
العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
25018 كس يطَية 102 رمق 06يح بومرزوق عامرة دمحم بن جاب هللا 01

RUE DJEBRANE ALI KOUICEN SOUH-AHRAS 41000 11دوةل وريت 02

43200 صلؽوم امعَد مِةل 06يح عبان رمضان رمق امباب أ مٌة برميك 03

 TIZI EL-OUED COMMUNE DE MELBOU 06012 BEJAIAس َلَة بوكٌدول 04

 يح كدور بومدوس كس يطَية146رمق سارة اميان بتٌُة05

خ06 23000 هنج بومخُس راص َد عيابة 19رمق هدٍرة بن امضَ 

23012 امباب  والًة عيابة 19 رمق 2 مسكن عامرة رمق 240يح امصفصاف أ س َا ضَاف07

ميان معجامة08 36100   املاةل  والًة امطارف 01يح بومَف رمق ا 

ةل-  مسكن40 -32يح امورود رمق فاروق خفاري 09 املسَ 

 مسكن بين سلامين والًة املدًة40يح ًوسف بوعُضاوي10

لَة05يح مروة محلر 11 40  حامم دابغ كاملة رمق 1962 جًو

 مسكن والًة برج بوعررجي40 يح 08 عامرة 14رمق هورة كلَان 12

لح13  هنج يس عبد هللا بوهروم كس يطَية19رمق ايسني صًو

العنـــــــــــــــــــــــواناالســم واللقـــبالرقم
RUE NEHAOUA LAID CJITE HACHEMI SETIF 19000 10عصام عباصة01

 صارع سهول امليك أ والد برامه سطَف18رمق صلَحة بلعباس02

2019مس ية - 1-جلامعة فرحات عباس سطَف - ب-كامئة املرتحشني املرفوضني يف مسابلة امتوظَف أ س تاذ مساعد كسم 

2019مس ية - 1-جلامعة فرحات عباس سطَف - ب-كامئة املرتحشني امللبومني يف مسابلة امتوظَف أ س تاذ مساعد كسم 



 هنج حامدي امرشًف عبد هللا  عني وملان سطَف23رمق هناد برػوث 03

 امورٌس َة سطَف26 مسكن رمق 205يح مسَة عصامين04

يح امسعادة ذًضةل-اتصاالت اجلزائر -عيد بوزكري عامد عبد اجللَل بوزكري05

40043 بدلًة أ وس َؽة ذًضةل 130 مسكن رمق امباب 200يح حٌان رصاوي06

19000 سطَف 10 مسكن بووضادة عامرة أ  رمق 80يح ص َلح مصطفى كفِة ص يايف 07

 عني امكبرية سطَف06 رمق A1 عامرة ESTEمسكن 200يح عبد اجملَد مكوش08

 بسكرة38 رمق 05 مسكن عامرة 216يح توفِق حصراوي 09

 سطَف01صارع ضَافات عامر تعاضدًة اموؼاء رمق امٌة عراس 10

 سطَف53 رمق 06يح س تول امليك ع س فريوز جريار11

 صارع دمحم مصؽوين سطَف53رمق دالل ساتة12

مكتبة امفاطمَني بين عٍزز سطَفىرميان ركوب 13

عني أ رانت سطَفرتُبة طرطاق14

 هنج امفداء سطَف21رمق أ هُسة حرفوش 15

 اماكمَتوس اجلزائر امعامصة11 رمق 8يح امعَدويس صارع راضَة مصداع16

 حراثن جِجل01 امباب 01مسكن  عامرة رمق 200يح عامر عٌرس 17

 أ والد ابراهمي والًة سعَدة02يح اخلري فتَحة خمتاري 18

 مسكن بوكاعة250يح وضاط ادلٍن بن بورٌش 19

برئ الابَض كجال سطَفوفاء عَالن20

ًب ػزايل 21 جتزئة كراص ية يح ص َخ امعَفة سطَف29رمق ًز

 معرارسة سطَف18صارع بوصالمغ حسني رمق صرًبية حميان22

 صارع امجلهورًة سطَف04رمق عبد اميارص عاصوري23

ةلفوزي زؼاد24 يح بومخس َة املسَ 

 سكِكدة 2100 كرافاهٌُغ 2,د ,يح امعريب بن همَدي ف هورامهدي بودرومة25



رشاق هور 26  املرصًة سطَف12صارع حواس عامرة رمق ا 

 CITE 172 LOGTS BT10 N11 BACHDJARAH ALGERامحد سالكوي 27

د امليَعة والًة ػرداًةأ سامء جحاج 28 يح ؟أ والد ًز

كبال فارح29  عني امباي زواػي كس يطَية180رمق - R-يح الادوة فراد عامرة دمحم ا 

 رمق امرؼاًة اجلزائر10 مسكن عامرة 384يح اكهية هاميل 30

 تزيي وزو11 مسكن عامرة أ  رمق 204يح عٍزز المق31

بدلًة مف امطوب والًة ابتيةدمحم محزاوي 32

 كاملة24300 وادي امزانيت 05يح بتوت رمق بوبكر ذالف33


