
جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة

 القاعة رقم: 01                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

ذيب مرمي104

كباب بالل205

زرارقي مرمي308

بومنجل هاجر411

قرقور مصعب513

قدور صونيا618

قهلوز احالم720

كوحيل خدجية821

مرواين أمنة924

لطرش الياس1027

بوعظم سارة1130

برباش زكرياء1231

ركاب خليل1332

مسعي حممد1433

طالطة رضا1534

بوعود عائشة1637

بوكرش جناح1738

عباوي عبد الرمحان1839

بن الشيخ أمساء1940

الواسع حكيم2041

سرحان فتيحة2144

حمقن فطيمة الزهرة2245

عبد السالم مراد2346

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



دروغ رضوان2450

صباحيي إمسهان2551

شاطر فريوز2655

دعاشي نصرية2757

دموش جنيب2859

هكاس مرمي2960

عزيزي مرمي البتول3061

فكرون امساعيل3162

سلطان عيسى3264

عقون أمساء3365

العيداين آمال3466

بن سباع فوزية3567

بنار رمية3669

لزرق سعاد3771

فين مرمي3875

بونشادة ساسي3976

خوين خليدة4081

رفاس هشام4187

سامل كمال4288

سلوم مسري4391

قمري عادل4492

عزوق خالد4595

نكاع مسراء4696

حبوسة حدة4798

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 01                             الفرتة املسائية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إمضاء المترشحرقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة السياقةإسم ولقب المترشح

خاللفة خلضر1104

قيسي صربينة2106

آمني سهري3110

بوربون سندرة إميان4113

هوقلي ية5115

بولعسل راضية6119

عطوي دالل7121

حامدي سامية8122

شتيوي مدحية9126

ولد أعمر سارة10129

غفار هاجر11130

لقدمي غنية12131

تركي مسراء13133

خراط مرمي14135

لعرابة حنان15136

بن طاهر لبىن16137

جالل ليلى17140

حنيش حنان18141

بوكالل أمرية19144

خملفي ملية20145

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



هرباجي وهيبة21146

جوادة سامية22148

عالم كرمية23149

بوشايب شريف24155

مرزوق نادية25157

مكسر حممد زين العابدين26163

كفي هدى27166

رحال عبد الرحيم28168

مهداوي وهيبة29170

بوزيدي أمينة30173

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 15 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 01                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

بوكوردان وليدة1175

رقاد أحالم2182

مزلوق نسرين3187

جالوجي نسرين4188

لعمامرة سارة5189

غول سليمة6191

خدي تسعديت7193

بلوط أمساء8200

مزميش بسمة9201

بوخالفة عبلة10203

لعمريي فضيلة11204

ربعي مسيحة12209

ميهوب زينب13211

عرامة فايزة14212

عوير حممد15213

حشاين سارة آمنة16223

محريش حليمة السعدية17230

عبدايل صباح18232

هدار حيزية19234

دواير حنان20235

بغة حنان21236

حالمن آسية22241

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 



بوعبدة مسيحة23250



درافة أحالم24253

خمتاري رزيق25254

زيداين لوناس26255

درويش زهري27257

مزرزي عبد احلميد28261

العايب أمساء29265

غميض فوزية30272

كداوي أكرم31275

القلي نوال32277

منصوري مسري33280

زواوي عمار34285

تامن سهام35287

عروي أحالم36293

لشهب مسرية37294

العايب آسية38301

قهلوز نوال39306

كراش زين الدين40307

بسطال ضياء الدين41308

حسنني سارة42309

لكبري هاجر43310

وزير ملياء44314

كفي نور45316

معريي حنان46322

كرام عبد احلكيم47328

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 15 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 01                             الفرتة املسائية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

علوين عياش1330

خمناش سهام2331

تكركارت زهرية3332

حروس فتيحة4335

زيدان مرمي5337

شهيلي سامية6340

خمالدي نبيلة7341

فوغايل أمساء8342

عطوي عالء الدين9343

قادري نور اهلدى10345

شرفاوي باسم11346

جودي شيماء12347

مدور هدى13348

خملويف راضية14350

مومين الياس15356

بن معماش كنزة16359

سلمان عبد الباسط17360

لعور عبد املالك18361

رحيان نور اهلدى19362

بوكثري حسينة20366

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة



بوعود فؤاد21367

بورتاتة حسام الدين22368

حناشي تونس23369

بوسيوف خملوف24372

صباحيي جناة25373

بلهوشات ياسني26374

عربان نبيلة27376

خنيش فطيمة28377

بوزيدي فضيلة29378

امزيان محيدة30392

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 02                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

درمان اميان101

سايح عبد الفتاح212

بويجة رابح314

بوقصة اميان419

حافري وافية523

مفوض إميان625

بلهامل فايزة729

عبيد نسيمة843

دربال صربين947

صحراوي زبيدة1048

خواترة راضية1153

معيوف فاتح1263

مرداس سارة1370

سلوم مجال1472

بن جدية خدجية1577

جنان مرمي1678

بقاق جناة1779

خلفي عادل1883

بكريي انتصار1984

طار سعاد2085

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



كروش نوال2190

لعطري نواري2294

بن عبيد وفاء2397

زيرام عبلة2499

صواحل عبد الرمحان25100

شودار سليمة26103

بقة خليصة27109

زعيبات وفاء28114

غربيد نسيمة29116

طلحي هجرية30123

تيب نوال31124

صفي الدين الزهرة32127

داود شرف الدين33132

قويشيش ميينة34134

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 02                             الفرتة املسائية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إمضاء المترشحرقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة السياقةإسم ولقب المترشح

