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                                                 الفرتة الصباحية01: القاعة رقم

متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
 سطيف117 رقم 05 مسكن عمارة 142حي يوسفي حسين بوساهل سيف الحق01

 أ شارع ويز محمد سطيف6 قطعة رقم 29حي المستقبل براق نور االسالم02

المهدية عين ارنات سطيفهامل سمير03

تالة ايفاسن سطيفبونعجة عادل04

شارع العيدي عبد الرزاق سطيف 05بن دريس زكرياء05

 سطيف12شارع الدكتور معيزة علي رقم بلخياط الزهرة06

 سطيف07حي القصرية شارع بن بارة محمد رقم ضيافي ابتسام07

 شارع عمر دقو سطيف41 رقم 01 م ع س 658حي بن عالق عبد العزيز08

 سطيف16 رقم 1962 مارس 19حي عين تبينت نهج مرواني ياسمينة09

حي شوف لكداد سطيفرحمون سامية10

حي شوف لكداد سطيفرحمون ريمة11

بني خالد ايت نوال مزادة بوعنداس سطيفهالل وليد12

بلدية بئر العرش سطيفكرميش وليد13

 سطيف357 رقم 13حي مروش قدور عمارة ب جدام عبد العالي14

 مسكن عين ارنات سطيف41حي هواري بومدين جرمونة خديجة15

 عين ارنات سطيف01 مسكن ع أ رقم 23حي عصماني سارة16

قرية اوالد السعدي بلدية تالة إيفاسنالعاصمي فارس17

شارع شالل بلقاسم حي كعبوب سطيفعاللي مرزاقة18

 العلمة سطيف1957 مارس 08حي العيد شارع بروشي سالمة19

شارع عمار عمران حي حمودة عين ازال سطيفحمار سمية20

 عين ازال سطيف187 مسكن القطعة رقم 192حي جربوعة سمية21

حي عبيد علي سطيفعبيد فاتح22

نهج عوري الدراجي بوعروة سطيف 51زرار سعاد23

 مسكن عين ولمان سطيف583حي بن جدية حسام24

 العلمة54شارع أول نوفمبر حداد مريم25

بواسطة مكتبة النور بابور سطيفمسموس عبد الحكيم26

بريد راس إسلي الرصفة سطيفزمام اسمهان27

بلدية بئر حدادة عين ازال سطيفسايح فريدة28

 حي يحياوي سطيف10حي مروش رقم عمارنية وليد29

 حي ثابت بوزيد العلمة09شارع كوسة فرحات رقم العلوي ربيعة30

 عين الكبيرة سطيف136ص ب رقم لتيم نعيم31

 مسكن عين عباسة سطيف240حي دوخي جابر32

0صانع صباح33

 الهضاب سطيف310 رقم الباب  22 مسكن عمارة أ 400حي بوجادي مريم شهيناز34

مكتبة المطالعة العمومية عين لحجر سطيفخناني صالح الدين35

 سطيف14 رقم 2 مسكن عمارة أ147حي خلفي سلمى36

 سطيف408 رقم 7حي معيزة نور الدين عمارة االماس حكيمة37

 سطيف4 رقم 1حي سواعي رابح عمارة أزروال ابتسام38

 اوالد عدوان سطيف1961 اكتوبر 17حي بالل قادم39

بوكثير عباس تاجر عين ولمان سطيفقدور نصيرة40

 مسكن شيخ العيفة سطيف20حي خبشاش أميرة41

 سطيف150حي النقل البري نهج عالم مسعود رقم قارة زكرياء42



 مدور سطيف08شارع مرغم الطاهر رقم شيحة سامية43

 مسكن المهدية عين ارنات سطيف117حي بوصوار فائزة44

بريد اجوان الرحامين خراطة بجايةلطرش وليد45

العملة سطيف- 38- قطعة 44حي براهمة أميرة46

 مسكن بوعنداس سطيف35حي مرابطين  شيماء47

 كعبوب سطيف06تعاضدية االحباب رقم توافق صورية48

 مسكن قصر االبطال سطيف82حي يحي الشريف بسام49

 شارع االخوة قاسي حي حشمي سطيف24حي مالكي بالل50

 عين ولمان سطيف97حي الصنوبر رقم الباب قرباص نوال51

 برارمة السعيد سطيف95 رقم 2 مسكن عمارة ب 200حي كوسة ايمان52

 سطيف1960 ديسمبر 11نهج 09آيت عيسى سهيلة53

 سطيف4 قطعة رقم 48- 02حي قصرية زمولي صونية54

 بيزار سطيف02تجزئة االبراهيمي رقم شليق عفاف هند55

قرية تكركارت بوعنداس سطيفتكركارت زهيرة56

 مسكن عين ازال سطيف360حي عروس بالل57

شارع الخلفاوي الخير القصرية سطيفبوعسيلة سليمة58

 سطيف18حي اوالد ابراهم شارع بن كاوي سايح رقم غريب منى59

شارع ملياني عبد الكريم عين ولمان سطيفبن جدية ريمة60

شارع االمير عبدالقادر حي القاهرة سطيف 06زديوي زهيرة61

 مسكن عين عباسة121حي عشاش بسمة62

حي محمد بوضياف مزلوق سطيفبلمهدي نجمة63

 سطيف21 رقم 1 مسكن االبراج سوالمي رابح عمارة ا300حي عزوز فطيمة الزهرة64

بوقاعة سطيفبن هويري سميرة65

شارع درش موسى حي بورفرف العلمةقرفي مريم66

 تعاونية الهناء الهضاب سطيف03شارع قاصدي عبدهللا رقم مسعودان سعاد67

 بئر لحلو عين ولمان سطيف62 مارس 19حي خمس حسينة68

 سطيف92 رقم 07حي مسعودي الطوادي عمارة ابوقرة ايمان69

 سطيف92 رقم 07حي مسعودي الطوادي عمارة اعبابسة توفيق70

 سطيف154حي حشمي شارع ليتوفي عبدالحميد رقم موباني نبيل71

 سطيف69 رقم 221حي حشمي قطعة  نوري ابراهيم72

 مسكن عين ارنات سطيف209حي عيالم شريف73

 خراطة06113 بريد الصنادلة 12ص ب رقم موهوب كريمة74

حي الشهيد غانم علي عموشةبونقاب جالل75

 سطيف36حي اوالد ابراهم شالل عبد هللا رقم شوقي وحيد76

بريد اوالد اخلوف دائرة تاجنات ولية ميلةبولسنان تركية77

 سطيف1031 رقم 2 مسكن عم ح 1292حي حداوي مختار78

 نهج بن معيزة احمد سطيف321حي حشمي رقم فاضلي وفاء79

 خراطة02 سيداكس 32ص ب دراجي دليلة80

 سطيف73 مسكن عمارة د رقم 150حي بناني سهام81

 بلير سطيف81 رقم 4 مسكن ع130/700حي بلعمري الهمام82

 طالب عبد الرحمان حي تليجان سطيف04نهج غطاس مفيدة83

 عموشة سطيف08ص ب رقم منادي ايوب84

اقرادو بني شبانة بني ورتيالن سطيفبن اخلف عزالدين85

 العلمة سطيف46حي هواري بومدين تعاضدية البدر رقام بلخير سهيلة حليمة86

اوالد الصيفي مزلوق سطيفبلمهدي منصف87

 مسكن عين ارنات سطيف60/1000حي بلعيفة صالح88

حمام اوالد يلس مزلوقطوغاي منى89

تيزي نراهم تالة ايفاسنبوعروري ناصر90



 مسكن بني فودة سطيف100حي صفي الدين طارق91

تيزي نبراهم سطيفوازين فاروق92

0اسحنان عليمة93

شارع برارمة عبدهللا بوعروة سطيف 18اسعادي عبدالسالم94

قادري رشدي تاجر تيزي نبشار سطيفعثماني امنة95

مخاشني صالح تاجر تيزي نبشار سطيفعثماني سالف96

عند قاصدي نورالدين تيزي نبشار سطيفمسعودي ليلى97

شارع بوساهل عمار عين ازال سطيفمرزوقي مقداد98

بواسطة خنتوت صالح تاجر عموشة سطيفمطروني حنان99

درقين السعدي تاجر خراطة بجايةدرقين وسام100

 كعبوب سطيف13مسكن رقم 130تعاضدية بوسكين سترة امال101

موقة حمام قرقور سطيفدراس محمد نجيب102

 سطيف19054بريد قصر االبطال بناني خليصة103

تيزي نبشار سطيفعباس أنيس104

شارع يحياوي سطيف08دحمري هاجر105

اوالد علي بن ناصر بني فودة سطيفدفار امال106

شارع رشيدي بخوش عين ولمان سطيفخثير سارة107

ماوكالن سطيفدحماني حنان108

قنزات سطيفوجهان بلقاسم109

 مسكن عين ولمان سطيف583حي ختالة نور الهدى110

 سطيف166حي حشمي الشطر الثالث شارع عبد الالوي  صالح رقم د قارة سارة111

 سطيف105 رقم 11حي ستول المكي عمارة سبالم ريم112

 سطيف387  رقم الباب E5 مسكن عمارة 500حي معيزة نور الدين سالمة سلمى113

قنزات سطيفتوازي موسى114

التعاضدية العقارية السعادة العلمة سطيفبورقعة نسيمة115

 سطيف527 رقم E03 عين ارنات عمارة 1500 /144حي بوشاقور فطيمة الزهرة116

 بني عزيز سطيف154صندوق بريد دغموم هاجر117

