
العنوانإسم ولقب المترشحالرقم

بواسطة بن علي مبروك تاجر عموشةبوزيدي بالل74

أوالد تبان مركز سطيفشمبازي شلبية75

 سطيف50 رقم 5 مسكن عمارة س 96حي جساس سميرة76

 سطيف295 د رقم 4حي بكاكشي عمار عمارة عميرش عفاف77

 سطيف130 رقم 22 مسكن ع أ 246حي بوعواجة حكيمة78

 سطيف89 رقم 140حي شوق الكداد قطعة سباح كريمة79

 عين آزال سطيف269ب .صعالق محمد80

19310بريد عين الروى سطيف حطاب عامر81

 سطيف24 مسكن رقم 686حي جعالب نجية82

حي الشهيد كتفي الصالح الوريسية سطيفرقاد سارة83

 سطيف164 رقم 7حي اإلخوة مهداوي عمارة د بوتي هشام زين الدين84

 سطيف41 مسكن المعبودة عمارة د رقم 140حي حشمي فرج رابح85

 شارع بوعوجة العياشي سطيف2حي حشمي شرفي عبد الباقي86

قرية زرقون بوسالم دائرة بوعنداس سطيفبوحفص نورة87

 قطعة بني عزيز سطيف92حيبن زنون وليد88

حي مصطفى بكاي عموشة سطيفبوشريط ياسمينة89

شارع اإخوة خلفاوي عموشة سطيفبولمهار منال90

 مسكن العلمة سطيف486حي جفال ياسر91

19111بلدية الموان اآلوريسيا سطيف حراق نسمة92

 شارع شقرون علي حي قوطالي العلمة سطيف10بوجالل زاكي93

قائمـة إسمية للمترشحيـن المقبولين لإللتحاق برتبة عون تقني للمكتبات الجامعية

كليـــــة اآلداب و اللغــــات



قرية المالح عموشي بازر سكرة العلمة سطيفبوبالط عبد المومن94

 عين أرنات سطيف83مسكن قطعة 150حي قرنيش يامنة95

 سطيف61حي الحاسي رقم الباب دغة سعاد96

 عين أرنات سطيف51 رقم 01 مسكن إجتماعي ع 100حي خرموش سامية97

 بريد الهضاب سطيف72ب .صغيزالوي خديجة98

 حي الحاسي سطيف19رقم الباب منصوري منال99

 مسكن عين عباسة سطيف240حي لوصيف صالح100

بواسطة بوحادرة المختار عموشة سطيفعيد محمد أمين101

بواسطة بوحادرة المختار تاجر عموشة سطيفهارون عبد الغني102

بواسطة زين العابدين حالتي عموشة سطيفمزاري عمار103

 سطيف25ب رقم . شارع بحري الخير ص09 02سيداكس دوس نوال104

بريد قصر األبطال سطيفخرموش عبد اللطيف105

19093شعبة الشرفة عين عباسة سطيف بحري حمزة106

 سطيف3 دالس الشطر 1954 نوفمبر 1 نهج مساح محمد 1قريوة سليمة107

مسكن قجال سطيف100حي نشادي سمير108

بريد قصر األبطال عين ولمان سطيفمخفي زهر الدين109

19000 حمادي أحمد سطيف 14 رقم 3 مسكن عمارة أ 48حي سعدي عبد الباسط110

 شارع اإلخوة جميلي سطيف20براش إبتسام111

مشتة أوالد حميدة بئر حدادة سطيفربيح حنان112

 حي حشمي شارع لعقاقنة الشريف سطيف19رقم شراد رفيقة113

 عين عباسة سطيف19016حي سوايح البشير مصواف سليم114

محطة السكة الحديدية سطيفميهوب سارة115

رأس الماء قجال سطيفغربي رشدي116

بريد بيضاء برج سطيفعيد حمو117

 قطعة العلمة سطيف486تجزئة شنون منال118



 شارع طارق بن زياد حي تليجان سطيف05رحال عبد الرؤوف119

 حي عين الطريق سطيف213زغاري جهرة120

 سطيف449 رقم C16 مسكن عمارة 500حي مكارني عيسى براهمي حسني121

 سطيف82 رقم A9حي بكاكشي عمار عمارة حداد هدى122

 سطيف9 أ 21حي المستقبل س مزلوق أحالم123

 سطيف306 رقم 2مسكن عمارة س 500حي باطة نسرين124

 مسكن عين عباسة سطيف121شارع مسطول السعيد حي فراج بسمة125

 عموشة سطيف273ص ب حفاف رزيقة126

 حي يحياوي سطيف09 قطعة مزارة العيد رقم 52بومخلوف نسرين127

 حي مخلوف محمد شارع الهضاب سطيف27عجيمي حدة128

 سطيف38تعاضدية الهضاب شارع طيار امبارك رقم عمر موسى129

حي محمد خميستي بيضاء برج سطيفعبد السالم سليم130

عين الروى مركز سطيفعجال الشريف131

حي عين الطريق سطيفعزوز خيرة132

حي محمد خميستي بيضاء برج سطيفحربي سليم133

 سطيف19119بريد أوالد محلة كتافة نوارة134

 قطعة تيزي نبشار سطيف29حي خنوش موسى135

 مسكن قجال سطيف52حي بن ادريس بشير136

 مسكن عين ولمان سطيف360حي لويفي رزيقة137

 الحاسي سطيف05 مسكن رقم 107شنيتي شهرزاد138

سطيف (1006)  701 رقم 24حي مروش قدور عمارة د عايب مرية139

 سطيف49 رقم 5 مسكن عمارة أو 50حي خطاب خديجة140

حي ذراع الميعاد عين ولمان سطيفشينون الجودي141

متوسطة علي دواجي تيزي نبشار سطيفلعبيدي جالل142

بريد أوالد سي احمد عين ولمان سطيفكتفي الشريف بدر143



 سطيف77 مسكن رقم 96حي لغبي بشرى144

 د سطيف196حي حشمي شارع سروب خوثير رقم سعد هلل إيمان145

المركز الصحي عموشة سطيفكركار أحالم146

مركز التكوين المهني حي الهواء الجميل سطيفخطاط محمد147


