
وزارة التربيــــة الوطنيـــة
مديرية التربية لوالية باتنة
مصلحـــــة المستخدميـــن

 من التعليم األساسي3مكتب مستخدمي التعليم للطور
و مستخدمــــي التعليـــم الثانوي العــــام و التقنــــي

لغة عربية:المــــــــادة

النقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م1
الطيب صحراوي.م2
ابن باديس.م3
4
5
6
7
8
9

10
رغيس النوي.م1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
مقعاش السعيد.م1
زروني مسعود.م2
3
4
5
6
7
8
9

10
هواري بومدين.م1
بوعبد هللا عمار.م2
معاش بوسعيدي.م3
خليفة علي بن السعيد.م4
بن زعبار لخضر.م5
6
7
8
9

10
بن دعاس دمحم.م1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1954أول نوفمبر .م1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
مقعاش السعيد.م1
05نقاوس مركز قاعدة .م2
3
4
5
6
7
8
9

10

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2020/2019: جدول الحركة التنقلية لسنة 

المنصب المحصل عليهالرغبات

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

رغيس النوي.م119.6229عرعار دمحم.محليس  صالح2

مقعاش السعيد.م106.2403زروني مسعود.مبخوش  سليمة3

هواري بومدين.م101.1007هواري بومدين.مبخاخشة  عبد هللا4

بن دعاس دمحم.م98.8479بن دعاس دمحم.مبن علي   دلولة5

1954أول نوفمبر .م195497.5896أول نوفمبر .مبوعالق  وهيبة6

مقعاش السعيد.م0596.0924نقاوس مركز قاعدة .ممزلي  ربيعة7



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

 مسكن القديمة1000حي .م1
دمحم مهملي.م2
لطرش الطاهر.م3
4
5
6
7
8
9

10
جبارة براهيم.م1
01عميروش .م2
3
4
5
6
7
8
9

10
الشهيد بري ابن خالد.م1
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م2
بن بعطوش عبد العالي.م3
4
5
6
7
8
9

10
بورعية مبارك.م1
7الجديدة مروانة ق.م2
بوعبد هللا عمار.م3
4
5
6
7
8
9

10
لطرش الطاهر.م1
بن بعطوش عبد العالي.م2
دمحم مهملي.م3
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م4
"طريق مقرة"عزيل ابراهيم .م5
6
7
8
9

10
العقيد لطفي.م1
صابة بلقاسم.م2
شمالل عمار.م3
ابن باديس.م4
5
6
7
8
9

10
بوعبد هللا عمار.م1
1961-11-01مظاهرات .م2
هواري بومدين.م3
قصر بلزمة.م4
5
6
7
8
9

10
بوعبد هللا عمار.م1
1961-11-01مظاهرات .م2
معاش بوسعيدي.م3
4
5
6
7
8
9

10
األخوين قربازي.م1
صابة بلقاسم.م2
4زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق.م3
العقيد لطفي.م4
5
6
7
8
9

10

 مسكن القديمة1000حي .م94.3507قادري دمحم بريكة.محمادي  نسيمة8

جبارة براهيم.م0191.9771عميروش .مبن العيد  سهيلة9

الشهيد بري ابن خالد.م90.0896لطرش الطاهر.مياحي  سليمة10

بورعية مبارك.م89.8229بوعبد هللا عمار.مبن بلخير  سليمة11

لطرش الطاهر.م89.4174 بريكة6المنطقة الشرقية ق.مبورنان  عائشة12

العقيد لطفي.م89.3535عمر المختار.مبن كرامة  سميرة13

بوعبد هللا عمار.م287.4410. 5وادي الماء الجديدة ق.مالعباسي  زهير14

بوعبد هللا عمار.م86.9771معاش بوسعيدي.مسي دمحم  دليلة15

األخوين قربازي.م85.1618جبارة براهيم.مدحماني  فهيمة16



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

عزيل ابراهيم.م1
الجزار مركز.م2
الجزار الجديدة.م3
4
5
6
7
8
9

10
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م1
حذفاني عمر حي رأس العين.م2
عيسات ايدير.م3
05نقاوس مركز قاعدة .م4
5
6
7
8
9

10
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م1
 فيفري يوم الشهيد18.م2
خزار حميدة.م3
صابة بلقاسم.م4
5
6
7
8
9

10
 مسكن القديمة1000حي .م1
قادري دمحم بريكة.م2
3
4
5
6
7
8
9

10
االخوين بن غاغة.م1
الشهيدين معو.م2
عزوي مدور.م3
عبدو عيسى.م4
بلدية عمار.م5
6
7
8
9

10
عمر المختار.م1
دمحم الشريف بن عكشة.م2
العقيد لطفي.م3
الطيب صحراوي.م4
شمالل عمار.م5
6
7
8
9

10
بن زعبار لخضر.م1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
خزار حميدة.م1
عيسات ايدير.م2
رغيس النوي.م3
4زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق.م4
5
6
7
8
9

10
مزاتة.م1
المنطقة السكنية الجديدة.م2
أحمد نواورة.م3
4
5
6
7
8
9

10

عزيل ابراهيم.م84.9799الجزار الجديدة.مبن شريف  راضية17

84.9660حذفاني عمر حي رأس العين.مشنة  سمراء18
 سفوحي 6 ق 2طريق حملة .م

عبد هللا

84.6618صابة بلقاسم.مصوالحي  فيروز19
 سفوحي 6 ق 2طريق حملة .م

عبد هللا

قادري دمحم بريكة.م83.4743حي المجاهدين.مضيافي  صورايا20

االخوين بن غاغة.م83.4174مرازقة ساعد.ممحنة  وهيبة21

عمر المختار.م83.2104مرازقة ساعد.ممهداوي  غنية22

بن زعبار لخضر.م82.9632بن زعبار لخضر.مبن اسباع  سعاد23

بن عمومة  حدة24
زيبار التواتي حي أوالد .م

4بشينة ق
خزار حميدة.م81.7104

مزاتة.م80.4160أحمد نواورة.مبخوش  الشيخة25



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

أسماء بنت أبي بكر.م1
07قادة عمار حي بوزوران قاعدة.م2
ابن باديس.م3
سي علي سواحي.م4
عيسى معتوقي بوزوران.م5
6
7
8
9

10
 فيفري يوم الشهيد18.م1
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م2
خزار حميدة.م3
عيسات ايدير.م4
األخوين قربازي.م5
6
7
8
9

10
1961-11-01مظاهرات .م1
بوعبد هللا عمار.م2
معاش بوسعيدي.م3
4
5
6
7
8
9

10
صاغور العربي.م1
سي علي سواحي.م2
ابن باديس.م3
أسماء بنت أبي بكر.م4
الشهيدين خمري الرياض.م5
6
7
8
9

10
صحراوي بو صوار.م1
فروج عبد القادر.م2
عين جاسر الجديدة بوقشال العربي.م3
بوشارب يوسف.م4
بن احمد بن عمار.م5
6
7
8
9

10
ساعد بن سديرة.م1
بن زعبار لخضر.م2
05نقاوس مركز قاعدة .م3
خليفة علي بن السعيد.م4
حذفاني عمر حي رأس العين.م5
6
7
8
9

10
الشهيد بري ابن خالد.م1
بن بعطوش عبد العالي.م2
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م3
4
5
6
7
8
9

10
خنتي الطيب بن مسعود الشيحات.م1
05نقاوس مركز قاعدة .م2
حذفاني عمر حي رأس العين.م3
خليفة علي بن السعيد.م4
بن زعبار لخضر.م5
هواري بومدين.م6
7
8
9

10
قصر بلزمة.م1
7الجديدة مروانة ق.م2
بورعية مبارك.م3
شيدي.م4
5
6
7
8
9

10

أسماء بنت أبي بكر.م79.9174حالة استيداعلعور  فوزية26

 فيفري يوم الشهيد18.م78.9604 فيفري يوم الشهيد18.مبوعون  مسيكة27

1961-11-01مظاهرات .م196178.6743-11-01مظاهرات .مبن يحي  وردة28

صاغور العربي.م78.4521بن حركات عمار.محجازي  بدرة29

صحراوي بو صوار.م77.4660صحراوي بو صوار.مشافعي  وداد30

ساعد بن سديرة.م75.9243ساعد بن سديرة.مبن موسى  عمر31

ميدون  دليلة32
 دراجي 4بريكة مركز ق.م

حمه
الشهيد بري ابن خالد.م75.4854

عمران  ماجد33
خنتي الطيب بن مسعود .م

الشيحات
75.4632

خنتي الطيب بن مسعود .م

الشيحات

قصر بلزمة.م74.4299قصر بلزمة.مشافعي  زهور34



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

الشهيدين خمري الرياض.م1
العقيد لطفي.م2
رغيس النوي.م3
شمالل عمار.م4
سي علي سواحي.م5
6
7
8
9

10
دمحم بودراس.م1
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م2
امدوكال.م3
1954أول نوفمبر .م4
عزيل ابراهيم.م5
6
7
8
9

10
معاش بوسعيدي.م1
بوعبد هللا عمار.م2
1961-11-01مظاهرات .م3
قصر بلزمة.م4
بوشارب يوسف.م5
6
7
8
9

10
بن زعبار لخضر.م1
خليفة علي بن السعيد.م2
05نقاوس مركز قاعدة .م3
هواري بومدين.م4
7الجديدة مروانة ق.م5
6
7
8
9

10
عبد الهادي دمحم.م1
زمرة الصادق شالمة.م2
سعادة براهيم.م3
بلدية عمار.م4
مسعود برور بعلي.م5
6
7
8
9

10
طارق بن زياد.م1
الطيب صحراوي.م2
بن سعد هللا بلخير.م3
المنطقة السكنية الجديدة.م4
5
6
7
8
9

10
بن سعد هللا بلخير.م1
طارق بن زياد.م2
صمادي رابح.م3
الطيب صحراوي.م4
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م5
4زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق.م6
7
8
9

10
أسماء بنت أبي بكر.م1
07قادة عمار حي بوزوران قاعدة.م2
ابن باديس.م3
عيسى معتوقي بوزوران.م4
األخوين قربازي.م5
سي علي سواحي.م6
طارق بن زياد.م7
المطار بخوش مصطفى.م8
العقيد لطفي.م9

عمر المختار.م10
عمار روابح.م1
المطار بخوش مصطفى.م2
األخوين قربازي.م3
عيسات ايدير.م4
العقيد لطفي.م5
عرعار دمحم.م6
7
8
9

10

الشهيدين خمري الرياض.م74.2563شمالل عمار.مساسي  شهيرة35

دمحم بودراس.م73.9632عزيل ابراهيم.ملوهاني  هدى36

معاش بوسعيدي.م73.5232معاش بوسعيدي.مبلبج  عبد المالك37

خليفة علي بن السعيد.م72.4993بوعبد هللا عمار.محالة  سلوى38

عبد الهادي دمحم.م72.4868عبد الهادي دمحم.مقارح  حنان39

طارق بن زياد.م71.9549المنطقة السكنية الجديدة.متيماقولت  سلوى40

بن سعد هللا بلخير.م71.6604بن سعد هللا بلخير.مغسير  إيمان41

71.4382أسماء بنت أبي بكر.مجدلة  نصيرة42
قادة عمار حي بوزوران .م

07قاعدة

عمار روابح.م70.4799عمار روابح.معوايشية  حكيمة43



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

01عميروش .م1
صابة بلقاسم.م2
جبارة براهيم.م3
عمر المختار.م4
األخوين قربازي.م5
العقيد لطفي.م6
عمار روابح.م7
المطار بخوش مصطفى.م8
بن سعد هللا بلخير.م9

الطيب صحراوي.م10
مسعود برور بعلي.م1
زمرة الصادق شالمة.م2
3
4
5
6
7
8
9

10
05نقاوس مركز قاعدة .م1
حذفاني عمر حي رأس العين.م2
خنتي الطيب بن مسعود الشيحات.م3
زروني مسعود.م4
بن زعبار لخضر.م5
6
7
8
9

10
01عميروش .م1
األخوين قربازي.م2
جبارة براهيم.م3
الطيب صحراوي.م4
عمار روابح.م5
العقيد لطفي.م6
سي علي سواحي.م7
07قادة عمار حي بوزوران قاعدة.م8
9

10
سي علي سواحي.م1
الطيب صحراوي.م2
بن سعد هللا بلخير.م3
صمادي رابح.م4
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م5
ابن باديس.م6
طارق بن زياد.م7
العقيد لطفي.م8
مرازقة ساعد.م9

عمر المختار.م10
رغيس النوي.م1
عمار روابح.م2
الشهيدين خمري الرياض.م3
عرعار دمحم.م4
العقيد لطفي.م5
االخوة بن عائشة.م6
طارق بن زياد.م7
8
9

10
خزار حميدة.م1
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م2
 فيفري يوم الشهيد18.م3
العقيد لطفي.م4
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م5
عمار روابح.م6
7
8
9

10
طارق بن زياد.م1
عبدو عيسى.م2
الطيب صحراوي.م3
العقيد لطفي.م4
صمادي رابح.م5
دمحم الشريف بن عكشة.م6
عمر المختار.م7
عيسى معتوقي بوزوران.م8
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م9

07قادة عمار حي بوزوران قاعدة.م10
المنطقة السكنية الجديدة.م1
مزاتة.م2
أحمد نواورة.م3
الشهيدين معو.م4
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م5
بن سعد هللا بلخير.م6
سي علي سواحي.م7
طارق بن زياد.م8
ابن باديس.م9

أسماء بنت أبي بكر.م10

01عميروش .م0170.2493عميروش .مبن عيفة  صونية44

مسعود برور بعلي.م69.6743زمرة الصادق شالمة.معزوزي  إلهام45

05نقاوس مركز قاعدة .م0569.4043نقاوس مركز قاعدة .مجو هللا  حسيبة46

01عميروش .م0169.3682عميروش .مالقريني  لبنى47

سي علي سواحي.م69.3682سي علي سواحي.ممزهود  فاطمة الزهراء48

عمار روابح.م69.2493عيسات ايدير.ميحياوي  رزيقة49

خزار حميدة.م69.0593خزار حميدة.معيساوي  لبيبة50

طارق بن زياد.م68.2493طارق بن زياد.ممسعودي  سامية51

المنطقة السكنية الجديدة.م68.2493المنطقة السكنية الجديدة.مبودر   مكي52



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

االخوة عباس توفانة.م1
عبد الرحمان إبرير.م2
عبدو عيسى.م3
طارق بن زياد.م4
االخوين بن غاغة.م5
القديمة تيمقاد.م6
دمحم الشريف بن عكشة.م7
الطيب صحراوي.م8
01عميروش .م9

عزوي مدور.م10
خزار حميدة.م1
 فيفري يوم الشهيد18.م2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م3
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م4
العقيد لطفي.م5
شمالل عمار.م6
عمر المختار.م7
صابة بلقاسم.م8
األخوين قربازي.م9

10
7الجديدة مروانة ق.م1
بورعية مبارك.م2
االخوة بن عائشة.م3
2. 5وادي الماء الجديدة ق.م4
العقيد لطفي.م5
6
7
8
9

10
01عميروش .م1
جبارة براهيم.م2
صابة بلقاسم.م3
المطار بخوش مصطفى.م4
األخوين قربازي.م5
شمالل عمار.م6
دمحم الشريف بن عكشة.م7
عمر المختار.م8
بن سعد هللا بلخير.م9

الطيب صحراوي.م10
عزيل ابراهيم.م1
الجزار مركز.م2
الجزار الجديدة.م3
القرنيني.م4
عزيل عبد الرحمان.م5
أوالد عمار.م6
حذفاني عمر حي رأس العين.م7
 دراجي حمه4بريكة مركز ق.م8
دمحم بودراس.م9

قادري دمحم بريكة.م10
1961-11-01مظاهرات .م1
معاش بوسعيدي.م2
بوعبد هللا عمار.م3
قصر بلزمة.م4
بورعية مبارك.م5
6
7
8
9

10
خليفة علي بن السعيد.م1
بن زعبار لخضر.م2
05نقاوس مركز قاعدة .م3
حذفاني عمر حي رأس العين.م4
ساعد بن سديرة.م5
هواري بومدين.م6
بوعبد هللا عمار.م7
معاش بوسعيدي.م8
مقعاش السعيد.م9

1961-11-01مظاهرات .م10
 مسكن القديمة1000حي .م1
الشهيد بري ابن خالد.م2
 دراجي حمه4بريكة مركز ق.م3
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م4
حي المجاهدين.م5
بن بعطوش عبد العالي.م6
7
8
9

10
جبارة براهيم.م1
01عميروش .م2
صابة بلقاسم.م3
الطيب صحراوي.م4
5
6
7
8
9

10

االخوة عباس توفانة.م68.2493االخوة عباس توفانة.مقرزيز  منى53

68.2132عمر المختار.مصيد  أسماء54
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

7الجديدة مروانة ق.م68.2132االخوة بن عائشة.مبن عبد العزيز  لمياء55

جبارة براهيم.م67.9715المطار بخوش مصطفى.مبهاز  سامية56

عزيل ابراهيم.م67.7493عزيل ابراهيم.مبوستة  نور الدين57

1961-11-01مظاهرات .م196167.6182-11-01مظاهرات .مبن يحي  مروة58

حذفاني عمر حي رأس العين.م67.4521خليفة علي بن السعيد.مسنوسي  فتيحة59

 دراجي حمه4بريكة مركز ق.م67.2493الجزار مركز.مسي عبد هللا  يسمينة60

صابة بلقاسم.م67.0593جبارة براهيم.مأمغار  كريمة61



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

 مسكن القديمة1000حي .م1
الشهيد بري ابن خالد.م2
1954أول نوفمبر .م3
لطرش الطاهر.م4
أوالد عمار.م5
6
7
8
9

10
العقيد لطفي.م1
شمالل عمار.م2
عمر المختار.م3
جبارة براهيم.م4
01عميروش .م5
دمحم الشريف بن عكشة.م6
األخوين قربازي.م7
صابة بلقاسم.م8
9

10
طارق بن زياد.م1
01عميروش .م2
دمحم الشريف بن عكشة.م3
الطيب صحراوي.م4
صابة بلقاسم.م5
العقيد لطفي.م6
عمار روابح.م7
بن سعد هللا بلخير.م8
سي علي سواحي.م9

أسماء بنت أبي بكر.م10
دمحم الشريف بن عكشة.م1
01عميروش .م2
عمر المختار.م3
صابة بلقاسم.م4
الطيب صحراوي.م5
عرعار دمحم.م6
طارق بن زياد.م7
المطار بخوش مصطفى.م8
العقيد لطفي.م9

بن سعد هللا بلخير.م10
زيداني عبد الرحمان.م1
بلفرحي أدمحم.م2
علي بوخالفة.م3
01عميروش .م4
جبارة براهيم.م5
6
7
8
9

10
االخوين بن منصراحمدوبلقاسم.م1
سعادة براهيم.م2
عبد الهادي دمحم.م3
زمرة الصادق شالمة.م4
االخوة هراد نارة.م5
6
7
8
9

10
االخوة بن عائشة.م1
العقيد لطفي.م2
عرعار دمحم.م3
دمبري الدراجي.م4
فروج عبد القادر.م5
بن احمد بن عمار.م6
صحراوي بو صوار.م7
رغيس النوي.م8
9

10
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م1
خزار حميدة.م2
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م3
 فيفري يوم الشهيد18.م4
العقيد لطفي.م5
الشهيدين خمري الرياض.م6
7
8
9

10
الطيب صحراوي.م1
األخوين قربازي.م2
جبارة براهيم.م3
بن سعد هللا بلخير.م4
أسماء بنت أبي بكر.م5
01عميروش .م6
7
8
9

10

1954أول نوفمبر .م67.0593أوالد عمار.منويس  خضرة62

العقيد لطفي.م67.0232االخوة بن عائشة.مجابري  وهيبة63

دمحم الشريف بن عكشة.م67.0204بلولة بلخير.محمادي  سهيلة64

دمحم الشريف بن عكشة.م66.8543عرعار دمحم.مقارح  هاجر65

زيداني عبد الرحمان.م66.7732بن كرامة أحمد.مضامن  ياسمينة66

قاقي  فتيحة67
االخوين بن .م

منصراحمدوبلقاسم
66.7326

االخوين بن .م

منصراحمدوبلقاسم

االخوة بن عائشة.م66.6993االخوة بن عائشة.مفراح  نوال68

حمداوي  نبيلة69
 6 ق 2طريق حملة .م

سفوحي عبد هللا
66.5715

أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

الطيب صحراوي.م66.4993الطيب صحراوي.مرويبي   منى70



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

قصر بلزمة.م1
7الجديدة مروانة ق.م2
شيدي.م3
بورعية مبارك.م4
متوسطة نافلة حيدوسة.م5
6
7
8
9

10
05نقاوس مركز قاعدة .م1
حذفاني عمر حي رأس العين.م2
خنتي الطيب بن مسعود الشيحات.م3
بن زعبار لخضر.م4
زروني مسعود.م5
6
7
8
9

10
شيدي.م1
7الجديدة مروانة ق.م2
بورعية مبارك.م3
2. 5وادي الماء الجديدة ق.م4
قصر بلزمة.م5
6
7
8
9

10
االخوين بن غاغة.م1
عبد الرحمان إبرير.م2
الشهيدين معو.م3
عزوي مدور.م4
الطيب صحراوي.م5
6
7
8
9

10
رغيس النوي.م1
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م2
 فيفري يوم الشهيد18.م3
خزار حميدة.م4
صمادي رابح.م5
طارق بن زياد.م6
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م7
5ق2االخوين بلعابد حملة .م8
عرعار دمحم.م9

10
بلفرحي أدمحم.م1
علي بوخالفة.م2
زيداني عبد الرحمان.م3
العقيد لطفي.م4
عمار روابح.م5
6
7
8
9

10
سعادة براهيم.م1
عبد الهادي دمحم.م2
زمرة الصادق شالمة.م3
بلدية عمار.م4
االخوين بن منصراحمدوبلقاسم.م5
6
7
8
9

10
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م1
الطيب صحراوي.م2
صمادي رابح.م3
أسماء بنت أبي بكر.م4
طارق بن زياد.م5
بن سعد هللا بلخير.م6
العقيد لطفي.م7
عيسى معتوقي بوزوران.م8
صابة بلقاسم.م9

دمحم الشريف بن عكشة.م10
قصر بلزمة.م1
7الجديدة مروانة ق.م2
بورعية مبارك.م3
شيدي.م4
متوسطة نافلة حيدوسة.م5
6
7
8
9

10

قصر بلزمة.م66.2500قصر بلزمة.مبن زايد   ليلى71

زروني مسعود.م66.2493مريم بوعتورة.مدرياس  صباح72

شيدي.م66.2493شيدي.مشاغي  بلقاسم73

عبد الرحمان إبرير.م66.2215عبد الرحمان إبرير.مبن أم العز   سليم74

66.1910رغيس النوي.محباري   راوية75
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 

بلفرحي أدمحم.م66.0593بلفرحي أدمحم.مزغود  نسرسن76

سعادة براهيم.م65.9382سعادة براهيم.مبن يدير  حنان77

4عومار لمباركية سلسبيل ق.م65.7104عيون العصافير.مبعزيز  نعيمة78

قصر بلزمة.م65.5232قصر بلزمة.ممعاش  حنان79



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

سي علي سواحي.م1
عمار روابح.م2
ابن باديس.م3
العقيد لطفي.م4
عيسى معتوقي بوزوران.م5
صمادي رابح.م6
الطيب صحراوي.م7
جبارة براهيم.م8
01عميروش .م9

07قادة عمار حي بوزوران قاعدة.م10
فروج عبد القادر.م1
بن احمد بن عمار.م2
عين جاسر الجديدة بوقشال العربي.م3
صحراوي بو صوار.م4
5
6
7
8
9

10
1961-11-01مظاهرات .م1
بوعبد هللا عمار.م2
معاش بوسعيدي.م3
قصر بلزمة.م4
هواري بومدين.م5
6
7
8
9

10
بن احمد بن عمار.م1
فروج عبد القادر.م2
عين جاسر الجديدة بوقشال العربي.م3
بوشارب يوسف.م4
صحراوي بو صوار.م5
6
7
8
9

10
عبد الهادي دمحم.م1
سعادة براهيم.م2
زمرة الصادق شالمة.م3
االخوة هراد نارة.م4
االخوين بن منصراحمدوبلقاسم.م5
6
7
8
9

10
العقيد لطفي.م1
دمحم الشريف بن عكشة.م2
جبارة براهيم.م3
06شبعاني الشريف تامشيط ق .م4
عزوي مدور.م5
الشهيدين خمري الرياض.م6
المنطقة السكنية الجديدة.م7
طارق بن زياد.م8
األخوين قربازي.م9

شمالل عمار.م10
القديمة تيمقاد.م1
االخوين بن غاغة.م2
الشهيدين معو.م3
االخوة عباس توفانة.م4
عبد الرحمان إبرير.م5
عزوي مدور.م6
عمر المختار.م7
شمالل عمار.م8
صمادي رابح.م9

جبارة براهيم.م10
عمر المختار.م1
شمالل عمار.م2
العقيد لطفي.م3
صابة بلقاسم.م4
األخوين قربازي.م5
جبارة براهيم.م6
دمحم الشريف بن عكشة.م7
01عميروش .م8
ابن باديس.م9

سي علي سواحي.م10
الشهيدين خمري الرياض.م1
عمار روابح.م2
األخوين قربازي.م3
المطار بخوش مصطفى.م4
العقيد لطفي.م5
صالح دحمان.م6
عرعار دمحم.م7
رغيس النوي.م8
عيسات ايدير.م9

صابة بلقاسم.م10

عمار روابح.م65.3682سي علي سواحي.ميحي  وداد80

فروج عبد القادر.م65.2465فروج عبد القادر.مفروجي  صبرينة81

1961-11-01مظاهرات .م196165.1043-11-01مظاهرات .مسلطان   ريمة82

بن احمد بن عمار.م64.9160بن احمد بن عمار.ممسعودي  ليلى83

عبد الهادي دمحم.م64.7500عبد الهادي دمحم.مشليحي  الصديق84

بوكريشة  حدة85
شبعاني الشريف تامشيط ق .م

06
64.7493

شبعاني الشريف تامشيط ق .م

06

القديمة تيمقاد.م64.7493القديمة تيمقاد.مبلخباط  عيسى86

عمر المختار.م64.7493عمر المختار.مصابري  صبرينة87

المطار بخوش مصطفى.م64.7493عرعار دمحم.معقبة  نادية88



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

صمادي رابح.م1
عيسى معتوقي بوزوران.م2
الطيب صحراوي.م3
صابة بلقاسم.م4
أسماء بنت أبي بكر.م5
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م6
األخوين قربازي.م7
العقيد لطفي.م8
بن سعد هللا بلخير.م9

طارق بن زياد.م10
عبد الرحمان إبرير.م1
الطيب صحراوي.م2
القديمة تيمقاد.م3
االخوة عباس توفانة.م4
العقيد لطفي.م5
6
7
8
9

10
عيسات ايدير.م1
الشهيدين خمري الرياض.م2
عرعار دمحم.م3
رغيس النوي.م4
عمار روابح.م5
6
7
8
9

10
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م1
عبدو عيسى.م2
01عميروش .م3
صابة بلقاسم.م4
العقيد لطفي.م5
عمار روابح.م6
عرعار دمحم.م7
سي علي سواحي.م8
جبارة براهيم.م9

عمر المختار.م10
دمحم بودراس.م1
الشهيد بري ابن خالد.م2
بن بعطوش عبد العالي.م3
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م4
 دراجي حمه4بريكة مركز ق.م5
 مسكن القديمة1000حي .م6
1954أول نوفمبر .م7
دمحم مهملي.م8
قادري دمحم بريكة.م9

حي المجاهدين.م10
مزاتة.م1
المنطقة السكنية الجديدة.م2
مسعود برور بعلي.م3
بلدية عمار.م4
عزوي مدور.م5
6
7
8
9

10
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م1
خزار حميدة.م2
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م3
 فيفري يوم الشهيد18.م4
طارق بن زياد.م5
العقيد لطفي.م6
شمالل عمار.م7
عمار روابح.م8
األخوين قربازي.م9

10
هواري بومدين.م1
بورعية مبارك.م2
7الجديدة مروانة ق.م3
قصر بلزمة.م4
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م5
خزار حميدة.م6
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م7
8
9

10
سعادة براهيم.م1
االخوين بن منصراحمدوبلقاسم.م2
عبد الهادي دمحم.م3
زمرة الصادق شالمة.م4
بلدية عمار.م5
6
7
8
9

10

صمادي رابح.م64.7493صمادي رابح.منجار  نوال89

عبد الرحمان إبرير.م64.7493عبد الرحمان إبرير.مبشيش  مبروكة90

عيسات ايدير.م64.7493عيسات ايدير.ملغريب  سماح91

عبدو عيسى.م464.7493عومار لمباركية سلسبيل ق.مبرينيس  فارس92

بن بعطوش عبد العالي.م64.7493القرنيني.مسالمي  عفاف93

المنطقة السكنية الجديدة.م64.7493مسعود برور بعلي.مالسايب   أميرة94

شهرة  ماجدة95
 6 ق 2طريق حملة .م

سفوحي عبد هللا
شمالل عمار.م64.7215

شافعي  الوردي96
أحمد بن سخرية القطب . م

03العمراني حملة 
بورعية مبارك.م64.7132

سعادة براهيم.م64.7132سعادة براهيم.مسعادة   خديجة97



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

سي علي سواحي.م127.0285ابن باديس.مبن السبع  عبد الصمد1

 مسكن القديمة1000حي .م1
1954أول نوفمبر .م2
بن بعطوش عبد العالي.م3
أوالد عمار.م4
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م5
6
7
8
9

10
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م1
العقيد لطفي.م2
الشهيدين خمري الرياض.م3
خزار حميدة.م4
 فيفري يوم الشهيد18.م5
أسماء بنت أبي بكر.م6
علي بوخالفة.م7
بلفرحي أدمحم.م8
زيداني عبد الرحمان.م9

10
امدوكال.م1
دمحم بودراس.م2
الشهيد بري ابن خالد.م3
 بريكة6المنطقة الشرقية ق.م4
بن بعطوش عبد العالي.م5
6
7
8
9

10
عيسى معتوقي بوزوران.م1
ابن باديس.م2
دمبري الدراجي.م3
سي علي سواحي.م4
أسماء بنت أبي بكر.م5
العقيد لطفي.م6
07قادة عمار حي بوزوران قاعدة.م7
8
9

10
ابن باديس.م1
طارق بن زياد.م2
سي علي سواحي.م3
صابة بلقاسم.م4
عمر المختار.م5
عيسى معتوقي بوزوران.م6
7
8
9

10
دمبري الدراجي.م1
األخوين قربازي.م2
أسماء بنت أبي بكر.م3
سي علي سواحي.م4
ابن باديس.م5
بن دعاس دمحم.م6
رغيس النوي.م7
عرعار دمحم.م8
بلولة بلخير.م9

صاغور العربي.م10
صابة بلقاسم.م1
دمحم الشريف بن عكشة.م2
01عميروش .م3
األخوين قربازي.م4
عمر المختار.م5
المطار بخوش مصطفى.م6
7
8
9

10
دمبري الدراجي.م1
بن دعاس دمحم.م2
أسماء بنت أبي بكر.م3
األخوين قربازي.م4
سي علي سواحي.م5
ابن باديس.م6
رغيس النوي.م7
عرعار دمحم.م8
بلولة بلخير.م9

صاغور العربي.م10
صمادي رابح.م1
طارق بن زياد.م2
صابة بلقاسم.م3
المطار بخوش مصطفى.م4
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