بلدية قنزات سطيفخيار احمد118

ترونة عين الروى سطيفشواش مريم119

 مسكن بئر العرش سطيف50حي رواق خالدة120

البشير بن رايس تاجر بني عزيز سطيفبن رايس صبرينة121

حي بوشقوف بوقاعة سطيفطاجين فريدة122

حي االخوة بوجملين تيزي نبشار سطيفبوجملين شروق123

لمخاطرة مركز عين الدفلةمحرز إلياس124

 سطيف184 رقم 19 مسكن عمارة ا1006حي قريشي عبلة125

اوالد تبان سطيفماليم زكرياء126

 بوعروة سطيف29شارع بن حليمة رابح رقم عواشرية سارة127

نوري مبروك تاجر عموشة سطيفعلوي بريزة128

بريد ماوكالن سطيفوريب شريفة129

 مسكن بني فودة سطيف86حي لعبابسة لقمان130

 حي الهضاب سطيف03نهج لطرش عبد الحق رقم بوشاقور نعيمة131

 سطيف47 رقم 5حي معيزة نور الدين عمارة احنيشاد  صالح الدين132

حي بوقندورة عالوة بواسطة عرابي عمر تاجر تيزي نبشار سطيفبن عيجة هجيرة133

نهج بوعصيد عيسى حي المحطة سطيف139خليفي اسماء134

 مسكن البحباحة بني عزيز سطيف138حي كيرور سهام135

عين ارنات سطيفديلمي اسامة136



مبقر كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري. 2017 جانفي 22يوم 
                                                 الفرتة املسائية01: القاعة رقم

متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
حي مداسي موسى البالعة سطيفحمريش رندة01

بريد المهدية عين ارنات سطيفقوادمة باديس02

 سطيف442 رقم 07 مسكن عمارة ف 500/127حي زهراوي محمد أمين03

 سطيف41حي الهضاب شارع عجيسي السعيد رقم جازية ناريمان04

حي لصلج السبتي عين الروى سطيفبكوش أمال05

حي بوسيف موسى شارع صخري علي العلمة سطيفزاير مريم06

 عين ارنات سطيف76 مسكن التجزئر رقم209حي لعقون مارينة07

بريد قالل سطيفمختاري عز الدين08

 سطيف16حي يحياوي شارع خرشي مسعود رقم حموش شافية09

حي الشهيد سياري خليفة عين الكبيرة سطيفبوصفصاف منير10

متوسطة الشهيد لونيسي مقران ذراع القايد خراطة بجايةعبدلي كنزة11

حي الشهيد بوقندورة عالوة تيزي نبشار سطيفبلعمري أمينة12

 بوسكين سطيف02 مسكن قطعة 60حي مونس الهام13

 عين الطريق سطيف24 مسكن رقم 31حي سوناطراك وشان كريمة14

 سطيف349 رقم E07 مسكن عمارة 500حي عون سهيل15

 سطيف43 رقم 05 مسكن عمارة ب 407حي بوعواجة نجاة16

موقة حمام قرقور سطيفلنوار عامر17

البحيرة عين ارنات سطيفطيايبة راشدة18

 سطيفXK1C16حي يحياوي مهداوي نضرة19

 سطيف316 رقم 23 مسكن الهضاب عمارة أ 400حي بلباشة نور اليقين20

العوامة قصر االبطال سطيفمرباح رياض21

 سطيف55 اوت 20 حي 01تعاونية هواري بومدين عمارة ب حفصي سامية22

 سطيف367حي الهضاب شارع هواشرية محمد الصغير رقم دوار سميرة23

بريد قصر االبطال سطيفعجيالت رؤوف24

 عين الكبيرة سطيف11 مسكن عمارة أ400حي حمر العين حسام25

 مسكن عين ارنات سطيف506حي كعبوب مريم26

 سطيف104 قطعة رقم 252حي بيالر ستول  سامية27

 مسكن عين ازال سطيف311حي بركات حسام28

 عموشة سطيف308صندوق بريد بن لكحل حسناء29

قرية موان بلدية اوريسيا عين ارنات سطيفشواق  هشام30

 مسكن عين ولمان سطيف89حي طبي كنزة31

بريد اوالد سي احمد اوالد سي يحي سطيفحامة زوبيدة32

بريد اوالد سي احمد لقرارسة سطيفلعزيزي سارة33

بريد اوالد سي احمد لقرارسة سطيفزبيش سارة34

شارع االخوة هباش سطيف03هنشيري سارة35

بلدية بازر سكرة مشتة الزاوية المالح عموشي سطيفعطاء هللا ربيحة36

 سطيف123 رقم 13 مسكن عمارة أ400حي بن سليم شفيق37

شارع قنيفي محمد حي حشمي سطيف13ساسي حليمة38

 مسكن بني عزيز سطيف58حي الشهيد رشيد حاجب دغموم رانية39

 سطيف111 رقم 12 مسكن عمارة أ 407حي هيشور ايمان40

راس الماء قجال سطيفصالحي محمد41

 مسكن عين ولمان سطيف24حي عوير سارة42



 مسكن سطيف1006 - 06 رقم 09 مسكن عمارة 120حي بكاي أحمد43

شارع زيغود يوسف بني عزيز سطيفلعناني شيماء44

 العلمة سطيف66 رقم H2 مسكن عمارة 100/400حي قرين عبير45

 سطيف22حي المعدومين الخمسة رقم بلمهدي خيرة46

 مسكن عين ولمان سطيف266حي قامش محمد امين47

 بني عزيز سطيف45 ماي 08شارع سبيع حدة48

بواسطة بريد قصر االبطال سطيفسوارخ محفوظ49

قرية مونتانو بلدية تيزي نبشار سطيفحمداوي وسام50

 قطعة العلمة سطيف373حي قرين نوال51

حي الشهيد هدنة عمار اوريسيا سطيفبزازحة محمد لطفي52

 قطعة قوطالي العلمة سطيف440حي قميحة خيرة53

مدرسة خلفون عين ارنات سطيفسماحي أحالم54

 سطيف44 الرقم 05 رقم العمارة س 407حي ستول المكي زواوي خديجة55

 سطيف81نهج حملة مختار قطعة رقم 14لعروسي ايمان هاجر56

 سطيف735 رقم 28حي مروش قدور عمارة د سعدي نجم الدين57

شارع بن غانم عبد القادر07        محنان عبد الغفور58     XB2 F51       حي يحياوي سطيف

 سطيف06حي اوالد براهم نهج زاوي السعيد رقملعور غانية59

بريد عين مرقوم قرية مستحم ماوكالن سطيفبودبوز نبيلة60

اوالد السعدي تالة ايفاسن ماوكالن سطيفالعاصمي صبرينة61

مسكن عين ولمان سطيف20كباب اكرام62

 بني فودة سطيف57ص ب رقم شخشوخ أسماء63

 قطعة عين ارنات سطيف43حي بوشالغم نسرين64

 قطعة راس الماء قجال سطيف129حي فني زينب65

عند بوفالة سمير جزار بتازمالت بجايةبوفالة كاهنة66

حي سياري خليفة عين الكبيرة سطيفجطوي نجاة67

بريد رأس ايسلي الرصفة سطيفقروي احالم68

شارع داود صالح عين ازال سطيفعابد أكرم69

شارع مفتاح العربي حي الحدائق عين ازال سطيفلعمارة غنية70

حي هدار عبد الرحمان اوالد تبان سطيفلويفي  مبارك71

 عين ارنات سطيفE04حي هواري بومدين رقم بوجملين جهاد72

حي المعبودة سطيفقماز خليل73

 قرية لحشيشية مزلوق سطيف134حي مالح خالد74

شارع العربي بن مهيدي سطيف08بن غذفة  خليصة75

نهج مولود فرعون سطيف10دراجي وردة76

 سطيف25 نوفمبر القطعة الثالثة شارع الطوني بلخير رقم 01حي عصمان نسيمة77

تعاونية البشير قصاب حي لعبيدي العلمة سطيفاونيس آمنة78

حي هواري بومدين بيضاء برج سطيفبوجريس عايدة79

شارع رخايف علي سطيف15جودي سناء80

حي صفصاف صالح باي سطيفدهان سارة الهام81

حي الهواء الجميل بيليرسطيف9/12 شدري يسمينة82

 مسكن عين الكرمة حمام قرقور سطيف42حي عيادي كنزة83

 سطيف12 مسكن عمارة ب رقم 76حي اول  نوفمبر زديوي نور الهدى84

 سطيف19028بلدية ماوكالن ص ب غدوش نور الدين85

حمام اوالد يلس مزلوق سطيفكروش محمد86

شارع اول نوفمبر عين الملوك شلغوم العيد سطيف24علوي رندة87

 جميلة سطيف107ص ب رقم بوشيحة نسيم88

 عين ارنات سطيف127 رقم 10 مسكن عمارة ب 200حي بليل مايسة89



لحشيشية مزلوق سطيفدميدم كميلية90

شارع دالي مختار حي كعبوب سطيف11حابي أمال91

 صالح باي سطيف1955 اوت 20حي لعزازقة بسمة92

شارع السعيد بوخريصة سطيف06هامل ايمان93
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حي بهلولي العلمة سطيفنسار رانية108
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 سطيف230 ص ب رقم 19640بريد بيضاء برج ليتيم امال111

شارع رشيدي البخوش عين ولمان سطيفعليات أمير112

 بني عزيز سطيف34ص ب رقم لعقاب سامية113

بريد لعوامر عموشة سطيفلطرش هدى114
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الخربة  فوسيني عين عباسة سطيفلعالم حيزية119

 عين الطريق سطيف176 رقم 05 مسكن عمارة ب 246حي قحطار كريمة120

 عين ارنات سطيف410 مسكن رقم 506حي بوزيد مريم121

 عين ولمان سطيف78ص ب رقم ماليم سهام122

 مسكن عين عباسة سطيف100حي لعوامن يوسف123

 حي قنيفي احمد اوالد براهم سطيف41 د 3اكس سرحموني رتيبة124

 العلمة سطيف619 رقم 31 مسكن عمارة س663حي زعني الهام125

 العلمة سطيف105 رقم 7 جوان عمارة س 19حي كباب ريمة126

56 رقم الباب 4 عمارة 1954حي اول نوفمبر صالحي لبنى127

 عين ارنات سطيف11 رقم 02 مسكن عمارة 2003/1000/50حي قرة نبيل128

 شارع زروق عيسى سطيف25حي اوالد براهم رقم زيات سعدية129

 الهضاب08 رقم 06 مسكن عمارة 60حي بن عراب امينة130

 سطيف19230 مسكن عين الحجر 255حي هدار أمال131

 ذراع الميعاد عين ولمان سطيف15 رقم الباب 04 مسكن عمارة 50حي واحدي وهيبة132

 سطيف14 رقم 04 مسكن عمارة أ 168حي بوكلوة الضاوية133

شارع منصوري الخير سطيف33عمران محمد أمين134

خلفون عين ارنات  سطيف- تيملوكة بن غذفة خالد135
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 عين ولمان سطيف26رقم - د -  مسكن عمارة 300حي سالمي سالف02

شارع محمد الطاهر بلوط حي تليجان سطيف18شيطر مريم03

شارع وادة لمطيش حي ثابت بوزيد العلمة سطيفبورغدة محمد عبد الحفيظ04

 سطيف217 رقم 24مسكن عمارة أ 1014حي مسعودي الذوادي برارمة سلمى05

 بني عزيز سطيفCNP 1945 ماي 08 مسكن 14حي عزيزي مريم06

حي محمد بوضياف مزلوق سطيفعطوي محمد07

 سطيف19650 بئر العرش 07ص ب رقم بن مرزوق سلمان08

بواسطة الحالق فريد خنيش تيزي نبشار عموشة سطيفخنيش نبيلة09

 مسكن بني فودة جميلة  سطيف77حي نور الدين سمراء10

مقر بلدية عين الحجر سطيفتلمساني اسية11

 سطيف322 رقم 05- د-حي معيزة نور الدين عمارة صابري نبيل12

شارع زيغود يوسف بني عزيز سطيف13بن عبد هللا نجاة13

مقر دائرة بني عزيز سطيفدرويش نوال14

 الهضاب سطيف423حي هواشرية محمد الصغير رقم بلوهري حنان15

19008حي الحرية عين الكبيرة سطيفمقران محمد امين16

شارع محمد السعيد بوخالفة العلمة سطيف178زغبي نجاة17

 شارع كداد قدورالشطر الثالث  حي بوعروة سطيف20منزل رقم بن منصور المية18

 سطيف482 رقم 2حي عمر دقو عمارة ك بلعباس الزهرة19

 قطعة العلمة سطيف426تجزئة مقران سليمة20

حي بهلولي العلمة سطيفعصفور رمزي21

 سطيف631 رقم 16 مسكن عمارة د 1006حي خريف سهام22

بواسطة خنتوت صالح تاجر عموشة سطيفمطروني نفيسة23

حي شوف لكداد اوالد حشيش سطيفطرش سميرة24

صيدلية حداد بوزيد عين ولمان سطيفزبيش هدى25

حي قدور بولحية عين الكبيرة سطيفامغار سعاد26

 مسكن عين الطريق سطيف520 حي 1عمارة ب129 حماميد الحاج27

حي خرموش الطيب قصر االبطال سطيفسالم سمية28

38 رقم الباب CNL مسكن 50حي كعاط احالم29

 سطيف21 رقم 3حي ستر الرحمان عبد الوهاب ع س زغاد ليلى منيرة30

حي الشهداء العلمة سطيف52غالب خديجة31

شارع كانوني لخضر عين ولمان سطيففاضل ايمان32

 شارع معيزة الطيب حي ثابت بوزيد العلمة سطيف08رقم قريد صفية33

حي تعاونية االمل تاجنانت سطيفبوقرن عادل34

بواسطة العايب السعيد تاجر عين الحجر سطيفنويوة يحي35

 العلمة سطيف52 رقم 06 مسكن تساهمي ع 60حي طلحي أمين36

 مسكن عي الحجر سطيف169حي ختالة عادل37

حي اوالد براهم شارع خلوطة الطيب سطيفبن دريس حميدة38

 لعرارسة سطيف41شارع بن زيد احمد رقم رمضاني سعاد39

-سطيف -بلدية تاشودة مركز  توري حسام40

47 باب رقم 06 مسكن عمارة 48حيبن زاوي حسام الدين41



شارع محمد صابر حي تليجان سطيف14بوقزولة وفاء42

 مسكن عين ارنات سطيف282حي محدادي رمال43

حي محمد بوضياف عين ارنات سطيفديلمي زكية44

بريد عين مسعود عين ارنات سطيفزدادقة نجمة45

بلواحدية العربي تاجر عين ولمان سطيفداسي مريم46

حي الشهيد مساحلي عمار االوريسيا سطيفجومي  محمد امين47

عيادة متعددة الخدمات عين الروى سطيفمرازقة يوسف48
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 سطيف02  رقم 2 مسكن عمارة ب384حي نشادي السعيد قارة راوية54

19115بريد وادي البارد عموشة سطيف عيشون شافية55

 العلمة سطيف10 رقم 4حي رشيد كحول عمارة بولحية رزيقة56

بوفروج حمام قرقور سطيفبن واري فضيلة57

قرية حلية بلدية بوسالم دائرة بوعنداس والية سطيفمنحور محي الدين58

بواسطة مذكور يوسف تاجر شارع داود صالح عين ازال سطيفلعبابسة منى59

 عين ارنات سطيف84 قطعة رقم 282تجزئة عبد الالوي هشام60

شارع بوفرمة السعدي حي عين تبينت سطيف01  بن عباس اسماء61

شارع حارش حمادة بن حيرش ابراهيم العلمة سطيف04هوام نسيمة62

 سطيف641 رقم 18حي مروش قدور عمارة د زرماني عفاف63

 سطيف328حي الهضاب الشطر الثاني رقم دايلي نعيمة64

 بن سرور المسيلة115ص ب رقم بن مداني بالل65

شارع براهيمي محمد حي عنان مبارك العلمة سطيف18بخوش سارة66

حي الحدرة بني وسين سطيفبعطوش صونية67

حي النيلو عين تاعزون برج بوعريريجمساهل محمد االمين68

نهج هدنة محمد الصغير سطيف29بوسلوقي لخضر69

حي بوفضة  عبد العزيز عين ولمان سطيفبوشامة جابر70

 سطيف08 قطعة رقم 163حي عين الطريق تجزئة غانم كريمة71

بواسطة بويطال مسعود عموشة سطيفسمشة وليد72

 تليجان سطيف18حي عروي أحمد رقم قسمية صليحة73

حي شيخ العيفة فرماتو سطيفبومنجل إيمان74

شارع كتفي عالوة سطيف 16محدادي هيبة75

 عين ارنات سطيف29 رقم 05 مسكن عمارة أ 200حي بوقطوشة عبد النور76

شارع قمازي لخميسي حي الصنوبر عين ولمان سطيفقداري عبد الرحيم77

حي الصنوبر عين ولمان سطيفهالل عبد السالم78

لدى مريم الساسي تاجر ذراع الميعاد عين ولمان سطيفبن ذيب حمزة79

 عين تبينت سطيف306 رقم 2 مسكن عمارة س500حي باطة نسرين80

حي بلير سطيف12/9شدري اسمهان81

شارع حفاظ عبد المجيد سطيف 24لعوامن خليدة82

15حي ثابت بوزيد شارع معوش الطيب رقم الباب رشيد مفيدة83

بريد اوالد اخلوف تاجنانت ميلةقلوت  شادلي84

 سطيف321 رقم 8 مسكن عمارة ب 1006حي مروش قدور غرنوس مروة85

 راس الماء قجال سطيف35 مسكن رقم 45حي بروش نورة86

 شارع خلوطة الطيب سطيف42حي اوالد ابراهم دراجي خديجة87

 عين الكبيرة سطيف19 مسكن العمارة س رقم 124حي بوصفصاف خولة88

 مسكن عين ازال سطيف50حي خلفاوي توفيق89



حي خزان الماء فرجيوة ميلةاورزيقي محمد90

 عين ارنات سطيف127 رقم 10 مسكن ب 200حي بليل مديحة91

 مسكن عين ارنات سطيف282حي حدادي إلهام92

المؤسسة االستشفائية المتخصصة راس الماء سطيفبورغدة سارة93

عين تسرة برج بوعريريجدراج عنتر94

 مسكن بني فودة سطيف132حي زواغي ليندة95

حي م ج ميدون عين الكبيرة سطيفمزوار فوزية96

 عين موس سطيف217 رقم 5 مسكن عدل عمارة ب 1292حي لعقون تفاحة97

 المعبودة سطيف05شارع ضيافات عمار رقم زايدي الطيب98

 سطيف473 رقم 15 عمارة أ 55 أوت 20حي صوشة انصاف خولة99

الرصفة سطيفبلقط حمزة100

 بواسطة جربوعة النوي عين ولمان سطيف1945 ماي 08حي كانوني أمال101

 مسكن عين ولمان سطيف360حي عراب وفاء102

حي الشهيد بن تركي علي عموشة سطيفشكاي ياسمينة103

 عين ارنات سطيف93 رقم 5 مسكن عمارة ب 100حي عليوة رانة104

 سطيف176 رقم 15 مسكن عمارة أ750حي جابي قمر الزمان105

شارع عبد الحميد بن باديس سطيف15معيزة يمينة106

 عين الكبيرة سطيفE2 عمارة 130 مسكن شمالي رقم 200حي فيران أمال107

 طريق المذبحة سطيف105 رقم 14حي سترحمان عبد الوهاب عمارة سليتوفي مريم108

 سطيف271 رقم 10 مسكن ابراج سوالمي رابح عمارة أ300حي ذبابحة هدى109

 سطيف13حي عين الطريق رقم توب نبيلة110

 سطيف431 رقم 6 مسكن عمارة ص500حي مناوي مريم111

شارع ميجالدي محدي الدين حي المنظر الجميل العلمة سطيف12تمهاشت حامدة112

بير سوسي اوالد صابر سطيفسالم رزيقة113

حي هيشور اسماعيل راس الماء قجال سطيفمعيوف منى114

 سطيف146 رقم 09 مسكن عمارة ب 400حي محمد بن بقاق برزيق ايمان115

 حي يحياوي سطيف29نهج بلعطار عبد الحميد رقم حسة سهام116

 العلمة سطيف99 رقم 9حي بشير بوقادوم عمارة شاوي حنان117

 بيزار سطيف05 أ 14 مسكن عمارة 132حي يسعد أمينة118

 مسكن عين ازال سطيف200حي قواو خليصة119

حي الشهيد سعودي الذوادي اوريسا سطيفبوشاوي عبد الكريم120

 عين ارنات سطيف60 قطعة 140حي زيتوني أمينة121

 مسكن دردور مسعود عين الكبيرة سطيف100حي بن شريط سماح122

حي الشيخ العيفة عين ارنات سطيفغربي سميحة123

تعاونية امن الحياة نهج حركاتي الربيع سطيفنايلي نجمة124

 مسكن بوقاعة سطيف17حي تاكليت وليد125

حي شارع اول نوفمبر عين الكبيرة سطيفكشاط حمزة126

حي البحيرة عين ولمان سطيفنجاعي جالل127

حي االمير عبد القادر عين ارنات سطيفحركاتي خليصة128

مطحنة لحمر الشريف سطيفشارف خالد129

حي الشهيد سعودي الذوادي اوريسا سطيفسعودي خولة130

 مسكن بلدية اوريسيا سطيف363حي هنوز مريم131

حي ساعو مزيان العلمةبلوط وليد132

عين مسعود عين ارنات سطيفحفحوف اسحاق133

 سطيف01 رقم 16حي النقل البري شارع حموني مخلوف قطعة عيسى المية134

مقهى بن دريس احمد عموشة سطيفقرناني حياة135

 صالح باي سطيف55اوت 20حبوسة عفاف136
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العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
 القصرية سطيف07 قطعة رقم 58حي مهداوي نبيلة01

بريد عين الحمراء صالح باي سطيفكعبش سليمة02

حي الباز سطيفحلفاية عبد هللا03

التعاضدية العقارية براحي بوسيف موسى العلمة سطيفبلعلى عبد الغاني04

 العلمة سطيف38 رقم 05 مسكن عمارة ب 450/100حي رياش العربي05

 سطيف585ص ب رقم هيشور سفيان06

بريد عين السبت سطيفبومزبر أحمد07

 بوطالب سطيف772الغابة بن فايزة سهام08

 مسكن بلدية بن تبان سطيف382حي قتال خولة09

بريد اوالد تبان سطيفدريسي زهية10

الشرفة عين الكبيرة سطيففورماس دحمان11

 عين ولمان سطيف39 مسكن رقم 360حي فاضل طروب12

 عين ولمان سطيف48ص ب رقم زعير فوزية13

14
 حميطوش لحسن نعم

االسالم
 مسكن عين ولمان سطيف266حي 

 سطيف96حي عين الطريق رقم كيمور سميرة15

تعاضدية االمل حي لحويفي عبد هللا العلمة سطيفتيس سفيان16

 صالح باي سطيف1955 اوت 20حي محناش ابتسام17

مقر بلدية عين ولمان سطيفهرماجي عادل18

 العلمة سطيف148 رقم 09 مسكن عمارة ب 663حي سعدي الياس19

مكتبة بن خلدون امغار عبد القادر بابور سطيفأمغار دالل20

بكوش الخير جميلة سطيفخالفي حسيبة21

 المعبودة سطيف01 رقم 01 مسكن عمارة أ 150حي زرارقة نبيلة22

 مسكن بير العرش سطيف50حي خرة نسيبة23

االنسة منوار فيروز بلقاسم بريد حمام قرقور سطيفلنوار فيروز24

بواسطة العايب السعيد عين لحجر سطيفحناشي مسعودة25

قرية بوقرشي بوسالم سطيفمشرافي عبد الغني26

 حي حشمي سطيف24تعاضدية محمد الصديق بن يحي رقم تباني حنان27

شاوي رندة بواسطة بوسواليم حسين تاجر عين ولمان سطيفشاوي رندة28

 مسكن عين ارنات سطيف150حي بوزيدي تركية29

 مسكن الشرطة دائرة عين ارنات سطيف60حي رياض حموشي30

ص ب  المهدية عين ارنات سطيفروابح سارة31

شارع بوقرمة حدة حي كعبوب سطيف31بن مخلوف عادل32

 مسكن عين ولمان سطيف56بواسطة سحنون احمد حي بلعباس عز الدين33

بريد معفر صالح باي سطيفبوعود رياض34

 صالح باي سطيف1955 اوت 20حي قواو فريد35

تعاضدية االهرام شارع دالي العياشي لعرارسة سطيفطالبي راضية36

 عين السفيهة سطيف24 قطعة رقم 105حي مساحل فلاير37

حي ذراع حليمة بريد راس الماء اوالد صابر سطيفمسعي سناء38

بواسطة الهوازي يوسف تاجر عموشة سطيفبن عزيز خليل39

 سطيف24حي حشمي شارع حراق محمد سنوسي رقم رقاد اسمهان40

 سطيف82 رقم 08حي مؤلف محمد عمارة أ عنان لطيفة41



 سطيف18شارع محمد صالحي رقم حمريط عال42

 سطيف14 نهج مكاري احمد رقم 54حي اول نوفمبر بوخالفة سارة43

 عين ارنات سطيف07 مسكن رقم الباب 95شارع لعراري قيس44

 سطيف294 رقم 08 مسكن عمارة ف 300حي منصور ايمان45

 سطيف166 مسكن بني فودة ص ب رقم 77حي براهيمي ايمان46

 عين تبينت سطيف14تعاونية نسيم القطعة رقم قشي اسماء47

 سطيف121حي االمير عبد القادر عمارة س رقم عالمة قرمية ايناس48

A17 شارع خلوطة الطيب حي اوالد براهم سطيف معاوي فطيمة49

مركز التكوين المهني و التمهين عين ولمان سطيفروابحي امبارك هشام50

 سطيف221 رقم 02حي القاهرة عمارة أ بلعيساوي فوزية51

موكالن مركز سطيفمقالتي رزقي52

بريد تيزي نبراهم اوالد يحي تالة ايفاسن سطيفبن جيدر هشام53

 مسكن العلمة سطيف24حي ثابت ابتسام54

عكة البشير تاجر عين ازال سطيفصغاري يوسف55

  سطيف11 أ 11حي المستقبل س بوقحقوح بسمة56

 سطيف689 رقم 23 عمارة د 1006حي معوش قدور سعداوي مريم57

المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين ازال سطيفبلعدوي سعيدة58

 سطيف27 رقم 05 مسكن عمارة ا 42حي بالل ليندة59

حي بهلولي العلمة سطيف08شني زكرياء60

 مسكن عين ولمان سطيف50حي صالحي جالل61

شارع مومن السعيد عين الكبيرة سطيف16برباش يسرى62

حي حشمي تعاضدية الهدى شارع حصاد محمد سطيفكعوان ايمان63

 مزلوق سطيف55ص ب رقم دربال زهية64

 سطيف10 مسكن رقم 12حي حشمي جالل عمر65

 العلمة سطيف18 رقم 01حي كحول رشيد عمارة جمال ايمان66

 سطيف827 رقم 06 عمارة ف 1955 اوت20حي تريش حسينة67

 سطيف70حي حشمي شارع دهيمي الميلود رقم اومليلي عبد الرحيم68

 عين ارنات سطيف223 مسكن رقم 282حي سترة سمرة69

 العلمة سطيف04 قطعة رقم 426حي قدور خالد70

بلدية القلة دائرة جعافرة والية برج بوعريريجزمراق عبد المالك71

قرية بني خالد بلدية ايت نوال مزادة دائرة بوعنداس سطيفبن هالل فاهم72

 شلغوم العيد ميلة355حي عبد هللا باشا رقم قاسة حمزة73

حي كرشوني لحسن األوريسيا سطيفأوباح وفاء74

 مسكن سطيف1006حي جلول نسمة75

 مسكن البطحة بلدية عين عباسة سطيف100حي مخلوف كريمة76

 سطيف334حي عين الطريق رقم سرباح رشيدة77

بواسطة شكير صالح تاجر عموشة سطيفمقدم عائشة78

 سطيف20 رقم 03 مسكن عمارة ا24حي عبد الرزاق عادل79

حي البناء الذاتي عين الحجر سطيفشبل يونس80

 سطيف72حي حشمي شارع جابو السعيد ج فودية سمية81

 مسكن عين ولمان سطيف583مرش النور حي قناب نجوى82

 مسكن بوقاعة سطيف100حي بن عراب زينب83

 سطيف412 رقم 13 مسكن رقم العمارة س 500حي ميكارني عيسى حراث فاتح84

 سطيف14 قطعة رقم 378حي لعرارسة طير بالل85

 مسكن عين ولمان سطيف616حي تباني عبلة86

 عين الكبيرة سطيف90ص ب رقم لعزقة عبد العزيز87

 حي كعبوب سطيف05تعاضدية الفوارة رقم عزوق  سهيلة88

شارع فرماس محمد حي يحياوي سطيف11طبطوب نور الهدى89



حي بوسيف موسى تعاضدية الفالح العلمة سطيفبوستة نهلة90

 بوقاعة سطيف07 مسكن عمارة س 250حي حركوك كنزة91

 نهج االخوة تامر عين ولمان سطيف18بواسطة بن جدية عمر بن جدية عبد الغاني92

 سطيف15حي المعدومين الخمسة رقم جرموني حيزية93

حي اوالد علي عين الكبيرة سطيفعلمي الهام94

حي الشهيد كتفي صالح اوريسيا سطيفبوعمامة شوقي95

تالة ايفاسن سطيفبوشامة صباح96

حي الشهيد هدنة عمار اوريسيا سطيفبورقبة طارق97

 سطيف59/88حي حشمي نهج بن معيزة احمد رقم مزاح حياة98

 سطيف59/88حي حشمي نهج بن معيزة احمد رقم مزاح فطيمة الزهرة99

 بيالر سطيف117 مسكن عمارة أج رقم 150حي حفار ليندة100

 سطيف20حي بوعروة الشطر الثالث شارع مقراني الطاهر رقم بوقحقوح وداد101

 مسكن عين ولمان سطيف44عند جالب توفيق حي جالب نوارة102

مشتة الزاوية دائرة العلمة بازر سكرة سطيفلغوق نبيل103

 المعبودة سطيف37 مسكن عمارة د رقم 40ترقية بلعلى حي باي عبد الرحمان104

 سطيف434 رقم 24 مسكن عمارة س 750حي المجعاط وفاء105

 سطيف25حي اوالد براهم شارع زروق عيسى رقم زيات حنان106

حي حروش البشير عين ازال سطيفزياني سعاد107

 سطيف03شارع السعيد بوخريصة رقم بوشارب سمرة108

 عين ارنات سطيف97 مسكن قطعة رقم 150حي بوزيدي لينة109

حي شوف لكداد سطيفبوقفة شفيقة110

حي العربي بن مهيدي مزلوق سطيفرحموني صورية111

 سطيف378 رقم E7 مسكن عمارة 600حي بلمهدي فطيمة الزهرة112

 العرارسة سطيف02مسكن ترقية عاشوري رقم 24بن حسين نفيسة113

شارع كامل قاسة حي حيرش ابراهيم العلمة سطيف20بوشقرون زينب114

ثانوية مرزوقي عالوة عين الكبيرة سطيفزازي ابتسام115

 العلمة سطيف135 مسكن رقم 152حي قيدوم اميرة116

مشتة بوراس اوالد صابر سطيفبوراس سبتي117

 كشك متعدد الخدمات خراطة بجاية86ص ب رقم خالي ساسعة118

 سطيف271 رقم 12حي مؤلف محمد عمارة ب فنانير سهيلة119

 صالح باي سطيف1961 اكتوبر 17حي بن ربيقة سهيلة120

بريد واد السبت بلدية حمام قرقور سطيفاخناق نعيم121

 مسكن راس الماء سطيف129حي محمد بوضياف خمايسية مديحة122

حي ذراع الميعاد عين ولمان سطبفمخنفر صليحة123

ملسة عين ارنات سطيفمرازيق عباس124

حي قاوة فرماتو سطيفسليماني وردة125

تعاونية النصر عين ارنات سطيفصويلح امال126

 سطيف963 رقم 08 عمارة ج55 اوت 20حي دخيلي خولة127

كشك عوف علي خراطة بجايةبونقاب سهيلة128

عند معماش بوزيد تاجر عين ولمان سطيفجالوجي سمير129

حي لعرارسة شارع بن دمغ  لخضر سطيفلوعيل المية130

 العلمة سطيف149 مسكن عمارة ب رقم 400حي قرة راضية131

 حي رحمو ني سطيفC4A3شارع بخوش عمار باروش حسام الدين132

بلدية القلة دائرة جعافرة والية برج بوعريريجبوسعدة نور الدين133

 سطيف35شارع رحماني محمد رقم حشالف ليلى134

تالة ايفاسن ماوكالن سطيفزياني عدالن135

مسكن اوريسيا سطيف250خمليش سمير136
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متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
حي حداد محمد صالح  بريد اوالد تبان سطيفبلو شوقي01

 بني فودة سطيف220 مسكن ص ب 86حي قندوز وداد02

 سطيف113 رقم 04 مسكن هواري بومدين عمارة ب 300حي عثماني ابتسام03

طاية مركز بلدية طاية سطيفبوزيد فوزية04

 سطيف54شارع اول نوفمبر 04بن قاسم هند05

 سطيف06تعاونية تواتي عمارة أ رقم بن عنتر منير06

 سطيف45 ماي 08شارع 05 سوحابي سامية07

 سطيف65 رقم 02حي الوردي ابراهيم عمارة بو عبد هللا منال08

 اوريسيا سطيف07 مسكن تساهمي عمارة ب رقم 72حي بوفرمة مفيدة09

حي الشهداء البالعة سطيفسفاري سلوى10

 مسكن عين ولمان سطيف583حي سحاب مراد11

 سطيف26 رقم 03 مسكن عمارة س 407حي بن جاب هللا حنان12

 اوريسيا سطيف19111موان ص ب طكوك جهيدة13

 سطيف35شارع مدهم العمري اوالد ابراهم رقم مداني ابتسام14

 سطيف31حي عين الطريق رقم كداد هالة15

حي شيخ العيفة سطيفدوار جهاد16

شارع صالح مازوز راس الواد برج بوعريريجتيويري سميحة17

 سطيف82 رقم 09 مسكن عمارة ب 450حي ساحة خديجة18

حي زيادنة علي عين ارنات سطيفعزي ناجي19

مستحم موكالن سطيفمرازقة سعاد20

 سطيف28 رقم 04مسكن عمارة أ294مشري  سارة21

 سطيف05تعاضدية الوفاء المعبودة مسكن رقم غجاتي حسناء22

 عين الطريق سطيف06 قطعة رقم 167حي ماضي منى23

 حي لعرارسة سطيف03تجزئة الشادلي رقم تمورت حنان24

 عين ازال سطيف139ص ب رقم غربي المية25

 شارع مرازيق خليفة سطيف29حي يحياوي خميش سارة26

 حي حشمي سطيف02شارع مدين مسعود رقم جناي ليندة27

حي بن عيسى مدني خمسات عين ازال سطيفبلحوت سارة28

مشتة الشواورة بير حدادة سطيفشوار خليل29

بريد بن مرقوم بلدية موكالن قرية تيزرة موكالن سطيفاوكيل ليدية30

قرية معطية بلدية ذراع قبيلة سطيفزعبوبي وداد31

 قطعة خلفون عين ارنات سطيف86حي صحراوي سارة32

حي خمسات عين ازال سطيفعقون رتيبة33

شارع بعداش مختار عين ولمان سطيفمرزوقي محمد34

حي ذراع النزاعة عين الكبيرة سطيفقادري المية35

حي السعادة حمام السخنة سطيفحاج عزام عبد الحليم36

شارع بوزغار عبود حي ثابت بوزيد العلمة سطيف34براهيمي خليصة37

 قاسمية الهضاب سطيف04 مسكن تساهمي عمارة 60حي 44بن دريس هدى38

بريد بوعمران عموشة سطيفمجماج زهية39

سيد بناني العمري ابن نور الدين الخربة قصر االبطال سطيفبناي العمري40

 بوقاعة سطيف26 مسكن رقم العمارة 300حي بلغربي راضية41

 سطيف49شارع ذباح احمد رقم كراش أمير عبد المومن42



بير االبيض قجال سطيفبوقزولة أميرة43

زين العابدين حالتي عموشة سطيفحلموش فريد44

 تالة تروميت بوقاعة سطيفCNC مسكن 50حي دخار مريم45

شارع جارف الطيب الشطر الرابع حي حشمي سطيف95مسايلي سناء46

 مسكن تالة تروميت بوقاعة سطيف48حي بن رقرق باية47

 سطيف380 رقم 05حي مؤلف محمد عمارة س لويشي دالل48

اوالد قبيلة ذراع قبيلة حمام قرقور سطيفعزوق تمزيغت49

 مسكن عين ازال سطيف231تجزئة رحبة تقي الدين50

 شارع الشهيد بوسنة محمد السعيد صالح باي سطيف1962 مارس 19حي بوعيشة  ياسمينة51

 العلمة سطيف54 رقم 15 مسكن عمارة 350حي نوري سارة سهيلة52

 عين الكبيرة سطيف54شارع اول نوفمبر جودي حبيبة53

 تعاضدية الهضاب لعرارسة سطيف17حي بن زيد احمد رقم مهداوي عبد الحق54

 العلمة سطيف58 رقم 06 مسكن عمارة 300حي رزيق فريدة55

 حي عين السفيهة سطيف83تجزئة  عسيلة رقم بغداد زكرياء56

 مسكن عين ولمان سطيف266حي راشدي نوارة57

 مسكن عين ولمان سطيف711حي بلوي عز الدين58

بريد سيدي صالح القلتة الزرقاء سطيفنمير سارة59

تعاضدية ابن خلدون حي تبينت سطيفبوعروري سمرة60

 مسكن عين ولمان سطيف711حي كلكول عبد المالك61

حي السعادة حمام السخنة سطيفجندارمية ريمة62

 سطيف37حي حشمي شارع حوشي عمر رقم بالل منير63

حي عرامة ابراهيم الخربة قصر االبطال سطيفميساوي المية64

 بجاية06004 خراطة 04 رقم 50كشك متعدد الخدمات عمور بوزيد65

 شوف لكداد سطيف67 رقم 06مسكن عمارة أ 750عموشي سمية66

قرية شريحة بلدية بوعنداس والية سطيفيعيادن أمال67

 مسكن عين ازال سطيف36حي لخفل خليل68

 مسكن عين ولمان سطيف44بواسطة سايح عبد المجيد حي بن جدية أمينة69

بريد البحيرة عين ارنات سطيفصوادق ريمة70

 سطيف13حي برارمة تعاضدية عمار قطوشي رقم بلعيد وردة71

حي اوالد علي بلدية اوالد عدوان عين الكبيرة سطيفعرقاب حياة72

مكتبة جعران كمال عين ازال سطيفبن شولة أمال73

 مسكن اوريسيا سطيف168حي دواير حليمة السعدية74

قرية بني حافظ بلدية عين لقراج  بني ورتيالن سطيفطوطاي راضية75

 مسكن اوريسيا عموشة سطيف250حي فلكاوي سارة76

صالح باي سطيفشاري خيرة77

شارع فاضل حسين حي الصنوبر عين ولمان سطيف09هميسي سعاد78

شارع هدنة لخضر بونشادة سطيف08قريشي سارة79

 عين ولمان سطيف1962 مارس 19حي شاوي سعيدة80

السيدة بوسواليم نوارة بواسطة خمس الدراجي تاجر عين ولمان سطيفبوسواليم نوارة81

 مسكن عين ولمان سطيف711الفرع البلدي داودي منى82

 بني فودة سطيف1954 نوفمبر 01حي سلطاني آسية83

شارع المدارس حي تليجان سطيف12ديف أحالم84

حي القطار بوقاعة سطيفصادقي السعيد85

مركز التكوين المهني و التمهين حي بيالر سطيفبريمي ليديا86

حي البعيرة عين ولمان سطيفبن تركي نصيرة87

حي محمد بوضياف مزلوق سطيفعزوز سمير88

 سطيف32شارع عيساوي عز الدين رقم غومارة أحالم89



 سطيف178حي امن الحياة شارع هدنة مبارك رقم قوسمي أمال90

 عين ولمان سطيف209 مسكن رقم 583حي مجاج يوسف91

 سطيف26 رقم 03 مسكن عمارة ب 54حي بلهوشات خولة92

بريد بير حدادة سطيفزياني فوزية93

بريد راس ايسلي الرصفة سطيفهرباجي لخضر94

 سطيف26حي اوالد ابراهم نهج فالحي ساعد رقم بلوط الهام95

 حي بوعروة سطيف06شارع كداد قدور رقم ذهبي صديق96

 عين ولمان سطيف583شارع دومان السعيد حي مصطفى بن بولعيد دباشة صليحة97

 صالح باي سطيف1955 اوت 20حي قواو دليلة98

شارع محمد السعيد بوخالفة العلمة بازر سكرة سطيف02بومعزة عبد الوهاب99

 سطيف07 غرفة 35حي بيالر قطعة منصوري بحرية100

 مسكن شارع زادة مسعود العلمة سطيف492حي البار هالة101

حي ذراع الميعاد عين ولمان سطبفشينون أمينة102

شارع النصر العلمة سطيف174 سلماني خولة103

 المعبودة سطيف140 رقم 15حي  حشيشي محمد عمارة س بونشادة سلمى104

شارع اعراب مبروك سطيف28بن عطية صليحة105

 مسكن مدرسة االخوة سعيدي ثابت بوزيد العلمة سطيف20حي قوميدي ايمان106

 العلمة سطيف274 رقم 22 مسكن عمارة ب 800حي بوكريدرة فاطمة بثينة107

 عين ارنات سطيف07 الباب 02 مسكن عمارة أ200حي سباح وفاء108

بواسطة مالوس عادل مصور تيزي نبشار  عموشة سطيفمسعودي رتيبة109

شعبة الشرفة عين عباسة سطيفمدنش أحالم110

شلوش الجمعي عموشة سطيفخالد عماد111

بواسطة قاصدي احمد تاجر تيزي نبشار سطيفعكوش عبد السالم112

بواسطة جابر مصطفى تاجر قصر االبطال دائرة عين ولمان سطيفدحان عبد العزيز113

 سطيف03 مسكن رقم 60حي عين الطريق لعيادي نادية114

تجزئة اراضي سوق االثنين بجايةدعاشي عز الدين115

 سطيفN543 BF7حي معيزة نور الدين  ساحلي منيرة116

حي النواورة بلدية اوالد عدوان سطيفنوار وليدة117

قرية سوق الحد بوسالم سطيفكحول فوزي118

شارع بن عيسى مدني عين ازال سطيفبن لوصيف محمد119

 بلدية ذراع القايد  بجاية06113بريد صنادلة رقم مداني رتيبة120

 العلمة سطيف04 رقم 06حي بومعزة عمارة آيت ابراهيم زينب121

 العلمة سطيف113تجزئة عبدالي عبد الرحمان122

شارع احمد سفاري بير العرش سطيفخالد وفاء123

بريد الدهامشة سطيفخرماش رزيقة124

بريد بئر حدادة سطيفمرابط وسام125

 عين ارنات سطيف18بواسطة برباش حي هواري بومدين أ دوباخ نعيمة126

 مسكن عين عباسة سطيف100حي لعجال ليندة127

 معبودة سطيف25 رقم 03حي بلحوكي حمو عمارة أ مرغم الهام128

 سطيف13 مسكن عمارة س رقم 76حي حساين محمد بدر129

 سطيف173 رقم 18 مسكن عمارة س 180حي نوار زوينة130

مكتبة حاجي اليامين حي عين القصرية عين ولمان سطيفراشدي سليمان131

شارع بلميهوب مختار حي المنظر الجميل العلمة سطيف21غضبان أميرة خديجة132

المعذر قالل سطيفسمارة الطاهر133

 سطيف49 تساهمي شوقي رقم 05 مسكن عمارة 50حي حمزاوي سارة134

 سطيف09 رقم 01 مسكن عمارة د 72حي مامي خولة135

 عين عباسة سطيف01 رقم E مسكن عمارة 100حي خالط سمية136
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متصرف إداري: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
 العلمة سطيف12حي السعادة رقم بدار عبد الرؤوف01

حي زيادنة علي عين ارنات سطيفخلفة ايمان02

بريد قجال سطيفعيشور حنيفة03

حي ذراع الميعاد عين ولمان سطيفمريش فتيحة04

اوالد فايد عموشة سطيفجالس محمد05

06 منزل رقم H عمارة 34تجزئة بوسكين رقم حمودي عبد الرحيم06

 امن الحياة  سطيف1945 ماي 19تعاونية شيباني سعاد07

 العلمة سطيف22حي بورفرف رقم سليج رشيد08

حي العقيد لطفي االوريسيا سطيفكتفي مريم09

 عين الكبيرة سطيف85 رقم الباب 9 مسكن عمارة رقم 100حي لوصيف رابح عالمي نور االيمان10

 قصر االبطال سطيف05ص ب رقم بوشامة الوليد11

شارع حمادو تركي حي تليجان سطيف08 كتفي مريم12

 عين الكبيرة سطيف220 رقم 09 مسكن عمارة ب400حي بصير إيمان13

حي بعيرة عين ولمان سطيفمرزوقي المبروك14

بريد معفر صالح باي سطيفبوعود خليدة15

بريد تيزي نبشار سطيفشاللي ابتسام16

قرية الموان األوريسيا سطيفجاللة لبنة17

شارع جيالني الحسين حي السعيد بوكركر العلمة سطيف 33 برارمة فهيمة18

بواسطة بلولهي مسعود تاجر عين ولمان سطيفدحماني نجاة19

حي بورفرف العلمة سطيف80كروشة نصيرة20

 عين ارنات سطيف28 رقم 03 مسكن عمارة أ75حي منصوري منى21

شارع بابوري عمار حي ثابت بوزيد العلمة سطيفسعدون عبد القادر22

 العلمة سطيف251 رقم H 03 مسكن عمارة 504حي بولحية  فضيل23

شارع خلفاوي بوزيد الهضاب سطيف09سيليني نبيلة24

 حي بوسيف موسى العلمة سطيف12تعاضدية المنار رقم القطعة رجم أسماء25

 مسكن عين ولمان سطيف360حي قالتي خليصة26

 الخربة اوالد عدوان  عين الكبيرة  سطيف1961 اكتوبر 17حي عياط رحمة27

شارع البشير قصاب العلمة سطيف26سبتي نسيمة28

 عين الكبيرة سطيف09 رقم 01 مسكن عمارة أ 300حي بن سليم نوال29

قطعة تجزئة صبايحي و عظيمي العلمة سطيف175هقة توفيق30

 شوف لكداد سطيف17 رقم 02 مسكن عمارة أ950حي بلعيفة نجوى31

 عين ارنات  سطيف24حي هواري بومدين رقم بركات عبد المالك32

 بازر سكرة سطيف05حي علي االوراسي رقم رقاد العلمي33

حي لحشيشية مزلوق عين ارنات سطيفكيون كريمة34

 سطيف14التعاونية العقارية الشروق حي لبرارمة رقم عزوق سميرة35

 عين ارنات سطيف68 مسكن رقم 150حي منا هللا راضية36

 عين الطريق سطيف234 رقم 02 مسكن عمارة س 520حي بروش سارة37

 سطيف09تجزئة الهضاب شارع طيار مباركة رقم سماعني خليصة38

 عدل جديدة سطيف945 رقم 4 مسكن عمارة ج 1292حي قرشوش ليندة39

 مسكن عين عباسة سطيف121حي بحري مريم40

 مسكن عين عباسة سطيف240حي قندول هدى41



شارع بن قوريش البشير سطيف05عرامة ازدهار42

بريد اوالد محلة قصر االبطال سطيفكتافة نوارة43

 مركز بريد عين تبينت سطيف139ص ب رقم قصاب رندة44

صالح باي سطيفبلجرو سلمى45

 صالح باي سطيف04حي دريعي الطاهر عمارة رقم مهني ابتسام46

فرع االشغال العمومية بني عزيز سطيفلكحل أسماء47

 مسكن العزانية عين ارنات سطيف300حي كرنيف بوثينة48

بريد اوالد سي احمد سطيفدودة نوال49

 مسكن عين عباسة سطيف121حي فرطاس صليحة50

بريد التلة سطيفدوس نجاة51

 بوعنداس سطيف41 ص ب رقم 01سيداكس يوسفي لحسن52

 مسكن للمالية شارع دعيش ساعد سطيف12حي يجار رندة53

عند بوثلجة عبد هللا تيزي نبشار سطيفصابر زهيرة54

حي المروج شارع االخوة بورقازن عين الكبيرة سطيفبوقرن خلود55

شارع صالح باي راس الوادي برج بوعريريج06مناصرية دالل56

 العلمة سطيف01 رقم 07 مسكن عمارة 800حي بوكرمة المية57

حي وادي السارق العلمة سطيفبلمامي نجاح58

قرية حلية بلدية بوسالم بوعنداس سطيفحميدي كاهنة59

مسكن بوقروج حمام قرقور سطيف30بلحداد خليصة60

حي ذراع النزاعة عين الكبيرة سطيفرواق ابتهال61

 سطيف26 رقم 74حي ميمو لاير قطعة ساحة حنان62

 فيال بوراس القصرية سطيف50شارع دانة السعيد رقم ذهابة أمينة63

 سطيف2 قطعة 16حي بيالر رقم بلغربي صهيب64

قالليز راس الوادي برج بوعريريجدبشي سميحة65

بئر االبيض قجال سطيفقاسم ريمة66

 عين الكبيرة سطيف54بواسطة هجرس الطاهر تاجر شارع اول نوفمبر قراقرة فتيحة67

 حي بيالر سطيف40 د 03أ بوقري مريم68

حي دار اعمر بوقاعة سطيفغربي نور الهدى69

 مزلوق سطيف10 رقم 1 مسكن تساهمي عمارة 30حي لصلج خديجة70

 مسكن العلمة سطيف492قطعة نور الدين سمية71

واد ويران تالة ايفاسن سطيفبعيو نورية72

شارع محمد شينون بوقاعة سطيفازباطن سعاد73

شارع حامدي شريف عبد هللا عين ولمان سطيفعكوش اليزيد74

 سطيف11حي شادلي طلحة رقم زيتوني مروة اسيا75

شارع نزار عمر حي قوطالي العلمة سطيف07بكيس شهرزاد76

حي محمد بوضياف قالل سطيفهادي رابح77

حي ذراع الميعاد عين ولمان سطيفبوحي أمال78

شارع عابد بخوش سطيف03خلفون افريقيا79

بريد عين رمادة عين الحجر سطيفبنعيجة المختار80

حي الحجار بني عزيز سطيفخيال نورة81

 عين الكبيرة سطيف09 رقم 01 مسكن الرائد لوصيف رابح عمارة 100حي بولعناق وليد82

حي محمد بوضياف قالل مركز سطيفنشناش بدرة83

مقر دائرة عموشة  سطيفعليطي الهاشمي84

 عسن ولمان سطيف583حي نشناش زهرة85

شارع بوعزيز لعزيزي حي الصنوبر عين ولمان سطيف504زبيش سهيلة86

 سطيف08 مسكن محمد بن بقاق رقم 12حي بن عبد الواحد حنان87

بواسطة خالد هشام تيزي نبشار سطيفلهاللي هدى88



 سطيف04 رقم 02 مسكن عمارة ب 384حي نشادي السعيد ساتة خولة89



حي العربي بن مهيدي مزلوق سطيفبالم اسامة90

 سطيف395 رقم 13حي محمد بن بقاق عمارة د حربوش ليليا91

 سطيف06 ديسمبر رقم 11شارع عكوش صالح تعاونية بلجنان أمير92

 عين تبينت سطيف15شارع بن ميلة الشريف رقم مسالتي مارية93

بلوطني الذوادي تاجر عين ولمان سطيفمباركي انتصار94

 سطيف11تعاونية الفالح شارع سعودي الذوادي رقم دواودي رحمة95

 سطيف48حي السيلوك عمارة ب رقم روابح سفيان96

 عين الكبيرة سطيف156 رقم 12 مسكن عمارة 200حي دخوش  سمراء97

 سطيف173رقم C 3 مسكن هواري بومدين عمارة 300حي عابد سمية98

 بيلير سطيف67حي لقاطي لوصيف عمارة ب غامس ياسمين99

تاجرة قجال سطيفنشادي حميدة100

بريد اوالد سي احمد تليلة سطيفهرباجي عبلة101

 سطيف06شارع قروي العياشي رقم زرارقة حمزة102

 حي يحياوي سطيف10شارع بوزيد صالح رقم ناظري عالء عبد المنعم103

بريد البحيرة عين ارنات سطيفبعيش ايمن104

شارع موغيري صالح فرفار طولقة بسكرةقرفي وليد105

مكتبة بلعوط مختار عموشة سطيفبوكراع مريم106

 سطيف4 رقم 02 مسكن عمارة ب 384حي نشادي السعيد ساتة بسمة107

 سطيف224 رقم 08 مسكن عمارة ب 500حي ميكارني عيسى دعاس كريمة108

 العلمة سطيف05حي مولف التركي عمارة الشرطة عمارة أ الباب معمري سماح109

XB4G صوادق عامر110 حي يحياوي سطيف44

حي النصر عين الكبيرة سطيفبن مرابط لطفي111

بلدية بير العرش سطيفلحرش حنان112

بريد لحشيشية مزلوق عين ارنات سطيفجحنيط اسماء113

حي يحاوي سطيف XB1 A31 شارع عمارة محمد 22شرقي حنان114

قرية المشتة ماوكالن سطيفالعيدودي يونس115

بريد قالل سطيفعرامة وردة116

بواسطة مباركي لحسن تاجر قصر االبطال سطيفلعميري كمال117

 قطعة سطيف105حي عين السفيهة تجزئة عسيلة رجاح سقال زينب118

حي الشهيد سياري خليفة عين الكبيرة سطيفسباطة منير119

حي الشهيد السعيد بن دريس راس الماء قجال سطيففني ايمان120

 عين ولمان سطيف330ص ب رقم راشدي زين الدين121

بير حدادة سطيفذويبي كريم122

حي الشهداء شارع علي جار هللا باتنة26بيطام ياسمينة123

حي محمد بوضياف بير حدادة سطيفخطاب عبد الوهاب124

 عين ولمان سطيف60ص ب رقم قالتي كريمة125

بريد عين مرقوم موكالن سطيفبن اعراب محمد126

حي عنقال مسعود صالح باي سطيفقواو بدر الدين127

بريد قصر االبطال سطيفلعريد شرف الدين128

بريد عين رمادة عين الحجر سطيفهقة مكي129

حي ورز الدين موسى معاوية سطيفلعقاب كريمة130

بواسطة عبد السالم محمد الشريف تاجر بعين الكبيرة سطيفبوقندورة احالم131

 مسكن عين ولمان سطيف44حي بوسواليم مريم132

 بيالر سطيف194 رقم 05 مسكن عمارة د 200حي بوكود مليكة133

 مسكن بلدية بئر العرش سطيف40حي يخلف وليد134

حي يحياوي شارع قالة عبد القادر سطيفحواس تونس135

بريد الدهامشة سطيفبن الصيد محمد أيوب136
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العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
 سطيف07 رقم 03حي زكال محمد عمارة أ جبار امال01

 مسكن عين عباسة سطيف121حي كشيدة خالد02

 عين الكبيرة سطيف103حي لمروج رقم بولحية لبنى03

 مسكن عين ولمان مقابل قاعة العالج سطيف616حي وشن كنزة04

 سطيفH213حي حشمي شارع قرقور العيد شيبوب منى05

حي بورفرف العلمة سطيف52 شينون مراد06

 سطيف10حي بيالر قطعة مزاري احالم07

نهج العقيد عميروش سطيف27زيادنة يوسف اسالم08

سطيفH145حي حشمي شارع ليتوفي عبد الحميد مهداوي نبيلة09

شارع بوصور صخراوي عين ولمان سطيفحازي العمرية10

 سطيف662 رقم E03 عمارة 1955 اوت 20حي شوشان أمينة11

 سطيف323 رقم 02 مسكن عمارة ب 300حي مجيلي زينب12

سطيفXC2C 97حي يحياوي نهج برناوي ساعد زغوال نسرين13

 مسكن راس الماء قجال سطيف75حي حازم صباح14

 بيضاء برج سطيف02ص ب رقم ليتيم فواز15

تيزي نبراهم تالة ايفاسن سطيفغريب الصالح16

33حي هشيار احمد كعبوب سطيف رقم البيت بن عمارة سناء17

عند التاجر شاوي علي بلدية تيزي نبشار عموشة سطيفلبيد حافصه18

 بابور سطيف18 رقم 03 مسكن عمارة 50حي لعقاب راضية19

حي الهواء الطلق عين الحجر سطيفتباني نجود20

مشتة اوالد بدروح التلة سطيفصحراوي محمد21

حي قدور بولحية لمروج عين الكبيرة سطيفخرماش نبيلة22

 العلمة سطيف21حي عنان الهاشمي رقم لجرود فريدة23

مشتة ذراع الوسط بير حدادة سطيفقريشي زهرة24

ص ب  بئر االبيض قجال سطيفعزي فارس25

حي حمودة عين ازال سطيفمذكور بهية26

 عين ولمان سطيف64 مسكن رقم 266حيطوبال عائشة27

حي عبيد علي سطيفبن معيزة المية28

 بير العرش سطيف05 مسكن عمارة أ رقم 50حي ابراهيم سالم مديحة29

حي المحطة راس الماء قجال سطيفسلمان سارة30

 مزلوق سطيف88 قطعة رقم 219حي مساعد رشيد31

 اوالد عدوان عين الكبيرة سطيف1960 اكتوبر 17حي عياط سامية32

حي شوار الشاللي بير حدادة سطيفعبوبو فاطمة33

 عين ارنات سطيف386 مسكن رقم 506حي سمش الدين مريم34

سرج الغول سطيفباحوش كنزة35

شارع كبور صالح حي الهضاب سطيف361 مفتاح نجود36

بريد تيزي نبراهم تالة ايفاسن سطيفمخنان رشيد37

 صالح باي سطيف1955 اوت 20حي طقيش حسان38

 سطيف864 رقم 10 عمارة ف 55 اوت 20حي بن دريس بسمة39

البحيرة عين ارنات سطيفلعمارة نبيلة40

 مسكن عين ازال سطيف60حي بن حمزة امال41

 سطيف126 رقم 3 منطقة 54حي اول نوفمبر عيبود فيصل42



 مسكن صالح باي سطيف435حي تمتام مريم43

 سطيف281 رقم 21حي بلخيرد حسان عمارة ب بليليطة راضية44

خضار عبد الحميد حالق بابور سطيفماضي سيد علي45

بريد قصر االبطال عين ولمان سطيفمرباح المية46

 سطيف248 رقم 09حي مزهود الطيب عمارة د كعوان عبد الرحيم47

اوالد بوعروي ماوكالن بوقاعة سطيفبقة نزيهة48

 مسكن عين ارنات سطيف506حي بلهيل فهيمة49

 مسكن عين ازال سطيف800/80حي هميسي مفيدة50

بريد قصر االبطال سطيفجابر حسام الدين51

شارع حليمي لمطيش حي ثابت بوزيد العلمة سطيف23شعبان ايمان52

 مسكن ثانوية بن نويوة عبد القادر عين ولمان سطيف400حي بلعقروز احمد امين53

 قطعة شارع مشيش محفوظ العلمة سطيف39حي رحمون فتيحة54

سطيفXB2B68حي كيراغل محمد مزاح منال55

بواسطة مكتبة مسموس عبد المجيد تاجر بابور سطيفبن جاب هللا ايمان56

عند طاع هللا سمير تاجر شارع بن عيسى المدني عين ازال سطيفبلكبير نجاة57

بريد الرصفة صالح باي سطيفمناني سهام58

 سطيف03 رقم 01 مسكن عمارة ج450حي خوني سهام59

 مسكن راس الماء قجال سطيف129حي قزوط الساسي60

شارع النصر حي الخربش العلمة سطيف71عطافي زينة61

 قطعة العلمة سطيف426حي زير امينة وسام62

 مسكن اوريسيا سطيف250حي ساليم كنزة63

حي زيادنة علي عين ارنات سطيفعبد الالوي سمية64

 عين الكبيرة سطيف43 رقم 05 مسكن الرائد لوصيف رابح عمارة 100حي جطوي سماح65
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