نسرين17

قائمـة إسمية للمترشحيـن المقبولين لإللتحاق برتبة عون تقني للمكتبات الجامعية

كليـــــة اآلداب و اللغــــات



بواسطة بولمخالي فريد عموشة سطيفلقديم فؤاد18

 سطيف18 شارع الطوني بلخير رقم 3 قطعة 54 نوفمبر 01حي معيزة مهدي19

 سطيف24 شارع سعادنة العياشي رقم 54 نوفمبر 01حي موصلي محمد منير20

شارع اإلخوة مسلم سطيف28عيرور شفيقة21

 العلمة سطيف67شارع إبراهيم زغار رقم طبيش خيرة22

 لعبيدي العلمة سطيف01 الطابق 09 مسكن عمارة 104حي عامر مريم23

 سطيف87 رقم 8 م ع أ 1014حي عبدلي نور الهدى24

 سطيف217 رقم 13 مسكن عمارة د 326حي لخضاري سميرة25

 سطيف146 رقم 15حي ستول المكي ع س مسايلي ليندة26

 مسكن قجال سطيف52حي خليفي حسام الدين27

 سطيف21 رقم G مدخل 2حي المنظر الجميل ع ربيعي سليم28

شارع دالي مختاري حي كعبوب سطيف11رقم حابي سهام29

 شارع االخوة رازي سطيف05تعاضدية النجاح قطعة رقم مزلوق الربيع30

راس ايسلي بلدية الرصفة سطيفتمتام مختار31

قرية تاقمة بلدية بني شبانة بني ورثيالن سطيفسبوسي توفيق32

رأس الماء تينار سطيفمحقون نور الدين33

 مسكن عين ولمان سطيف583حي غريب خليل34

حي أمن الحياة نهج بن غنام عبد القادر سطيفمهرة كنزة35

 سطيف4حي لبرارمة التعاونية العقارية العالية رقم سحامدة فراح36

 سطيف253 رقم E3 مسكن عمارة 326حي بن رايس أمال37

بريد بيدة سرج الغول سطيفسيفر جمال الدين38

 قطعة سطيف317حي عين الطريق عابد مهدي39

 سطيف17حي اوالد براهم شارع قاسم رقم بوراس حسناء40

لهوى عبد الرحمان الولجة سطيفساعد هالل حسناء41

19079البطحة عين عباسة سطيف نمر عبد الهادي42



شارع عقون الوزناجي عين الحجر سطيفبلقيدوم زينب43

 أوالد عدوان عين الكبيرة سطيف18مسكن عمارة رقم 20حي بوهدة أمال44

 عين أزال سطيف1 رقم 1 مسكن عمارة أ65حي تمامنة نور الهدى45

خالد حمو الجزار عموشة سطيفخالد صباح46

 سطيف1945 ماي 8 شارع 22نوار رانية47

 شارع عبد الحميد بن باديس سطيف5شعاب يمينة48

 سطيف784 رقم 2 عمارة ف1955 أوت 20حي عيبود نجاة49

 شارع فراس لحسن حي يحياوي سطيف100 قطعة رقم 300حي جاري عادل50

أوالد زيان بلدية تالة إيفاسن دائرة ماوكالن سطيفإيديري بشير51

 بلير سطيف198 قطعة شارع مسلم عيسى رقم 252حي طواوزة محمد52

بواسطة بولواطة الحسين تاجر عموشة سطيفبوخالفة نور الهدى53

حي مولف التركي شارع زغيب الطاهر العلمة سطيفمشيش ليندة54

 شارع علي برباش عين الحجر سطيف32حاجي العمرية55

بني موحلي بني ورتيالن سطيفجدي صبيحة56

بواسطة يحياوي الشريف تاجر تيزي نبشار سطيفعزوق عصام57

 مسكن بوقاعة سطيف300حي ينار بوعالم58

 ميمولاير سطيف9شارع قريدي بوزيد رقم لكحل نصيرة59

 عين الطريق سطيف247كتفي نجود60

 دالس سطيف49شارع عون ميلود رقم مساحلي عبد الحق61

قرية سوق الحد بوسالم سطيفكحول خليل62

بريد عين الحمراء صالح باي سطيفقواو عبد القادر63

 عين أرنات سطيف83 قطعة رقم 150حي بلقيدوم بسمة64

 سطيف38 رقم 04 مسكن ع أ 40حي زغاد يمينة65

 عين أرنات سطيف1955أوت 20حي مونية فالحي66

 عموشة سطيف134ب .صحامدي زكرياء67



 سطيف19046بريد الولجة ساعد هالل منى68

19310 عين الروى سطيف 14ب .صطبال منال69

 رأس الماء سطيف25 رقم 5 مسكن عمارة أ54حي بورغدة سارة70

 شارع ماضي عبد هللا حي كعبوب سطيف03قسوم زكية71

بئر حدادة سطيفحراق نجيحة72

أوالد تبان مركز سطيفشمبازي أسماء73


