
جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

الرقم
رقم التسجيل يف 

السجل اخلاص
إسم ولقب املرتشح

وهيبة كاسح1001

شاهي الزمان دوادي2002

هودة بوزرزور3003

نوال 3شي4004

عياش محوشي5005

صاحل بلهيل6006

ربيحة بوروينة7007

فضيلة غضبان8008

نوري بن أمحد9009

بالل موفق10010

سناء بوشالغم11011

وهيبة واحدي12012

مىن منصوري13013

السعيد جامي14014

كنزة حركوك15015

مسية سيبوس16016

دمحم رفيق بضياف17017

غنية بركات18018

القائمة االمسية للمرتشحني املقبولني ملسابقة على أساس الشهادة لرتبة متصرف

 القاعة رقم: 01بقاعة احملاضرات ملود قاسم 6يت بلقاسم/الفرتة الصباحية من الساعة 7:30 إىل 12:00

                     اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

                            وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين



سيف الدين بن محادة19019

يوسف بن شيخ20020

دمحم الصادق سباطة21021

إبراهيم قرمي22022

رbض قلي23023

هشام آيت سليماين24024

مصطفي تيغيوارت25025

عبد الرؤوف لعوامري26026

هشام شواق27027

شريفة بوهزة28028

عبد القادر شريف29029

المية ميالط30030

مرمي بوعلية31031

جهاد جالوجي32032

سامية سبيت33033

السعيد طراد34034

صراح قاللتة35035

حليمة هوشات36036

رمية كرواشي37037

راضية سعدون38038

مسرية خوين39039

مقداد هاروين40040

نوال بلمانع41041

سليمة رحاحلة42042

سعاد سعدي43043

عبد النور لعمامرة44044

عبد الرمحان بن sوش45045

احلاج كبري46046



دمحم بن قارة47047

هناء vي48048

خولة محاشي49049

زهية جمماج50050

جنود بن عزيز51051

عادل بونعجة52052

عبد الغاين بوراس53053

كنزة خريف54054

نوال بن حركات55055



جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 1 ـ

الرقم
رقم التسجيل يف 

السجل اخلاص
إسم ولقب املرتشح

نسرين قادم1056

سارة نين2057

عادل حداد3058

حسيبة مكارين4059

مرمي آيت يوسف5060

منري بن كاري6061

نورية بعيو7062

نوارة بلقامسي8063

سعاد إزvطن9064

لبىن حبباح10065

مساح جطوي11066

مساح لعريبة12067

رزيقة حومر13068

عبد الكرمي صبور14069

إميان طبال15070

زكية ديلمي16071

هاجر قو3ر17072

زين الدين راشدي18073

ليندة لعجال19074

نوارة كوسة20075

القائمة االمسية للمرتشحني املقبولني ملسابقة على أساس الشهادة لرتبة متصرف

 القاعة رقم: 01بقاعة احملاضرات ملود قاسم 6يت بلقاسم/الفرتة املسائية من الساعة 13:00إىل 16:00

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة

املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين

                     اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

                            وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 



عبد احلق بن عمار21076

حنان بن جاب هللا22077

سفيان بن قري23078

سارة مرvح24079

حسينة بن ذbب25080

مدحية ضيف26081

عبد القادر بروشي27082

سيف احلق بوساهل28083

خولة جودي29084

دنيا دابة30085

الزهرة شويتح31086

فطيمة عظيمي32087

يسمينة قنفود33088

نصر الدين مهداوي34089

بالل جغلول35090

زوبيدة عبد الالوي36091

أمساء بن غذفة37092

دمحم جاب هللا38093

نوارة كعبش39094

وداد بن حركات40095

كوثر شوادر41096

نسرين بن علقمة42097

خلضر بوسلوقي43098

براهيم سالمي44099

رفيقة بن منصور45100

أمينة بوقحقوح46101

شلبية بوعظم47102

حنان عروي48103

شافية محوش49104

علي أخريب50105


