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الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

صايف الدين العايب 101
عبد احلليم شوادرة202
سيف االسالم فكايري303
حممد بعوز404
هاجر خلفي505
سارة خلفاوي606
عبد املاليك بن باديس707
رشدي هرباجي808
لطيفة فايل909

اميان خرشي1010
مجعي ساحلي1111
حممد فوزي خرشي1212
حنان فالحي1313
نسيم رمحوين1414
كنزة بعيبع1515
جنود فالحي1616
نسيم شودار1717
صليحة باي1818
نرميان طبطوب1919
مخيسي العايب2020
حممد علي زبيش2121
هشام بن رحال2222
حنان بن عبد الواحد2323
عبد الرمحان بلة2424
رفيقة رياش2525
عادل قندوز2626
أسامة شاقور2727
سارة مريان2828
أمحد هباش2929
سهيلة  زنايت3030
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حسيبة معايف3131
خالد ساطور3232
يوسف بن ميهوب3333
سليمة رحاحلة3434
صربينة    محاين3535
سهيلة  دودو3636
اميان بوعود3737
نزهة بزاح3838
فطيمة الزهراء مطماطي3939
حممد آكلي معالوي4040
فريد منتصر4141
شفيق بليدار4242
ربيحة بوروينة4343
مونية بن عراب4444
نوال بلمانع4545
المية لوعيل4646
زيدومة ذيب4747
امسهان قرنيش4848
عبد الواحد عويسي4949
وداد دقيش5050
احالم نشادي5151
محيدة ثابت5252
أمني بقة5353
حممد انور قويسمي5454
ضياء الدين بوعظم5555
عمار خليفي5656
حسان رمحوين5757
قيس لعمزاوي5858
امال خلفاوي5959
مرمي  عامل6060
اليمني شباح6161
هيبة عويف6262
خليصة نزار6363
العلجة غرواط6464
عبد احلليم العايب6565
خلضر هرباجي6666
أمحد ملعاوي6767
حلسن خطاب6868
وحيدة سعودي6969
حكيم برتال7070
حممد المني خوثري7171



الطاهر لكحل7272
فردوس عقيلة  سليماين7373
بالل موفق7474
عبد النور جناد7575
رمية سرحان7676
سهام زروال7777
بالل شنييت7878
نور الدين هبلول7979
سهام عمر8080
نوري بن أمحد 8181
زينب بازة8282
هشام فتييت8383
مىن يسعد8484
مسية أوقاسي8585
لبىن بناين8686
إمسهان بناين8787
خدجية كواشي8888
ماجدة بورويس8989
سليمة هان قرين9090
معاد صديقي 9191
وليد عطار9292
فيصل قالل9393
زهرية بناين9494
مسيحة فودية9595
وليد خضري9696
أمحد شيخ ساعد9797
بدر الدين حاج سامل9898
سارة هامشي9999
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الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

حنان شبلي1100
سوسن سايح 2101
نوارة كوسة3102
صربينة بوشوف4103
إبتسام سعود5104
حبيبة حيي الشريف6105
أمينة قلي7106
مونية زياد8107
زينب لوكية9108

الساسي راشدي10109
ساسي دريد11110
فريوز أخريب12111
حسني حييو13112
هشام بطوم14113
غنية سباعي15114
نور اهلدى سجار16115
بشري بن دعاس17116
شافية مكاسر18117
بسمة بوجالل19118
هناء بوعبد اهلل20119
خليل كواشي21120
إسالم بودور22121
إلياس إقسولن23122
وردة عالمي24123
عماد مرخيي25124
عبد الرحيم بن نكاع26125
املهدي وناس27126
رياض كفي28127
زينب حداد29128
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راضية زغيب30129
عماد الدين عرقوب31130
فوزي عبد الباقي32131
نعيمة غمود33132
خالد بن نوي34133
رشيد جعيد35134
بومجعة سباع36135
أسامة بلوطي37136
براهيم رحال38137
حنان عزاز39138
عبد الرؤوف بن ماضي40139
يسمينة بوبرمية41140
الزهرة حداد42141
عصام عالق43142
حنان شحدان44143
مرمي خرويب45144
ليلى دوخي46145
رياض وشن47146
يامسني بوباية48147
إبتسام شرفة49148
مجال الدين قسوم50149
حممد عبد الوهاب بالة51150
وفاء رويقم52151
رمية حداد53152
فريوز قوطايل54153
ليلى مبارك بوخالفة55154
هدى زروق56155
زينب غضبان57156
حممد إسالم لرجاين58157
حسان صردوح59158



