
وزارة التربيـــة الوطنيـــة

مديريـة التربيـة لواليـة باتنـة 

مصلحـــة المستخدميــــن

 من التعليم األساسي3مكتب مستخدمي التعليم للطور

ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني

قرار اللجنةمضمون الخطأالمادةالرتبةاالسم واللقبالرقم

تصحيح اللقب/مؤسسسخطأ في اللقبلغة انجليزيةاستاذ التعليم الثانويبلبج مباركة1

تصحيح النقطة واعادة الترتيب/مؤسسخطأ في النقطة رياضياتاستاذ التعليم الثانويبايو سمراء2

تصحيح يوم الميالد/مؤسسخطأ في  يوم الميالدتربية بدنيةاستاذ التعليم الثانويبوشارب خالد3

اعادة ترتيب+(4-3)حذف من الدرجة/مؤسسالدرجة الحالية خاطئةلغة فرنسيةاستاذ التعليم الثانويهدال امال4

اعادة ترتيب+ادرج في القائمة/مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياتلغة فرنسيةاستاذ التعليم الثانويشباح دنيا فايزة5

تصحيح شهر الميالد/مؤسسخطأ في شهر الميالدعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويبهلول امين6

تصحيح رقم حساب البريدي/مؤسستخطأ في رقم حساب البريديعلوم اسالميةاستاذ التعليم الثانويحمزاوي حكيمة7

اعادة ترتيب+تصحيح النقطة/مؤسسخطأ في النقطةتربية بدنيةاستاذ التعليم الثانويشطوح حمزة8

اعادة الترتيب +(4-3)واضافتها في  (3-2)حذفها من درجة /مؤسسادراج في الدرجة الخاطئة من القائمةعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويالعشي فريدة9

تصحيح رقم حساب البريدي/مؤسسخطأ في رقم حساب البريدياجتماعياتاستاذ التعليم الثانويحناشي نوال10

تصحيح رقم حساب البريدي/مؤسسخطأ في رقم حساب البريديعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويبن قوتة وهيبة11

حذف االستيداع/مؤسسخطأ في اضافة االستيداععلوم اسالميةاستاذ التعليم الثانويزيرق ناجية12

تصحيح اللقب/مؤسسخطأ في اللقبانجليزيةاستاذ التعليم الثانويمرازقة يسمينة13

تصحيح االسم/مؤسسخطأ في االسمفلسفةاستاذ التعليم الثانويداودي حياة 14

تصحيح االسم/مؤسسخطأ في االسماجتماعياتاستاذ التعليم الثانويوحدي مريم15

3 عوض 4يرقى الى درجة تصحيح رقم الدرجةلغة فرنسيةاستاذ التعليم الثانويبراهيمي مريم16

 يوم06 يوم وضع 26بدال من :محتسب مسبقا مع خطأ /غير مؤسسلم يتم احتساب تعويض المنطقةعلوم اسالميةاستاذ التعليم الثانويقلوح لطفي17

يصحح/مؤسستصحيح تعويض الخبرةلغة انجليزيةاستاذ التعليم الثانويعبد السالم شهرزاد18

غير مؤسساحتساب تعويض المنطقةادب عربياستاذ التعليم الثانويبلقاسمي وهيبة19

اعادة ترتيب+ادرجت في القائمة/مؤسسعدم ادراجه في قائمة الترقياتادب عربياستاذ التعليم الثانويزقاغ نبيلة20

تصحيح النقطة التربوية واالداريةرياضياتاستاذ التعليم الثانويبعزيز دنيا21
تغيير +13 واالدارية 11.5تصحح النقطة التربوية :لم ترد الى المصلحة /مؤسس

الترتيب
اعادة ترتيب13 الى 11.5تصحح النقطة االدارية من : لم ترد الى المصلحة /مؤسستصحيح النقطة االداريةرياضياتاستاذ التعليم الثانويبلقاسمي ابراهيم22