كراسي رشيد1138

ناصر سلمى2139

توري فريدة3142

قدور أمساء4143

زديوي مرمي5147

درافة قرمية6150

بلباز سلسبيل7154

قرايت فاطمة8158

داود حكيمة9159

بلعابد إميان10164

درافة نبيلة11169

خمروف سليمة12172

كرامي كنزة13177

شينون مساح14178

قجايل اهلام15183

زوايد مرمي16184

شرشور عزيزة17186

بن قاسم مربوك18192

خملويف مرمي19194

بوذراع وردة20196

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



موفق حفيظة21198

أعراب مباركة22205

لوصيف خدجية23206

ضواق مسية24210

بلهوشات زينب25215

حراق إميان26216

طوبال ميادة27217

محاش ياسني28218

العاصمي سفيان29220

جعفر إميان30222

بوشول بوساحة31225

مساجي أمحد ملني32227

جباوي خالد33228

ترشة مداين34229

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 15 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 02                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

قادري فؤاد1231

قارس حسام الدين2233

سعدي فوزية3242

حيي جناة4245

بن فطيمة مروان5249

بن عمراوي فوزية6251

زواوي سامية7252

دردازي خليدة8256

خلفي إميان9263

عنان فطيمة10264

محوشي حسان11266

سامعي أمينة12268

عروي عيسى13270

حلسن  نورالدين14271

بوحلبال حسينة15274

القلي فتيحة16276

مقدم نوراهلدي17278

حبيش نفيسة18279

عليات مونة19288

شارف تقوى20289

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



بن جدية نسيمة21291

حداد هدى22292

خيلف راضية23295

مالمي سامية24298

بالل أمينة25300

حكيمي مرمي26302

بن سعد اهللا بومجعة27304

دايل سهام28311

شبلي شوقي29312

تالية وهيبة30313

عساس جنمة31319

مغين فائزة32320

والمي أم اخلري33323

عطوي مسعودة34324

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 15 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 02                             الفرتة املسائية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

سلطان نبيل1325

لعوامن مرمي2326

لعاشي وفاء3327

مرايت حسناء4329

بومار أمساء5333

العايب حنان6334

غريب رشاد7336

مشري وفاء8339

مسعي فوزي9344

عباسي كرمية10349

بلعايب آسية11351

بوهوس كنزة12352

بن بودة مىن13353

رقاد حممد14354

بولقرع فاتح15355

قسوم مسرية16357

تراوش مفيدة17358

بلواسع قيسوس18363

فاضل أحالم19364

زعيم كلثوم20365

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



رواق هشام21370

بوخملوف منرية22375

خنوش هيبة23380

عدوي إهلام24381

عبالوي سامية25382

بوزيدي ليلة26384

عزيز منال27385

إسعادي احلنفي28387

بوخميلة سلوى29388

قريف دنيا30389

جلريدي جنيحة31391

خملويف حفيظة32394

بوسنة حليمة33395

زبار مقداد34396

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 03                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

قميحة امساعيل102

رمحوين عبد احملسن206

بوشامة يوسف307

سلطاين صاحل417

شحمانة صارة522

كامل ميىن626

بن ساسي منال735

غربيد مسيحة842

دريعي حورية949

صروب ليليا1052

شتوان ريان1168

صولة رابح1280

عيدود نبيلة1382

شتيوي نبيل1486

زغلي توفيق15111

حططاش كرمية16117

لعزازقة شرف الدين17118

نويوة إميان18151

قاضي حنيفي زين العابدين19152

بن عبيد حممد عبد الرمحان20153

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 



زغوان ليليا21156

خلويف فطيمة22160

بن جدي حنان23161

عبيد خدجية24167

بوعقيلي عمر25171

باروش العارم26176

بن توايت محيدة27180

عياط عبد الفتاح28190

ليتيم حسان29195

منصور سليمة30197

شريطي دليلة31199

كعوان عادل32202

نابيت سليمان33221

نوري عيسى34237

قصري عبد العزيز35244

خيطاس مهدي36246

جماهد عياشة37247

بوروبة رياض38269

العيداين عماد39273

شلغوم فوزي40282

حساين حممد41283

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

 حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية علوم الطبيعة واحلياة 

 القاعة رقم: 03                             الفرتة املسائية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: مهندس دولة للمخابر الجامعية

الرقم

رقم التسجيل 

في السجل 

الخاص

إسم ولقب المترشح
رقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة 

السياقة
إمضاء المترشح

حالسة أمال1284

سعدون شهرزاد2286

شرافة عائشة3296

قاع الكاف مرمي4297

منري مرمي5305

راهم فيصل6318

قطوشي حنان7321

ذيب شهرة8379

خسراين سامية9386

بويوسف أمال10393

بن قسمية فروق1109

بشري الشريف مهدي1210

بن خليفة نبيل1316

مهساس ادريس1428

طوبال ياسني1554

داعه مسرية1656

خلويف زايد1758

مشاشو الشريف1889

غجايت مسعود1993

ربيح رابح20102

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة



بطاز نسرين21107

بورفة عبد النور22112

سواسي أسامة23120

حكيمي مسية24125

عابد أمينة25128

لعيساين نصرية26162

بايل طارق27165

رمضاين محزة28174

دخيل جهرة29179

بلة حممد اليامني30207

عمران سعدان31208

نايلي حممد كمال32214

بلول عباس33238

خرموش عبد املطلب34239

عزي نذيرة35248

تشري سهري36259

غرواط مساح37260

بن عاشور عياش38303

عياد عبد العزيز39315

حلسن مسرية40317

لغراب حممد41383

إمضاء أعضاء اللجنة:


