
 :منشط  جامعي من المستوى االول
 العنـــــــــــــــــــــــوان االســم واللقـــب الرقم

 حي بوصوار الصحراوي عين ارنات سطيف إلهام عباسي 01

 سطيف 62091قنزات مركز  عادل بوعبد هللا 02

 تعاونية العقارية طنجة عمارة ب سطيف لميس لغريب 03

 عين ارنات سطيف 01مسكن رقم  640حي  إلياس بكة 04

 سطيف 62661ب وادي البارد .ص منير بارة 05

 سطيف -00حي الشهيد ديدوش مراد العلمة رقم الباب  أحمد بوبايرة 06

 سطيف 92رقم  09حي االبراج عمارة ب كنزة حرابي 07

 عين الكبيرة سطيف 66حي قدور بولحية المروج رقم الباب  سمية علمي 08

 حي االمير عبد القادر قصر االبطال سطيف المية سداوي 09

 مشتة بئر الجديد تلة حمام السخنة سطيف فاروق كتفي 10

 حي يخلف زيان عين الروى سطيف ايمان حزام 11

 سطيف 961رقم  02مسكن الجامعة الهضاب عمارة  900حي  المية بركان 12

 مسكن عين ولمان سطيف 105حي  خليل غريب 13

 عين ارنات سطيف 04مسكن قطعة  909حي  هشام عبد الالوي 14

 سطيف 52قطعة  563حي عين الطريق تجزئة  اسماء زغبي 15

 بوعروة سطيف 44شارع دايري الطيب رقم  14نوفمبر  06حي  هدى ذهبي 16

 سطيف 62005مسكن بوقاعة  40حي  عبد الرؤوف شوادرة 17

 سطيف 02حي حشمي شارع مداني مسعود رقم الباب  شهيناز بورديم 18

 الحشيشية مزلوق عين ارنات سطيف 669حي  ابتسام جحنيط 19

 مسكن عين الحجر سطيف 612حي الهواء الطلق  مريم شتيوي 20

 شارع العقيد لطفي حي ثليجان سطيف 91 عبد القهار عيش 21

 شارع أحمد العيفة حي يحياوي سطيف 01قطعة رقم  69تجزئة  جهاد شرفاوي 22

 شارع أحمد بن زيد حي لعرارسة سطيف 695 سليمة شعبي 23

 حي بئر الحلو عين  ولمان سطيف مونية صبايحي 24

 سطيف 41رقم  09حي كاهية مبروك عمارة ب  احالم معارشة 25

 عين ولمان سطيف 6رقم الباب  6سكن تساهمي بوزياد عمارة  20/60حي  نور اليقين شمبازي 26

 سطيف 654رقم  0مسكن عمارة ب 400حي محمد بن بقاق  سارة بوزيدي 27

 بريد أوالد سي أحمد عين ولمان سطيف صابر قوادري 28

 حي بشير ضيفي بوقاعة سطيف هشام رماضنة 29

 لمروج ذراع قبيلة سطيف عبد الغاني أمعوش 30

 مقام شهيد سطيف 31شارع حملة مختار رقم  نريمان صانة 31

 قصر االبطال سطيف 53صالح رقم حي رحال عمار شارع عمران  زوبيدة كعبش 32

 مشتة عكريش بريد عين رمادة عين الحجر سطيف أسامة شاقور 33

 بريد رأس ايسلي الرصفة سطيف اليامين بوقبال 34

 عين الموس سطيف 650رقم  01حي كداد السعيد عمارة  دليلة بن الزادي 35

 بريد رأس ايسلي الرصفة سطيف عالء الدين قبايلي 36

 مسكن عين ارنات سطيف 20حي  يزيد لصلج 37



 مسكن بوقاعة سطيف 910حي  سليم شربال 38

 سطيف 62الباب  02حي عدل بالحاج عمار عمارة  أميرة درمان 39

 مسكن عين عباسة سطيف 940حي   هبة هللا قبور 40

 سطيف 04شارع بن بريك سليمان أوالد براهم شطر  محمد طرشي 41

 مسكن عين لكبيرة سطيف 00حي  حفصة هجرس 42

 تيزي نبشار سطيف  92ب رقم .ص عبد الرؤوف عباشة 43

 سطيف 6446رقم  50مسكن الباز عمارة ج  9000حي  أمال زيداني 44

 سطيف 653حي بلير شارع عجيسي لخضر رقم  وردة نويوات 45

 حي الشهيد دهيمي ميلود الوريسية سطيف مونة حشالف 46

 لمراغدة أوالد عدوان سطيف 09رقم  Aمسكن عمارة  90حي  منيرة درويش 47
 