 اعادة ترتيب11.5 الى 11تصحح النقطة االدارية من : لم ترد الى المصلحة /مؤسستصحيح النقطة االداريةرياضياتاستاذ التعليم الثانويجابري حمزة23

االسم من امال الى منال كتابة رقم الحساب البريدي/مؤسساضافة رقم الحساب الجاري+تصحيح االسم رياضياتاستاذ التعليم الثانويخنفوسي منال24

مؤسستصحيح رقم الحساب الجاريلغة انجليزيةاستاذ التعليم الثانويبلي كريمة25

 اشهر02 اشهر بدل 04/مؤسساحتساب تعويض المنطقةاجتماعياتاستاذ التعليم الثانويعبد الرزاق منصورية26

6-5تم ادراجه في قائمة الترقيات /مؤسس6-5عدم ادراجه في قائمة الترقيات الدرجة رياضياتاستاذ التعليم الثانويمنصورية زرمان 27

تم تصحيحه/مؤسستصحيح رقم الحساب الجاريعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويخميلي اسماء28

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

محضر مداوالت اللجنة المتساوية األعضاء لسلك أساتذة التعليم الثانوي

2018الخاص بدراسة طلبات تصحيح األخطاء في دفتر جدول الترقيات بعنوان سنة 



قرار اللجنةمضمون الخطأالمادةالرتبةاالسم واللقبالرقم

اعادة ترتيب+تصحيح /مؤسسنقطة التربوية+تصحيح النقطة االداريةرياضياتاستاذ التعليم الثانويبن عبد الرحمان عماد29

اعادة ترتيب+تصحيح /مؤسسنقطة التربوية+تصحيح النقطة االداريةرياضياتاستاذ التعليم الثانويبوكميش نوح30

احتسب كل فترة تعويض المنطقة+صحح االسم /مؤسسخطأ في االسم وفي احتساب تعويض المنطقةرياضياتاستاذ التعليم الثانوياسماعيلي عمار31

غير مؤسسسقوط االسم من جدول الترقياتفيزياءاستاذ التعليم الثانويشكيوة ليلى32

غير مؤسسخطأفي رقم الحساب الجاري/خطأفي تاريخ التنفيذلغة فرنسيةاستاذ التعليم الثانويمرابطي احالم33

مؤسسخطأ في االسمعلوم اسالميةاستاذ التعليم الثانويدربال نوح34

في استيداع/غير مؤسسعدم االدراج في قائمة الترقياتعلوم اسالميةاستاذ التعليم الثانويعطاش سليمة35

اعادة الترتيب +13.5صححت:لم ترد الى المصلحة/مؤسسلم يتم احتساب التقطة االداريةادب عربياستاذ التعليم الثانويبعطوش الطيب36

احتساب تعويض المنطقة/مؤسسعدم احتساب تعويض المنطقةعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويبن حودة جهيدة37

غير مؤسسخطأ في الترقيةعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويبوعبد الحي اسماء38

/غير مؤسسسبب التاجيل في الدرجةعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويساكري سندس39

غير مؤسسسبب التاجيل في الدرجةعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويضامن اوريدة40

مؤسسالحساب الجاري+خطأ تاريخ الميالدعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانوينجاعي فاطمة الزهراء41

مؤسسلم يحتسب تعويض المنطقةلغة فرنسيةاستاذ التعليم الثانويبهلول فوزية 42

صحيح مسبقا/غير مؤسسخطأ في تاريخ التنفيذلغة انجليزيةاستاذ التعليم الثانويبوعون ريمة43

غير مؤسستصحيح نقطةالتفتيشلغة فرنسيةاستاذ التعليم الثانويتومي زهرة44

اعادة ترتيب+(3-2)ادرجت في الدرجة /مؤسس3لم يتم ادراجه في قائمة الترقيات للدرجة رياضياتاستاذ التعليم الثانويمحمدي كنزة45

لم تستوف المدة القانونية/غير مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياترياضياتاستاذ التعليم الثانويحيمر حياة46

غير مؤسسخطأ في  تاريخ التنفيذرياضياتاستاذ التعليم الثانويبن الذيب شريفة47

مؤسسلم يتم احتساب تعويض الخبرةرياضياتاستاذ التعليم الثانويسنقوقة فيروز48

لم ترد الى المصلحة/ مؤسسخطأ في النقطة التربويةلغة انجليزيةاستاذ التعليم الثانوياعراب اسماء49

متربصة/غير مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياتادب عربياستاذ التعليم الثانويعبود عائشة50

اعادة ترتيب+ادرج في القائمة/مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياتعلوم اسالميةاستاذ التعليم الثانويعادل صبرينة51

  3-2 الى 2-1تحويل من الدرجة /  مؤسس ادرج في الدرجة الخطأ  رياضياتاستاذ التعليم الثانويبوحتة دليلة52

تصحيح تاريخ التربص/مؤسسخطأ في تاريخ التربصرياضياتاستاذ التعليم الثانويقالة وردة53

ادراج رقم الحساب الجاري/مؤسسخطا في رقم الحساب الجاريفيزياءاستاذ التعليم الثانويبن نجاعي شهيرة54

غير مؤسستصحيح النقطة التربويةلغة انجليزيةاستاذ التعليم الثانويفادن حورية55

اعادة ترتيب+ادرج في القائمة/مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياتتربية بدنيةاستاذ التعليم الثانويقتال مصطفى56

تصحيح االسم/مؤسسخطأ في  االسمعلوم طبيعيةاستاذ التعليم الثانويبوصباط زينب57

احتساب تعويض الخبرة/مؤسسخطأ في تعويض الخبرةرياضياتاستاذ التعليم الثانويبركاني خالد58

تصحيح رقم الحساب البريدي/مؤسسخطأفي رقم الحساب البريديلغة انجليزيةاستاذ التعليم الثانويدرنوني سناء59

تغيير الترتيب+12.5 الى 10.5تصحح النقطة التربوية:لم ترد الى المصلحة /مؤسستصحيح النقطة التربويةادب عربياستاذ رئيسي التعليم الثانويزيتون وهيبة 60

يصحح عوض ايمان/مؤسستصحيح االسمعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويمعلم الهام61

يحتسب تعويض المنطقة/مؤسسلم يتم احتساب تعويض المنطقةعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويسابق خليصة62

(مؤجل)ادرجت في القائمة/مؤسسعدم ادراجه في قائمة الترقياتفيزياءاستاذ رئيسي التعليم الثانويمراح عائشة 63



قرار اللجنةمضمون الخطأالمادةالرتبةاالسم واللقبالرقم

ادرج/مؤسس(الحساب الجاري)ادراج رقم التعريفعلوم اسالميةاستاذ رئيسي التعليم الثانويمومن هارون64

 يوم02  سنة و02 يوم الى 1سنة 119تغيير من /مؤسسخطأ في باقي األقدميةادب عربياستاذ رئيسي التعليم الثانويلعطار عديلة65

غير مؤسس4عدم ادراجها في الدرجة ادب عربياستاذ رئيسي التعليم الثانوييحة يمينة66

غير مؤسسسبب التاجيل في الدرجةادب عربياستاذ رئيسي التعليم الثانويبوجناح عبد الحليم67

5ادراج في قائمة الترقيات درجة تربية بدنيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويبن بوزة سهيل68
اعادة  +5ادراج في الدرجة  +4حذف من قائمة +مؤسس احتساب تعويض الخبرة

ترتيب
لغة فرنسيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويسوداني فيروز69

عدم االستفادة من االقدمية المحتفظ بها بعد الترقية الى 

استاذ رئيسي
غير مؤسس

غير مؤسساالقدمية المحتفظ بهالغة فرنسيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويخلخال بدرالدين70

3حذف من الدرجة /غير مؤسس4عدم ادراجه في قائمة الترقيات الدرجةاجتماعياتاستاذ رئيسي التعليم الثانويبراجل فوزية 71

يؤخذ بتاريخ الرتبة الجديدة/غير مؤسس3تصحيح تاريخ التنفيذ للدرجة اجتماعياتاستاذ رئيسي التعليم الثانويشرقي فيصل72

تم ادراجه/مؤسس2عدم ادراجه في قائمة الترقيات الدرجةلغة فرنسيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويسعيدي امال73

رياضياتاستاذ رئيسي التعليم الثانويدامس امال74
 بسبب عدم 3عدم ادراجها في قائمة الترقيات الدرجة 

احتساب تعويض الخبرة
ادراج في القائمة+احتساب تعويض الخبرة /مؤسس

غير مؤسسخطأ في تاريخ التنفيذعلوم اسالميةاستاذ رئيسي التعليم الثانويبو قطوشة بدرالدين75

الترقية بالمتوسط/غير مؤسسسبب التاجيل في الدرجةادب عربياستاذ رئيسي التعليم الثانويلعطلي وسيلة76

احتسبت/مؤسس اشهر4عدم احتساب تعويض المنطقة علوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويبن زعبار سعاد77

4 وتحذف من الدرجة 3مدرجة في الدرجة /مؤسسخطأ في الدرجةعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويدريس صليحة78

(الرئيسي)تاريخ التنفيذ الجديد يؤخذ بتاريخ الدرجة االخيرة /غير مؤسسخطأ في تاريخ التنفيذ في الدرجة الجديدةعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويبن السبع نسيمة79

(الرئيسي)تاريخ التنفيذ الجديد يؤخذ بتاريخ الدرجة االخيرة /غير مؤسسخطأ في تاريخ التنفيذ في الدرجة الجديدةعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويفروج خولة 80

اعادة ترتيب+(3-2)ادرجت في الدرجة /مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياتفيزياءاستاذ رئيسي التعليم الثانويبوسليماني حورية81

اعادة ترتيب+(3-2)ادرجت في الدرجة /مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياتتربية بدنيةاستاذ رئيسي التعليم الثانويبوعزيز عبد الرؤوف82

لم تصل الى المصلحة من قبل/مؤسستصحيح نقطةالتربويةاجتماعياتاستاذ رئيسي التعليم الثانويتامن جميلة83

تاريخ التنفيذ الجديد يؤخذ بتاريخ الدرجة االخيرة/غير مؤسسخطأ في تاريخ التنفيذ في الدرجة الجديدةعلوم اسالميةاستاذ رئيسي التعليم الثانويحناشي صليحة84

غيرمؤسسخطأ في تاريخ التعيين+لم يتم احتساب تعويض الخبرةاجتماعياتاستاذ رئيسي التعليم الثانويمسعودي حورية85

لم ترد الى المصلحة/مؤسسخطأ في النقطة التربويةرياضياتاستاذ رئيسي التعليم الثانويبوستة وهيبة86

استفادت مسبقا/غير مؤسسلم يتم احتساب تعويض الخبرةرياضياتاستاذ رئيسي التعليم الثانويقواوسي شهرزاد87

لم تستوف المدة القانونية/غير مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياتادب عربياستاذ رئيسي التعليم الثانويبوشعير فوزية88

استفادت مسبقا/غير مؤسسلم يتم احتساب تعويض الخبرةادب عربياستاذ رئيسي التعليم الثانويبوعزيز ياسمينة89

تصحيح االسم/مؤسسخطا في  االسمفلسفةاستاذ رئيسي التعليم ثانويمباركي فيروز90

اضافة تعويض الخبرة/مؤسسخطأ في تعويض الخبرةادب عربياستاذ رئيسي التعليم ثانويشريف وردة91

اضافة  تعويض الخبرة/مؤسسخطأ في تعويض الخبرةعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم ثانوياونيسي جمعة92

تصحيح رقم الحساب البريدي/مؤسسخطأ في رقم الحساب البريديادب عربياستاذ رئيسي التعليم ثانوياعراب هشام93

تصحيح تاريخ التوظيف/مؤسسخطأ في تاريخ التوظيفاجتماعياتاستاذ رئيسي التعليم ثانويمسعودي حورية94

اعادة الترتيب+تصحيح  النقطة+تصحيح االسم/مؤسسخطأ في النقطة+خطأ في  االسمعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم ثانويدلندة سارة95

اضافة تعويض الخبرة/مؤسسخطأفي تعويض الخبرةفلسفةاستاذ رئيسي التعليم ثانويبركاني اميرة96

تصحيح تعويض الخبرة/مؤسسخطا في تعويض الخبرةعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم ثانويقادري اسماعيل97

اضافة تعويض المنطقة/ مؤسسخطا في تعويض المنطقةعلوم اسالميةاستاذ رئيسي التعليم ثانويبوقطوشة بدر الدين98



قرار اللجنةمضمون الخطأالمادةالرتبةاالسم واللقبالرقم

تصحيح تعويض الخبرة/مؤسسخطأ في تعويض الخبرةعلوم طبيعيةاستاذ رئيسي التعليم ثانويدريس صليحة99

غير مؤسستصحيح النقطة التربويةادب عربياستاذ مكون التعليم الثانويفاطمي شافية100

تغيير الترتيب+16.5تصحح النقطة التربوية :لم ترد الى المصلحة /مؤسستصحيح النقطة التربويةرياضياتاستاذ مكون التعليم الثانويقوريش لزهر101
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8مدرجة في الدرجة /غير مؤسس7عدم ادراجها في الدرجة لغة انجليزيةاستاذ مكون التعليم الثانويبن قريشي وهيبة106

اعادة الترتيب+تصحيح النقطة التربوية/مؤسساستفسار عن سبب الترقية البطيئةلغة فرنسيةاستاذ مكون التعليم الثانويبن بلقاسم امال107

استفادت مسبقا/غير مؤسستعويض الخبرة+احتساب تعويض المنطقةعلوم اسالميةاستاذ مكون التعليم الثانويقنون جمعة108

غير مؤسساحتساب باقي االقدميةفلسفةاستاذ مكون التعليم الثانويحرزهللا فتيحة109

اعادة ترتيب+تصحيح /مؤسستصحيح نقطة التربويةفيزياءاستاذ مكون التعليم الثانويفرحاني عبد المالك110

مؤسسلم يتم احتساب تعويض الخبرةلغة فرنسيةاستاذ مكون التعليم الثانويبن سالم صليحة111

تغيير تاريخ التنفيذ+احتسب تاريخ المنطقة /مؤسسلم يحتسب تعويض المنطقةكهرباءاستاذ مكون التعليم الثانويبروال عمار112

اعادة ترتيب +91لم ترد الى المصلحة صححت ب/مؤسسخطأفي النقطة التربويةرياضياتاستاذ مكون التعليم الثانويحنفر علي113

لم تستوف المدة القانونية/غير مؤسسلم يتم ادراجه في قائمة الترقياترياضياتاستاذ مكون التعليم الثانويعسلي حكيمة114

احتساب تعويض الخبرة/مؤسسخطأ في تعويض الخبرةهندسة كهرباءاستاذ مكون التعليم الثانويسالمي عادل115

تعويض منطقة+اضافة تعويض الخبرة/مؤسسخطأفي  تعويض الخبرة و تعويض منطقةفلسفةاستاذ مكون التعليم الثانويعمران خديجة116

اعادة ترتيب+حذف /مؤسسخطأ في ادراجهعلوم اسالميةاستاذ مكون التعليم الثانويغالبي شافية117
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اضافة تعويض المنطقة/ مؤسساضافة في تعويض المنطقةفلسفةاستاذ التعليم الثانويلعقوبة الربيع119

لم تستوف المدة القانونية/غير مؤسس9لم يتم ادراجه في قائمة الترقيات الدرجة رياضياتاستاذ مكون التعليم الثانويخرفية لعربي120

تم احتسابها/ غير مؤسسلم يتم احتساب تعويض الخبرةفلسفةاستاذ التعليم الثانويكتمان وناسة121
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