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االخوين منصورية لخضر وعمار.م4
حجيرة  موسى.م5
6
7
8
9
10
األخوين قربازي.م1
الطيب صحراوي.م2
االخوة بن شادي. م3
شمالل عمار.م4
عيسى معتوقي بوزوران.م5
طارق بن زياد.م6
صمادي رابح.م7
دمبري الدراجي.م8
االخوة بن عائشة.م9
4زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق.م10
حسيب يوسف.م1
بن حركات عمار.م2
دمبري الدراجي.م3
عايلة العيفة.م4
صاغور العربي.م5
6
7
8
9
10

صاغور العربي.م62.4043صاغور العربي.ملعور  سارة54

عايلة العيفة.م62.4043عايلة العيفة.مغضبان   سعاد55

طارق بن زياد.م62.4043صمادي رابح.معمران  وجدة 56

دمحم بودراس.م62.2132دمحم بودراس.مرحماني  عبد الغفور57

7الجديدة مروانة ق.م762.1543الجديدة مروانة ق.مبوشوارب   امنة 58

عايلة العيفة.م61.9049عايلة العيفة.مالعيفة  سامي59

دوادي صالح.م61.8100دوادي صالح.معزيزي  بريزة60

دمبري الدراجي.م61.5593دمبري الدراجي.ممذكور  فهيمة61

حسيب يوسف.م61.5593حسيب يوسف.مبن ابراهيم  سلسبيل62



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

110.9563االخوة بن شادي. مبنور  عبد الحميد1
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

صحراوي بو صوار.م1
عيسى طالبي.م2
دمبري الدراجي.م3
بوشارب يوسف.م4
علي النمر.م5
6
7
8
9
10
معاش بوسعيدي.م1
بوعبد هللا عمار.م2
7الجديدة مروانة ق.م3
بورعية مبارك.م4
علي النمر.م5
بن زعبار لخضر.م6
دوادي صالح.م7
قصر بلزمة.م8
9
10
ساعد بن سديرة.م1
االخوين منصورية لخضر وعمار.م2
بن زعبار لخضر.م3
دوادي صالح.م4
كامل السعدي.م5
6
7
8
9
10
بن عافية بلقاسم.م1
مسعود بلعقون.م2
المنطقة السكنية الجديدة.م3
تكوتي دمحم.م4
5
6
7
8
9
10
عبد الهادي دمحم.م1
مصطفى بن بولعيد.م2
المنطقة السكنية الجديدة.م3
بن عافية بلقاسم.م4
شمالل عمار.م5
6
7
8
9
10
عايلة العيفة.م1
صاغور العربي.م2
حسيب يوسف.م3
بن حركات عمار.م4
دمبري الدراجي.م5
6
7
8
9
10
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م1
عيسات ايدير.م2
األخوين قربازي.م3
االخوة بن شادي. م4
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م5
 فيفري يوم الشهيد18.م6
7
8
9
10
زروني مسعود.م1
حذفاني عمر حي رأس العين.م2
زغدود اسماعيل.م3
4
5
6
7
8
9
10
بن عافية بلقاسم.م1
رابحي الشريف.م2
مسعود بلعقون.م3
المنطقة السكنية الجديدة.م4
تكوتي دمحم.م5
6
7
8
9
10

صحراوي بو صوار.م61.5593صحراوي بو صوار.مسامعي  خولة63

معاش بوسعيدي.م61.5510معاش بوسعيدي.ممداسي  نوال64

بن زعبار لخضر.م61.3743ساعد بن سديرة.مشيباطي  فاطمة65

تكوتي دمحم.م61.3482بن عافية بلقاسم.مغماز  وردة 66

مصطفى بن بولعيد.م61.2500عبد الهادي دمحم.ممزاتي  نعيمة67

صاغور العربي.م61.2132صاغور العربي.ممحرزي  عبلة 68

برتيمة  رجاء69
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 
61.1543

 سفوحي 6 ق 2طريق حملة .م

عبد هللا

زروني مسعود.م61.0000زروني مسعود.مراقد  اسماء70

رابحي الشريف.م60.9993رابحي الشريف.مبن مزيان  نوارة71



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

110.9563االخوة بن شادي. مبنور  عبد الحميد1
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

مسعود بلعقون.م1
المنطقة السكنية الجديدة.م2
بن عافية بلقاسم.م3
رابحي الشريف.م4
تكوتي دمحم.م5
االخوة بن مسعودة.م6
االخوة عباس توفانة.م7
8
9
10
دمحم بودراس.م1
امدوكال.م2
غجاتي دمحم.م3
بن بعطوش عبد العالي.م4
دمحم مهملي.م5
6
7
8
9
10
علي بوخالفة.م1
زروني مسعود.م2
العقيد لطفي.م3
حذفاني عمر حي رأس العين.م4
زغدود اسماعيل.م5
6
7
8
9
10
علي بوخالفة.م1
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م2
 فيفري يوم الشهيد18.م3
شمالل عمار.م4
العقيد لطفي.م5
الطاهر مسعودان.م6
الطيب صحراوي.م7
األخوين قربازي.م8
9
10
صاغور العربي.م1
عايلة العيفة.م2
بن حركات عمار.م3
حسيب يوسف.م4
دمبري الدراجي.م5
العقيد لطفي.م6
عرعار دمحم.م7
8
9
10
الطيب صحراوي.م1
العقيد لطفي.م2
الطاهر مسعودان.م3
شمالل عمار.م4
طارق بن زياد.م5
األخوين قربازي.م6
صمادي رابح.م7
المطار بخوش مصطفى.م8
االخوة عباس توفانة.م9
عرعار دمحم.م10
األخوين قربازي.م1
العقيد لطفي.م2
االخوة بن شادي. م3
شمالل عمار.م4
عيسى معتوقي بوزوران.م5
الطيب صحراوي.م6
ابن باديس.م7
المطار بخوش مصطفى.م8
الطاهر مسعودان.م9
عيسات ايدير.م10
بورعية مبارك.م1
7الجديدة مروانة ق.م2
قصر بلزمة.م3
بوعبد هللا عمار.م4
دوادي صالح.م5
6
7
8
9
10
4زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق.م1
 فيفري يوم الشهيد18.م2
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م3
شمالل عمار.م4
المطار بخوش مصطفى.م5
01عميروش .م6
طارق بن زياد.م7
األخوين قربازي.م8
9
10

تكوتي دمحم.م60.9993االخوة بن مسعودة.مفتح هللا  كوثر72

امدوكال.م60.8960امدوكال.مجحيش  نسيمة73

زروني مسعود.م60.8093زروني مسعود.مسنقوقة   حنان74

بولخوخ  تقي الدين75
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 
60.4043

أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

صاغور العربي.م60.3682صاغور العربي.مخنتوش  منى76

االخوة عباس توفانة.م60.2493االخوة عباس توفانة.مموري  فريدة77

عيسات ايدير.م60.1265األخوين قربازي.مبيطام  اكرام78

بورعية مبارك.م60.1243علي النمر.ممسعودي  نعيمة79

خزار  فاطمة80
زيبار التواتي حي أوالد .م

4بشينة ق
59.8093

زيبار التواتي حي أوالد .م

4بشينة ق



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

110.9563االخوة بن شادي. مبنور  عبد الحميد1
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

كامل السعدي.م1
دوادي صالح.م2
بن زعبار لخضر.م3
االخوين منصورية لخضر وعمار.م4
حجيرة  موسى.م5
6
7
8
9
10
مسعود بلعقون.م1
رابحي الشريف.م2
تكوتي دمحم.م3
المنطقة السكنية الجديدة.م4
بن عافية بلقاسم.م5
مصطفى بن بولعيد.م6
االخوة بن مسعودة.م7
االخوة عباس توفانة.م8
9
10
دوادي صالح.م1
كامل السعدي.م2
بن زعبار لخضر.م3
االخوين منصورية لخضر وعمار.م4
حجيرة  موسى.م5
6
7
8
9
10
7الجديدة مروانة ق.م1
علي النمر.م2
بورعية مبارك.م3
قصر بلزمة.م4
بوعبد هللا عمار.م5
6
7
8
9
10
لطرش الطاهر.م1
دمحم مهملي.م2
 دراجي حمه4بريكة مركز ق.م3
بن بعطوش عبد العالي.م4
قادري دمحم بريكة.م5
غجاتي دمحم.م6
"طريق متكعوك"فرج مسعود بن علي .م7
8
9
10
عيسى طالبي.م1
دمبري الدراجي.م2
األخوين قربازي.م3
الطيب صحراوي.م4
العقيد لطفي.م5
االخوة بن عائشة.م6
عمر المختار.م7
7الجديدة مروانة ق.م8
عيسات ايدير.م9
الطاهر مسعودان.م10
العقيد لطفي.م1
األخوين قربازي.م2
شمالل عمار.م3
الطاهر مسعودان.م4
ابن باديس.م5
عيسى معتوقي بوزوران.م6
الطيب صحراوي.م7
طارق بن زياد.م8
صمادي رابح.م9
االخوة بن شادي. م10
الجزار مركز.م1
غجاتي دمحم.م2
لطرش الطاهر.م3
"طريق متكعوك"فرج مسعود بن علي .م4
1954أول نوفمبر .م5
دمحم بودراس.م6
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م7
8
9
10

كامل السعدي.م59.8093كامل السعدي.مهماش  نادية81

االخوة بن مسعودة.م59.7493شمالل عمار.ميزة   علي82

دوادي صالح.م59.5293كامل السعدي.معلواش  تقي الدين83

7الجديدة مروانة ق.م59.5293علي النمر.مبولعريف  المامون84

لطرش الطاهر.م59.2493لطرش الطاهر.مداي  نعيمة85

عيسى طالبي.م59.2493عيسى طالبي.معيشور  سهير86

59.2493العقيد لطفي.مبن سخرية  عزوز87

الجزار مركز.م57.6543الجزار مركز.ممرزوق  حسان88



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

110.9563االخوة بن شادي. مبنور  عبد الحميد1
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

كامل السعدي.م1
دوادي صالح.م2
بن زعبار لخضر.م3
االخوين منصورية لخضر وعمار.م4
حجيرة  موسى.م5
6
7
8
9
10

  

اإلسم واللقباإلمضاءاإلطار

ر نعيممدير التربية ز بن منز

حواس عصامرئيس مصلحة المستخدمين

بلعمري ثابترئيس التنظيم التربوي

موقاص كمالرئيس مكتب اإلداريين وأعوان الخدمة

(مكلف)برباق نعيمة
مسعودي لخضزرئيس مكتب المعاشات والتقاعد

باتنة في

مدير التربية

كامل السعدي.م55.2493كامل السعدي.مبن الصغير  ايمان89

اإلمضاءاإلسم واللقب

(مكلف)حفيظ بوزيد

ي
جمال بلقاضز

ليىل دحو

بوجالل كمال