السعيد نور الزمان رحاحلة60159
رمزي وايل61160
نور الدين بوطبيلة62161
بالل غلدان63162
فتيحة ونوغي64163
بدر الدين ناصري65164
نور الدين حمقون66165
فاتح منصوري67166
أمني رحال68167
إميان محادوش69168
جناح سلوم70169
أمساء زيتوين71170
امليلود بن سديرة72171
سعاد قنيفي73172
شافية بن شولة74173
زهية صاحلي75174
سارة زياين76175
أمساء جيارة77176
بالل زروق78177
مسعودة زكرامي79178
حيزية حداوي80179
أنيسة جازية81180
وفاء سعود82181
الياس فريان83182
عفاف شاوش84183
مسراء بوزيد85184
مرجانة مناع86185
عبد احلق خنيش87186
فاطمة الزهراء بوطاوي88187
رندة كرمايل89188
حفيظة كرمايل90189
ياسني غويلة91190
عطية جقابة92191
سارة رقيق93192
عادل طاجني94193
دالل درافة95194
مسري باي 96195
سفيان منتصر97196
عبد احلق بوقندورة98197
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السجل الخاص
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مسري يوسفي1198
سفيان سعدوين2199
عبد الرمحن بوقزولة3200
لبىن بوشباك4201
هادية مقدم5202
خولة منا اهلل6203
خملوف محزاوي7204
بسمة بودوخة8205
سفيان حداد9206

نبيلة عمرون10207
وليد بوديناح11208
سليم شوانة12209
رمية بلكواشي13210
عبري رندة خلوة14211
امساء كعلول15212
شهرزاد حدادي16213
عزالدين  شواحلي17214
مسعودة لعاشي18215
حممد بن خيلف19216
فاتن نعمون20217
مرمي بارة21218
سعيد جبايل22219
حبيبة لعزيل23220
تقي الدين قبلي24221
عماد محيدو25222
غنية سامل26223
حممد طالب27224
خري الدين فين 28225
عبد اللطيف بورماد29226
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نسرين هالل30227
زين العابدين راشدي31228
اهلام بوفاسة32229
مصطفى عابد33230
ايناس لوصيف34231
محودي غريب35232
رزيقة  لويفي36233
عبد املالك عتيق37234
ليلى حشالف38235
ابراهيم قرناين39236
عبد الناصر محوش40237
فاروق بورماين41238
كمال براكنة42239
عبد العايل هنوز43240
وريدة كعلول44241
حنان طوبال45242
أمنة كموش46243
امسهان طباش47244
يوسف قراش48245
عبد الرزاق هجرس49246
سليمة   منصوري50247
رمحة  ذيب51248
حممد أمني خلضر رقاد52249
امال لبصري53250
نذير زروال54251
وفاء سعودي55252
مصطفى  ميهويب56253
سارة عطااهلل57254
هاجر قماز58255
بدرية هوشات59256
اميان عيساوي60257
سهام برجروج61258
بالل بويض62259
حنان خرباش63260
محزة عزيون64261
رؤوف بعبوش65262
سارة بومعزة66263
هدى كرمايل67264
أمينة  لوصيف68265
ياسني بوبشطولة69266
مونية مالكي70267



زبري  كتفي71268
خرية  شيباين72269
سفيان  بودي73270
كوثر شودار74271
عادل ديلمي75272
سلمى زهواين76273
سارة  نين77274
سيف الدين طلحي78275
هالة جربوعة79276
منري حفيان80277
سهيلة نعيجة81278
حسيبة بوعنان82279
مسرية مزلوق83280
نوهيدة خرشي84281
حممد االمني مولف85282
لبىن حبباح86283
كلثوم جربوعة87284
هشام  رزوايل88285
أمري عبد املؤمن كراش89286
صربينة روابح90287
عبد الرزاق مهادة91288
مسرية هباج92289
فضيلة بن خدمي اهلل93290
فاتن زرارقة94291
لياس ميهويب95292
رندة طيار96293
مسية قونار97294
فضيلة كحالن98295
نورة شودار99296
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محزة قلي1297
سعيد مرزوقن2298
مراد بلحاجي3299
رمية سعدوين4300
حممد قادري5301
إسحاق بن عرعور6302
هناد مرابط7303
نورة ساحلي8304
لبىن مصرع9305

نور الدين فايد10306
أمينة خاللفة11307
حسام الدين عقون12308
نارميان برميي13309
رابح قومسي14310
ضياف ليلى15311
مروان فاضلي16312
محزة قاسة17313
محزة مرابط18314
مفيدة رواق19315
عبد الناصر خرماش20316
المية خمناش21317
هدنة زيتوين22318
زهرة العيداين23319
كمال مكمش24320
فيصل بوضباب25321
سهام عباس26322
رؤى نور اهلدى جغابة27323
وسيلة نشادي28324
نزيهة محاشي29325
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بالل أيت يوسف30326
مدحية ابراهيم سامل31329
وسام بوعريسة32330
هشام بن عبريز33331
إمساعيل شارف34332
حسناء بوعكاز35333
اسالم الدين قادري36334
صالح الدين سلطاين37335
حممد الصادق سباطة38336
سيد علي روابح39337
آسية تلمساين40338
أسامة زغرات41339
مرمي موسى42340
نوال براهيمي43341
عبد الفتاح إسعادي44342
فتيحة غجايت45343
اميان جبلي46344
إلياس هالل47345
حسام شويدر48346
حسام شعيب49347
حسام جوادة50348
زينة لعايب51349
أمحد عريب52350
خليل بوزيدي53351
هاين قبايلي54352
طاهر بلوطي55353
مسري سالمة56354
عادل كالل57355
رشيد رمضاين58356
أمينة بن طاق59357
جنيب تري60358
مربوك مرزوقي61359
سارة شودار62360
أمال شوقي63361
عبد الرزاق قنيفي64362
عياش زعباط65363
فريد كبار66364
فارس شينون67365
نور الدين مشري68366
مرمي طاحلي69367
شريف حواسني70368



فطيمة بن وهلة71369
صافية قرواين72370
مرمي بلقيدوم73371
وليد عراس74372
عفاف زرماين75373
رمزي سلطان76374
إميان هاليل77375
عبد الباقي براهم شاوش78376
لبىن كسكاس79377
أمساء عسيل80378
عبد الغفور شافعي81379
موسى زايدي82380
عال محريط83381
فريدة مفجخ84382
نرميان  بوركاب85383
زهرية   كواشي86384
نسيمة عقيل87385
نفيسة حطاب88386
سامية حفصي89387
خدجية سفياين90388
اسامة جمدوب91389
سناء بوشالغم92390
عبد الرمحان نويوة93391
خلود معزوز94392
رشيد محداش95393
رزيقة العلمي96394
خليل خطاب97395
وهيبة ناجي98396
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الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

كرمية  دلفوف101
حليمة دعاشي202
رانية نور الدين303
وفاء هلرم404
سفيان فايدي505
ليندة مشيش606
امحد بن لعلى707
فراح سحامدة808
حسين عطاء اهلل909
سارة جابو1010
صورية شايب1111
سهام مالمي1212
مونة عليات1313
بسمة خرباش1414
هنال خرباش1515
عبد الكرمي بن نايس1616
مولود محوش1717
آسية تاجري1818
اهلادي بوحفص1919
فهيمة رتيمة2020
وليد بن زادي2121
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يسرى جلنف2222
مروة غبابشة2323
أمينة برباش2424
خالد بن نايس2525
أمساء ساسي2626
حبيبة بقرار2727
جهينة محزاوي2828
يونس بوغرارة2929
جالل ساسي3030
احلسني قرقب3131
نور اهلدى رمحاين3232
نور الدين ركح3333
عائشة خرف اهلل3434
نسرين عيادي3535
أمينة كوسة3636
يعقوب بوغرارة3737
المية جارف3838
مروان محزاوي3939
السعيد سي احممد4040
ماهر عطيف4141
وليد نقاش4242
رمية بن سباع4343
ياسني شاقور4444
عباس عمرون4545
مسرية أمني4646
عماد صاحل الدين بالم4747
بوبكر عرباوي4848
مجال بتقة4949
خمتار جمماج5050
ليلى بوقموم5151
فهيمة مسموس5252
عبد العزيز ليتيم5353



هشام بلقبلي5454
أمساء بن نويوة5555
فريدة بوقندورة5656
كوثر بوعكاز5757
هاجر عموشي5858
زهري شويرت5959
هاجر بلعايب6060
شهرية خبوش6161
جناة مجعي6262
ملية صباحيي6363
أسامة بوزرزور6464
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زين الدين حممد بوتبان165
أمساء بن عطية266
قمر الزمان جايب367
حبيبة صاحلي468
عبد العايل خمزوم569
عادل بلغول670
خرية بولفعاط771
عبد الرمحان جربي872
سليمة بلهوشات973
رابح بن هدية1074
منري حفيان1175
نسيمة تامن1276
فطيمة مترانت1377
ازدهار عرامة1479
بوبكر الصديق لعوارم1580
هشام قزي1681
عصام كانوين1782
كاميليا حبري1883
مروة قبال1984
إناس سحنون2085
نور اهلدى عبديل2186
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صباح لدرع2287
إميان كعوان2388
أشرف قامسية2489
عبد النور خرشي2590
زيتونة عيد2691
خليل بن عزيز2792
رقية بوترعة2893
مسرية بلول2994
حممد جالس3095
حفيظة عقاب3196
أحالم مرشدي3297
مرمي عقاب3398
هشام بوقندورة3499
عامر زعبار35100
فلة كحالن36101
اليزيد أيوب37102
صورية مقراين38103
مجيلة بوحي39104
هشام بوقدومة40105
حلسن خطاب41106
حسام لعقاب42107
نسرين جعفر43108
نصرية جساس44109
إميان عيساوي45110
ليلى أعراب46111
أمال بشرى حفصي47112
فطيمة الزهراء قشي48113
مولود بلعوط49114
مصطفى ماضي50115
عبد الكرمي بن حراث51116
سعاد خملويف52117
كنزة زعين53118



المية موساوي54119
إميان جودي55120
مليزي مسري56121
حورية وعاز57122
عبد السالم كحلة58123
نور اهلدى عيشور59124
سلوى نشادي60125
عبلة بناين61126
لقمان بلقيدوم62127
عبد احلكيم حبري63128

:          إمضاء أعضاء اللجنة



 ـ1جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 

 مبقر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري2017 جانفي 24 :حمضر جلنة احملاورة بتاريخ
                                                          الفرتة الصباحية01: القاعة رقم

ملحق لإلدارة: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح

قسوم زكية101
زقادي مرمي0202
حسناوي حلسن0303
سعدي سعاد0404
بورقبة رشيد0505
شلغوم هشام0606
بوفرمة سعيدة0707
غدفة المية0808
قحطار كرمية0909
مقران اميان1010
مسخر وسام1111
لعمامرة كمال1212
جحيش خرية1313
لعقون دليلة1414
دوخي رشيد1515
بوبرتة حممد1617
طوجيني هشام1718
صوشة انصاف خولة1819
قروي سلمى1920
خليفي امساء2021
هامل اميان2122
خرف اهلل خدجية2223
حداد زينب2324

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين



عبد الالوي زوبيدة2426
بوقندورة أحالم2527
ثابت خالد2628
بريي مسية2729
حمنان كوثر2830
لطرش أمينة2931
راشدي سليمان3032
سرتة رمحة3133
مزهود سارة3234
سايب سارة3335
عمر  اهلام3436
بوقاعة رياض3537
سحنون سالف3638
طرشة اسامة3739
بن عزيز خليل3840
عالمي وردة3941
عزوز نادية4042
جالوجي ابراهيم4143
أيت وعلي مسيحة4244
عاليل سفيان4345
عرامة ازدهار4446
حناوة نرميان4547
سعودي وفاء4648
سالمي سالف4749
بليلي وردة4850
باروش حسام الدين4951
بولعوجة اميان5052
بومالية عبري5153
رقام سارة5254



هامشي سارة5355
جايب قمر الزمان5456
مليزي امينة5557
بلحاج سارة5658
منري سارة5759
قرة نعسة5860
كزعي حسينة5961
بوقفة عبلة6062
امليلك مرمي6163
شايب مسيحة6264
بوشارب سهام6365
جباوي حسيبة6466
بن لوصيف حممد6567
لعروسي أمينة6668
سالمي بثينة6769
برابح سعاد6870
زرقون فطيمة6971
سديرة سلمى7072
سناطور مرمي7173
عبديل نور اهلدى7274
عصماين جناة7375
راهم رندة7476
ادير مرمية7577
مساش انتصار7678
عقون بدرة7779
عاشور امال7880
حامدي الشريف ام كلثوم7981
تليجان أمينة8082
بن غذفة رابح8183
يسعد مىن8284
لعجال ليندة8385
عنان ابراهيم8486
طبازة سارة8587



تيس هند8688
كرمي هدى8789
سعود وفاء8890
عزيزي مروة8991
معبد سهيلة9092
معيزة امسهان9193
جكطة جهاد9294
لطرش أيوب9395
شويتح الزهرة9496
كعوان اميان9597
بن دريس بسمة9698



 ـ1جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 

 قاعة احملاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم 2017 جانفي 19:حمضر جلنة احملاورة بتاريخ
                                                          الفرتة الصباحية01: القاعة رقم

ملحق لإلدارة: للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

االســم واللقـــبالرقم
حفيظة لرقم01

بالل زواي02

رانية نور الدين03

أنيسة خرشوشي04

سليم صحراوي05

عادل حداد06

وليد أزواو07

نعيمة بوشاقور08

سارة فراحتية09

شوقي حكيمي10

سناء بن عمارة11

أمال حريري12

نوهيدة خرشي13

احمد هباش14

سارة فني15

خليل غريب16

وفاء روباش17

جمال حبوسة18

عبد النور خرشي19

صباح حروس20

سارة بلحاج21

زهرة رومان22

أمينة سبيحي23

المية رباعي24

عبد هللا شتوان25

وحيد عرعار26

سميرة طرش27

نسيمة سبتي28

جمال قاسمي29

طاهر بلوطي30

أحمد عريب31

حسيبة مناني32

مريم شريفي33

نسمة بخاخ34

زهرة قريشي35

أشرف قاسمية36

هاجر لخذاري37

حمزة زرارقة38

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 



روضة إيتشير39

هدى زروق40

ليندة حليم41

وفاء سعود42

الهام دويدي43

عبد الرزاق دمدوم44

حسيبة مكارني45

مريم تيملوكة46

سمية قونار47

سعيدة حربة48

صباح ميهوبي49



 ـ1جامعة  فرحات عباس سطيف  ـ 

 بقاعة احملاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم 2017 جانفي 19: حمضر جلنة احملاورة بتاريخ
                                                          الفرتة الصباحية01: القاعة رقم

.تقني في االعالم االلي :للمسابقة على أساس الشهادة لاللتحاق برتبة

الرقم
رقم التسجيل في 
السجل الخاص

إسم ولقب المترشح
ا
ل
ق

حليمة دعاشي101
رمي حداد202
حسام دباشة303
حممد أيوب شبلي404
مسرية غبابشة505
مرمي هدور606
السعيد رقام707
بشرة قهلوز808
عبلة معيوف909

غجايت مرمي1010
نبيلة تشري1112
عبد الكرمي بن نايس1213
حياة فالحي1314
منري طبشوش1415
ضياء الرمحان ديلمي1516
سليمة رحال1617
سليمة بن عجينة1718
رمية غضبان1819
رمي كبور1920
صباح لدرع2021
علجية كشيدة2122
عبد املؤمن كوسة2223
دنيا مرزم2324
رندة غجايت2425
مليكة عابد2526
عبد الرزاق عياد2627
نبيل لقدمي2728
حممد جومي2829

         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
              وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األمــــــــــــــانة العــــــــــــــــــامة
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين

:          إمضاء أعضاء اللجنة


