
جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015 بكلية احلقوق

القاعة رقم: 01                      الفرتة الصباحية

للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: ملحق رئيسي لإلدارة

الرقم
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
إسم ولقب المترشح

رقم بطاقة التعريف 

الوطنية/رخصة السياقة
إمضاء المترشح

ضياف فطيمة الزهراء0101

سرباح فتيحة0202

خوالد مرمي0303

بوزيد إكرام0404

جتوري نادية0505

مهيسي أسيا0606

دعاشي مسرية0707

إدريس رفسق0808

قشي العيد0909

خلفي إمساعيل1010

زراري فريال1111

وهاب يامسينة1212

بقرار اميان1313

عرقوب عماد الدين1414

عبد االوي أمرية1515

مبارك عزام سهام1616

قشقاش بلقاسم1717

صخري جالل1818

دعاس نادية1919

بوقطوشة صوفيا2020

دربايل باية2121

بوتوتة حممد األمني2222

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



جعفلر نوال2323

بوزيدي بولعراس2424

قبايلي المية2525

بن ماضي حنان2626

ترمجاين عادل2727

كركار المية2828

عقون خالد2929

بوضياف محادية3030

غطاس أمحد3131

خلفي عبد اجلبلر3232

خنايف رمية3333

ساملي حنان3434

محاشي فارح3535

عناين حممد صليح3636

زرهوي سليمة3737

عرعار مراد3838

بن علي املايسة3939

رميلة عمر4040

عكوش شرين4141

زديوي وداد4242

خرف اهللا كرمية4343

جيارة امنة4444

فرطاس عاملة4545

ساحي ليلة4646

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015 بكلية احلقوق

القاعة رقم: 01                      الفرتة املسائية

للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: ملحق رئيسي لإلدارة

الرقم
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
إسم ولقب المترشح

القدرة على التحليل 

والتلخيص (02) نقطتان

القدرات أو 

المؤهالت الخاصة 

(01) نقطة

بوحفص صليحة147

عكة كنزة248

أرمويل مسيحة349

العاصمي سهام450

ساسي ربيعة551

غريب خليل652

بودراعة جناة753

لعالم مرمي854

زبوشي صارة955

بوروبة فريد1056

بن الزادي صباح1157

قيبلة سليم1258

نكاع صالح الدين1359

أيت شعبان نصرية1460

تشري سيف الدين1561

شكيلح سليمان1662

بوزيدي إميان1763

جميدي غالية1864

نكاع يعقوب1965

رجيالني هجرية2066

خمزوم يامسينة2167

عطايف منرية2268

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



عبد العزيز سرور2369

منتصر عمار2470

دعميش براهيم2571

بومدين البشري2672

بوهدة هشام2773

خلف اهللا كنزة2874

قرون وداد2976

بودينة ليندة3077

لعور صفية3178

ميمويت بشري3279

عكال عبد العزيز3380

بروال بشرة3481

خرشي فاطمة3582

باديس حممد عبدو3683

توامر عادل3784

عمروش فرحات3885

شوار هشام3986

زياين سامية4087

عاتق محزة4188

محريط عال4289

هدنة فاطمة الزهراء4390

حجاج رزيقة4491

إيناس صقال4592

إمضاء أعضاء اللجنة:


