
العنوانإسم ولقب المترشحالرقم

 سطيف2 مسكن عمارة س رقم 56ترقية خنفري حي سواسي ايمان81

مركز التكوين المهني إناث سطيفمقالتي سعيدة82

مكتبة بوراك خالد سرج الغول سطيفبوكردوح عبد السالم83

 شوف الكداد سطيف362 رقم 10 مسكن ع س 950حي شندار بدرية84

احمد بوعود تاجر عموشة سطيفسعودي حياة85

 راس الماء سطيف25 رقم 5 مسكن عمارة أ54حي بورغدة مفيدة86

شارع االخوة مسلم سطيف03غربي كفاية87

 سطيف02التعاونية العقارية االيمان شارع عبدلي العربي القصرية رقم قوسمي وسيلة88

 سطيف155 رقم 7 مسكن عمارة س 168حي فؤاد نصرالدين89

20حي اوالد براهم شارع االخوة ذهبي رقم بن هار عبد الصمد90

 بني عزيز سطيف10 قطعة رقم 68تجزئة عيساوي نذير91

 سطيف566 رقم 9حي مروش قدور عمارة د محمد بوتبان زين الدين92

 مسكن صالح باي سطيف50حي قبلي وئام93

 سطيف10 رقم E3 مسكن عمارة 384حي سوناطراك زياد مونية94

 سطيف911 رقم 03 عمارة ج 1955 اوت 20حي بودينة سمية95

 فرماتو سطيف65 رقم D01حي ديف الساسي ع مودبر غربي96

مشتة بوراس اوالد صابر سطيفبوراس ابتسام97

عين الرمان اوالد صابر سطيفدايلي هاجر98
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مشتة بوجملين اوالد صابر سطيفمسعي مريم99

19088بريد بوعمران عموشة سطيف ص ب بويحي حنان100

19088بريد بوعمران عموشة سطيف ص ب بو يحي فاطمة الزهراء101

بواسطة مكتبة دعاشي الهاشمي عموشةمهني فضيلة102

بريد بئر حدادة سطيفحراق مراد103

 سطيف54 رقم A 5مسكن عمارة  (1014)حي مسعودي الذوادي ذيب سعاد104

 سطيف175 رقم 20ع  (CNEP) مسكن 300حي حمودي سارة105

بريد عين رمادة سطيفطبيش عباس106

 بريد بيضاء برج سطيف180صندوق بريد بعداش اسماء107

 سطيف414  رقم 25 مسكن عمارة س 750حي بلخيرد حسان بلخوجة نجمة108

 مسكن مزلوق سطيف218حي رواق بثينة109

 مزلوق سطيف45 ماي 08حي مكاوي ريحانة110

 مسكن مزلوق سطيف218حي مكاوي مريم111

 شارع كداد قدور سطيف20حي اوالد براهم رقم بن منصور سفيان112

 شارع الثورة العلمة سطيف23بواسطة لطرش ابراهيم بوشول السعيد113

نهج بكوش حي تليجان سطيف04بن زيد خولة114

شارع االخوة بن نكاع عموشة سطيفحمشاوي ريمة115

حي الشيخ العيفة فرماتو سطيفبوعش نسيمة116

 سطيف18تعاونية قطوشي عمار رقم توافق سفيان117

حي الهواء الطلق عين الحجر سطيفتباني الهام118

 مسكن عين الحجر سطيف100حي لنقر عبد اللطيف119

شريحة بوعنداس سطيفاوشان بوعالم120

 الهضاب سطيف05تعاونية الشيخ العيفة رقم خلف هللا ايمان121

 سطيف240 رقم SNTRتعاضدية علي بن ابي طالب بوعود هاجر122

حي الشيخ العيفة مزلوق سطيفبوقندورة كريمة123



 سطيف5 أ11شارع زرهوي حسين سبوكاري سارة124

حي لقطارات شارع بوفضة عبد العزيز عين ولمان سطيفصبايحي دنيا125

 سطيف20مسكن عمارة س رقم 152طبطوب سمية126

طالبي عبد العزيز عموشة سطيفغذفة عبد النور127

شيرهم بلدية بني فودة سطيفعنان ابتسام128

 سطيف62 رقم 3حي حشمي بنشادي امينة129

قرية بني خالد ايت نوال مزادة بوعنداس سطيفهالل سفيان130

19094بريد الشرفة بابور منصوري نادية131

19095بريد الشرفة بابور حنيش مليكة132

مقر بلدية جميلةبوقزولة زينة133

 مسكن معاوية سطيف36حي قلي سعيدة134

 سطيف245 الرقم 20حي بلخيرد حسان  عمارة ب بوخنوفة صالح الدين االيوبي135

فيفي لحرش قجال سطيفبوقزولة يوسف136

 شيخ العيفة فرماتو سطيف58 رقم C3 مسكن عمارة 102حي جعيدري ابراهيم الخليل137

 اوالد عدوان سطيف1961 اكتوبر 17حي ذيب رحمة138

 عين تبينت سطيف1 مسكن تساهمي صابر الطاهر عمارة أ40حي 4هامل ساعد139

111 قطعة شارع طيار دليلة رقم 300حي يحياوي مسالتي وفاء140

بواسطة دواجي عادل حي االخوة طاهير تيزي نبشار سطيفدواجي فتيحة141

حي عين الطريق سطيف277صالحي فتيحة142

بواسطة علي شاوي تاجر تيزي نبشار سطيفسعدية محمد143

ص ب تيزي نبشار سطيفرحماني هاني144

 مسكن مزلوق سطيف218حي مكاوي نعيمة145

 سطيف11 رقم 1حي العيد الضحوي قطعة بن زيدان العلجة146

 سطيف19039مكتب بريد بلدية بئر حدادة ص ب بركات العيد147

 سطيف19039مكتب بريد بلدية بئر حدادة ص ب بركات عبد الحق148



 سطيف19039مكتب بريد بلدية بئر حدادة ص ب علوي نصير149

 سطيف19039مشتة اوالد ساتة بلدية بئر حدادة ص ب غوميض فاروق150

حي شوف لكداد سطيفلطرش نسيم151

 سطيف19087التلة صيفي عاشور152

 صالح باي سطيف1962 مارس 19حي مساهل انور السادات153

حي علي  االوراسي بازر سكرة العلمة سطيف26بخوش سهام154

حي لمناصرة اوالد عدوان عين الكبيرة سطيفعيد زيتونة155

حي دار الشرفة بوقاعة سطيفبوقاعة صغير156

 المعبودة سطيف43شارع غانم جلول علي رقم شداد سفيان157

قجال المزارة سطيفالعمري عبد المالك158

 سطيف63 مسكن عمارة ح رقم 200/152حي سليني عبير159

 سطيف63 مسكن عمارة ح رقم 200/152حي سليني كنزة160



قائمـة إسمية للمترشحيـن المقبولين  لإللتحاق برتبة عون تقني للمكتبات الجامعية

                                مديرية الجامعة

قائمـة إسمية للمترشحيـن المقبولين  لإللتحاق برتبة عون تقني للمكتبات الجامعية

                                مديرية الجامعة


