
جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 القاعة رقم: 01                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: تقني سامي للمخابر الجامعية

الرقم
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
إمضاء المترشحرقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة السياقةإسم ولقب المترشح

بن دشاش عبد احلميد102

مرزوق نليلة203

بوقطوشة دليلة308

بن الشيخ أمساء411

غريب كفاية515

زايدي وردة616

بوشارب عتيقة719

كعوان صربينة820

مريش رؤوف921

بدار وهيبة1022

مزيري زهرية1123

بدادرة سهام1226

محاشي فارح1328

خرار فيصل1432

مساتة كرمية1538

بن زاوي نسيمة1639

بوهايل يوسف1743

قزوط أمال1845

شارف ميلود1946

صروب إمسهان2048

عمري حليم2150

عبد الكرمي بلعوط2254

وفاء مهاس2357

وداد بن عطية2458

إهلام سعودي2560

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



فريدة مانع2661

عاشور شرقي2766

مسرية عزيل2872

عبد الغاين عابد2973

دعميش حكيم3009

فواضلة نبيل3110

قبايلي ملياء3217

مجال عبد الغفور3329

مهيسي عصام3431

مباركي عبري3533

حلموش عبد الكرمي3640

بورنان عديلة3742

بلواعر ساري3849

سعيدة ضيايفية3951

شهرزاد بوزغينة4052

حياة بليلي4153

نسيمة بوصوار4255

رضا رحال4359

عبد احلفيظ عتيق4464

لطفي بلعة4565

مجال الدين باي4669

صفية كرتيش4734

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 القاعة رقم: 01                             الفرتة املسائية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: تقني سامي للمخابر الجامعية

الرقم
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
إمضاء المترشحرقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة السياقةإسم ولقب المترشح

روابح نعيم101

عريف عزالدين204

بونوة عادل305

دمحاين زوينة406

نوغة بومدين507

لعرايب بالل612

شروم خلضر713

مراد وليد814

بوخنوفة هشام918

شيبان فوزي1024

مخليش ميلود1125

جودي مجيلة1227

دادي حممد1330

بوعرعور سعاد1435

بوصوار أكرم1537

بن سامل فاروق1641

لعمش نور اهلدى1744

يوسف بن غذفة1856

عبد الباقي حناوة1962

سفيان بومالك2063

عبد الوحيد هنوس2170

بوبكر بقيوة2271

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

إمضاء أعضاء اللجنة:



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

حمضر جلنة احملاورة بتاريخ: 14 مارس 2015   بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 القاعة رقم: 02                             الفرتة الصباحية

 للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة: تقني سامي للمخابر الجامعية

الرقم
رقم التسجيل في 

السجل الخاص
إمضاء المترشحرقم بطاقة التعريف الوطنية/رخصة السياقةإسم ولقب المترشح

بالل معيوف107

رياض سباع208

حممد أسعد بن جدو313

كنزة  كانوين444

العارم باروش554

الربيع بن زيان665

صربينة كرعي7103

عمر ابراهيم سامل8130

أمساء بوزمام9144

سامية عايف10145

مسية بوشالغم11146

يامسني مداين12151

سعيدة قواو1306

إبتسام عالوة1410

صربينة حليتيم1526

سليمة بريش1628

عفاف نعمان1742

مسية بن قاية1845

مفيدة بوسرسوب1950

فريد كيفون2056

نادية معزوز2158

ربيعة قطاي2260

              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



عبد العزيز بدوي2363

فتيحة رباج2471

عبد الرؤوف لضياف2583

كنزة بن نعمة2685

ليندة ديلمي2790

أمال جمرب2895

نبيلة عتيق2997

مونة لصلج30107

كنزة فرجيوي31108

عثمان محاش32109

حنان بن ساعد33111

خدوجة زملاط زوجة بركاين34116

شفيقة بن دمغ35122

شهرزاد بودوحة36136

فاطمة بن صيد37138

عجيسي امساء38147

ابتسام خاوي39150

إمضاء أعضاء اللجنة:


