
 عامل مهني من المستوى االول:

 

 العنـــــــــــــــــــــــوان اإلسم واللقب  الرقم  

 بريد العناصر عين أرنات سطيف ربيحة نويوات 1

 قصر األبطال سطيف الحسني لعميري 2

 سطيف B 46حي حشمي  شارع ناشز رابح رقم  الهادي قريش 3

 مسكن عين عباسة سطيف 48/24حي  ميلود حماش 4

 حي الشهيد قشي ساسي األوريسيا سطيف السبتي شويحة 5

 حي العقيد لطفي األوريسيا سطيف خالد شيباني 6

 طكوكة عين عباسة سطيف نسيم دباشة 7

 سطيف 20رقم  30حي بلير شارع  عادل بوعظم 8

 عين أرنات سطيف دليلة طبال 9

 بني بورمان بوعنداس سطيف مخلوف بورماني 10

 سطيف 66رقم  7مسكن عمارة أ 147حي  خليفيسعاد  11

 سطيف 19009مقهى الرياضة عموشة  نوري عبد النور 12

 حي شوف لكداد سطيف سعيدة بوساهل 13

 سطيف 105رقم  11حي معيزة نور الدين ع  أ فوزية بلعيد 14

 سطيف 18حي ونوغي الخير رقم  أحالم شيتر 15

 سطيف 752رقم  G5حي سليماني يوسف العمارة  سعيدة بوساهل 16

 حي شيخ العيفة فرماتو سطيف بالل مراحي 17

 سطيف 19009مقهى الرياضة عموشة  عبد النور نوري 18

 حي ضحوي الجمعي قصر االبطال سطيف فريد جمادي 19

 مسكن عين ارنات سطيف 200/3000 مايسة نويوات 20



 بلدية الوريسية سطيف نورة حراث 21

 الحشيشية سطيف ليندة بن عتسو 22

 حي حشمي سطيف 101شارع قرقور العيد رقم  نبيلة شواق 23

 سطيف 01حي بلير رقم  سماح  سبيح 24

 حي شيخ العيفة فرماتو سطيف فتيحة خلفي 25

 حشيشية مزلوق سطيف سهيلة سعودي 26

 جمال جعفر 27
دالس  54نوفمبر  01شارع بن مهدي ساعد حي  21

 سطيف

 سطيف 11حي يحياوي قنبوعة العيد رقم  غزالن زادي 28

 شارع بالل علي سطيف 11 سميرة طاجين 29

 عين مسعود عين ارنات سطيف محمد جغمة 30

 المهدية عين ارنات سطيف عادر رحاحلة 31

 حي حشمي سطيف 101شارع قرقور العيد رقم  نبيلة شواق 32

 مسكن عين عباسة سطيف 240حي  مختار دودو 33

 مقهى الرياضة عموشة سطيف عصام نوري 34

 مهدية عين ارنات سطيف عبد الحق بورزوزو 35

 بريد تيزي نبشار سطيف عمر بن دريس 36

 حي ضحوي الجمعي قصر االبطال سطيف فريد حمادي 37

 صالح باي سطيف 1955اوت  20حي  لطفي بودابة 38

39 
محمد نور االسالم 

 تومي
 حي بعيرة عين ولمان سطيف

 حي شيخ العيفة سطيف فيصل كراغل 40

 بريد خلفون تيملوكة عين ارنات سطيف بدر الدين بن غذفة 41

 ج عين الكبيرة 17عمارة  168مسكن رقم  300حي  زهية  بوحرار 42



 حي حشمي سطيف 101شارع قرقور العيد رقم  نبيلة شواق 43

 نادية حويلي 44
رقم  20مسكن عمارة س  500حي ميكارني عيسى 

 سطيف 484الباب 

 بواسطة عالوة رابح تاجر عموشة سطيف ياسين عالوة 45

 سطيف 30رقم  04حي سواحي علي عمارة أ عمار عزوز 46

 مقهى الرياضة عموشة سطيف عبد النور نوري 47

 حي ضحوي الجمعي قصر االبطال سطيف فريد جمادي 48

 بواسطة عالوة رابح عموشة سطيف ياسين عالوة 49

 عين آرنات البحيرة سطيف ياسين مراحي 50

 حي الشهيد هدنة عمار  الوريسية سطيف وليد توامر 51

 سطيف 198رقم  B16عمارة  55أوت  20حي  فارح مساح 52

 حي الشهيد هدنة عمار الوريسية سطيف عبد الغني وهاب 53

 سطيف 03حي الفيتنام رقم  زيدانعبد المجيد  54

 حي شوف لكداد سطيف يعقوب بعيبع 55

 حي الشهيد كتفى صالح الوريسية سطيف مختار جدعية 56

 سطيف 11رقم   33حي بلير شارع  ابراهيم سالمي 57

 شارع خوالد لحسن سطيف 12 أيوب مكارني 58

 مقهى فورماس كمال عين الكبيرة سطيف فارس بن سماعيل 59

 حي الشهيد حامدي بوزيد عموشة سطيف عبد العزيز خلفي 60

 سطيف 09حي بورحلة حسين  كمال سراي 61

 ص.ب المهدية عين ارنات سطيف عادل مقراني 62

 حي شوف لكداد سطيف حمزة ضيف 63

 حي بن عرعار بوقاعة سطيف ياسين بنقيلة 64



 صالح باي سطيف 55أوت  20حي  جالل بودابة 65

 البطحة عين عباسة سطيف طيرمراد  66

 ايمن صالحي 67
 588شارع مصغوني محمد رقم  54نوفمبر  01حي 

 سطيف

 الخربة عين عباسة سطيف سيف الدين نابتي 68

 بريد رأس إيسلي الرصفة سطيف بوبكر معيوف 69

 حي الشهيد هدنة عمار الوريسية سطيف محمد رفيق شوشي 70

 بوقاعة سطيفحي البساتين  فارس زرقاق 71

 قصر االبطال سطيف حسام الدين هاللي 72

 بريد ملول قالل سطيف جالل بغة 73

 جويلية عين الروى سطيف 5القرية الفالحية  يمين بورقبة 74

 بواسطة مهنانة عبد المالك عموشة سطيف وليد ويز 75

 حي شيخ العيفة فرماتو سطيف بالل مراحي 76

 بوسفراس عموشة سطيفبواسطة سمير  فاتح هارون 77

 حي الشهيد كتفى صالح الوريسية سطيف كمال هني 78

 الخربة اوالد عدوان سطيف 1961أكتوبر  17حي  عزالدين مقدم 79

 بريد قصر االبطال سطيف عبد الحق جالوجي 80

 أوسلوف بوسالم سطيف زهير قويدمي 81

 أسلوف بوسالم بوعنداس سطيف حسام قويدمي 82

 بواسطة بولواطة الطيب عموشة سطيف مساليذياب  83

 بريد لفريقات عين ولمان سطيف فيصل كانوني 84

 حي الشهيد شطيبي منصور تيزي نبشار سطيف بالل شطيبي 85

 سطيف 19201بريد قالل ص.ب  عياش مجيدي 86



 عبد الجليل طير 87
عين الكبيرة  20رقم  81حي ذراع النزاعة تجزئة 

 سطيف

 مرجادة بوعنداس سطيف مدورياليزيد  88

 حي شوف لكداد سطيف العيد بوزيد 89

 حي شوف لكداد سطيف محمد قصاص 90

 جويلية عين الروى سطيف 05حي  مراد لصلج 91

 سمير بلولهي 92
 311رقم  01مسكن عين السفيهة عمارة د 3702

 سطيف

 تيزي نبشار سطيف 59ص.ب رقم  خير قرقور 93

 قرية أسلوف بوسالم سطيف بوبكر قصوري 94

 حي شوف لكداد سطيف هيثم عزوز 95

 قصر االبطال سطيف 1962مارس  19حي  فريد بوكرش 96

 سطيف 29ترقية بالل عمارة س رقم  عادل بوسعدة 97

 مقهى الرياضة عموشة سطيف عبد النور نوري 98

99 
طارق سيد أحمد 

 سمعون 
 نهج  كتغي حفناوي سطيف 91

 عباشحسني  100
رقم  11مسكن عمارة ف 950حي سليماني يوسف 

 سطيف 691

 حي هواري بومدين قصر االبطال سطيف عمار بداوي 101

 حي ضحوي الجمعي قصر االبطال سطيف فريد جمادي 102

 بريد قالل سطيف إبراهيم جريبة 103

 حي شيخ العيفة فرماتو سطيف منير حمو 104

 بلدية قصر االبطال عين ولمان سطيف العيد داسي 105

 

 

 

 

 

 

 



 :حارس                        

  

 العنـــــــــــــــــــــــوان االســم واللقـــب الرقم

 سمير رحمان 01
حي  XC6B09-1شارع بوبريمة محمد 

 يحياوي سطيف

 الخربة عين عباسة سطيف سيف الدين نابتي 02

 عموشة سطيفبريد بوعمران  فاتح مجماج 03

 لسحن ذويبي 04
 06تعاضدية بن مجنح ع  ب رقم 

 سطيف

 قرية كرجانة بلدية حربيل قنزات سطيف سعد الدين موفق 05

 عماد مخلوش 06
بواسطة قاصدي أحمد تيزي نبشار 

 سطيف

 حي الشهيد رحال عمر عموشة مختار مجماج 07

 بوفروج حمام قرقور سطيف عماد شنيتي 08

 حي بوفضة عين ولمان سطيف العبدوديحسام الدين  09

 شارع نحاوة السبتي بلير سطيف 20 محسن كتفي 10

 مسكن صالح باي مركز سطيف 50حي  ياسين مرزم 11

 بريد قصر األبطال سطيف عبد الحق جالوجي 12

 بريد تيزي نبشار سطيف بشير باجو 13

 سطيف 208رقم  2حي حشمي القطعة  بوزيد صارة 14

 عين السبت سطيف حسام الدين بوثلجة 15

 بن عداد عاشور تاجر بوقاعة سطيف حسين فرج هللا 16

 بالل طويجين 17
شارع جلود العياشي عين عباسة  321

 سطيف

 مرعان  هشام 18
عين عباسة  1954نوفمبر  1حي 

 سطيف

 تيزي نتاقة ايت تيزي  عبد الحليم صابري 19

 سطيفبالل علي  10نهج  فاتح قراس 20

 ياسين بليل 21
القصرية  21شارع قنيفي سويسي رقم 

 سطيف

 هشام قوطال 22
عين عباسة  200مسكن /  20حي 

 سطيف 19016

23 
عبد الغاني شايب 

 راسو
 شارع نغناغ بلقاسم عين عباسة سطيف

 قالل سطيف 19201بريد قالل ص.ب  عياش مجيدي 24

25 
أشرف عبد الرزاق 

 صحراوي

مسكن ع أ بوقزولة عين  20حي  10

 الرمان سطيف

 بريد عين ولمان سطيف أيمن صوال 26

 طكوكة عين عباسة سطيف الخير زوايد 27

 سالم بورقعة 28
حي حشمي شارع بن رحمون درافة رقم 

 سطيف 14

حي بن دشاش الهاشمي عين الروى  رضا عقون 29



 سطيف

 الوريسية سطيفالموان بلدية  عبد الرزاق حزام 30

 حي لصلج السبتي عين الروى سطيف عزيز لصلج 31

 سطيف 08غرفة 14جي بلير رقم  كمال حربوش 32

 رياض دوغاش 33
 Dمسكن شرطة عين موس  50حي 

 سطيف 31رقم 

 مسكن عين عباسة سطيف 121حي  زاكي ملعب 34

 مسكن عين ولمان سطيف 400حي  عمار بوشحمة 35

 لحشيشية مزلوق سطيف صالح سالمي 36

 عين السبت سطيف موزالي  فريد 37

 سامي موفق 38
شارع مسطول السعيد عين عباسة 

 سطيف

 فريد حمادي 39
حي ضحوي الجمعي قصر االبطال 

 سطيف

 مقهى بوثلجة تيزي نبشار سطيف موسى هباش 40

 دوار أوالد تومي عين الكبيرة سطيف رابح بن الديب 41

 سطيف 16أ  10حي المستقبل س  بوزيد  توفيق 42

 حي ذراع الميعاد عبن ولمان سطيف حمزة كركار 43

 عمار بداوي 44
حي هواري بومدين قصر االبطال 

 سطيف

 حي يخلف زيان عين الروى سطيف أيوب مرازقة 45

 محمد بوداود 46
 197رقم  07حي مؤلف محمد ع ب 

 سطيف

 سطيف 01شارع مقراني الحاج رقم  بشير رغيس 47

 قرية الخندق بلدية تيزي نبشار سطيف فهد راجي 48

 مسكن عين عباسة سطيف 121حي  سمير دهمي 49

 أحمد رياحي 50
شارع كراغل عبد هللا عين عباسة 

 سطيف

 

 

 عامل مهني من المستوى الثالث:

 الرقم
اإلسم 

 واللقب 
 العنـــــــــــــــــــــــوان

1 
عمر 

 حمسي

بواسطة علي شاوي بلدية تيزي نبشار 

 سطيف

 هشام عابد 2
رقم  3حي  نشادي السعيد عمارة س 

 سطيف 01أ

3 
أسامة 

 طاهير

حي االخوة طاهير بريد تيزي نبشار 

 سطيف

4 
فريد 

 جمادي

حي ضحوي الجمعي قصر االبطال 

 سطيف

5 
عمار 

 بداوي

حي هواري بومدين قصر االبطال عين 

 ولمان سطيف



6 
محمد 

 عجال

حي شمس الدين الحاج عين الروى 

 سطيف

 

 

 عون وقاية من المستوى االول:

 العنـــــــــــــــــــــــوان اإلسم واللقب  الرقم  

1 
عبد الرحيم 

 مواسح

21رقم  1مسكن عمارة ج  70/40 حي   

سطيف 1006  

2 
مختار 

 زوغبي
 حي موفق الطيب عين الروى سطيف

 حسان عشاشة 3
 59مسكن عمارة س رقم  150 حي ربوح

 بوعروة سطيف

 


