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المنصب المحصل عليهالرغبات
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بن سعد هللا بلخير.م69.9417بن سعد هللا بلخير.مبركاني  مليكة44

مرازقة ساعد.م69.9250حالة استيداععجاد  أمال45

بن منصور  سناء46
االخوين منصورية لخضر .م

وعمار
بن زعبار لخضر.م69.9028

عبد الرحمان إبرير.م69.7500عبد الرحمان إبرير.ممرزوق  الطيب47

مرغاد  نورة48
االخوين منصورية لخضر .م

وعمار
69.3967

االخوين منصورية لخضر .م

وعمار

تكوتي دمحم.م69.3917تكوتي دمحم.مبن عيسى  لمياء49

مسعود برور بعلي.م69.0600عيون العصافير.مقرجع  حنان50

المطار بخوش مصطفى.م68.2500عماري السعيد.مبعيطي  سامية51

مرازقة ساعد.م68.2500مرازقة ساعد.مداود غريب  وهيبة52
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االخوة عباس توفانة.م4
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 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م3
زروني مسعود.م4
العقيد لطفي.م5
6
7
8
9

10
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م1
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االخوة بن عائشة.م6
7
8
9

10
كامل السعدي.م1
االخوين منصورية لخضر وعمار.م2
2زعبار الجمعي جرياط .م3
بن زعبار لخضر.م4
بوعبد هللا خضراوي  .م5
6
7
8
9

10
أوجرة طاهر.م1
القديمة تيمقاد.م2
بن سعد هللا بلخير.م3
4
5
6
7
8
9

10
الطيب صحراوي.م1
الطاهر مسعودان.م2
ورتال بشير.م3
صابة بلقاسم.م4
العقيد لطفي.م5
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م6
عيسى معتوقي بوزوران.م7
االخوة لمباركية.م8
المطار بخوش مصطفى.م9

طارق بن زياد.م10

االخوين بلجمل.م68.0239االخوين بلجمل.متالوماتن  نور الهدى53

بن دعاس دمحم.م67.8550بن دعاس دمحم.مرحموني  أسماء54

االخوة لمباركية.م67.7292الطيب صحراوي.مالزين  سارة منال55

طريق الجزار.م67.6917دليح الطاهر بن عمر.ممجراب  رزيقة56

زروني مسعود.م67.6667بن كرامة أحمد.مسيد أحمد  مريم57

67.4639عزيل عبد الرحمان.مشعبان   فلاير58

267.0044زعبار الجمعي جرياط .مزرمان  خديجة59
االخوين منصورية لخضر .م

وعمار

أوجرة طاهر.م66.9556بن سعد هللا بلخير.معزوزي  إبتسام60

االخوة لمباركية.م66.9050مصطفى بن بولعيد.ممزياني   آمال61



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

كامل السعدي.م103.5903الهاشمي منصور.مطمين  فؤاد1

7الجديدة مروانة ق.م1
المختلطة.م2
بورعية مبارك.م3
بوعبد هللا عمار.م4
قصر بلزمة.م5
6
7
8
9

10
االخوة هراد نارة.م1
مسعود برور بعلي.م2
سعادة براهيم.م3
مصطفى بن بولعيد.م4
فاتح علي بن الشريف.م5
6
7
8
9

10
الطاهر مسعودان.م1
العقيد لطفي.م2
عيسى معتوقي بوزوران.م3
صابة بلقاسم.م4
حسيب يوسف.م5
بن حركات عمار.م6
زعالني مبروك.م7
الهاشمي منصور.م8
غرابة دمحم.م9

صاغور العربي.م10
الطاهر مسعودان.م1
عيسى معتوقي بوزوران.م2
صابة بلقاسم.م3
العقيد لطفي.م4
المطار بخوش مصطفى.م5
الطيب صحراوي.م6
طارق بن زياد.م7
مرازقة ساعد.م8
عرعار دمحم.م9

 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م10
عيسى معتوقي بوزوران.م1
طارق بن زياد.م2
المطار بخوش مصطفى.م3
صابة بلقاسم.م4
الطيب صحراوي.م5
الطاهر مسعودان.م6
العقيد لطفي.م7
8
9

10
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م1
عيسى معتوقي بوزوران.م2
العقيد لطفي.م3
صابة بلقاسم.م4
ورتال بشير.م5
الطيب صحراوي.م6
الطاهر مسعودان.م7
مرازقة ساعد.م8
عرعار دمحم.م9

10
بوعبد هللا خضراوي  .م1
2زعبار الجمعي جرياط .م2
االخوين منصورية لخضر وعمار.م3
بن زعبار لخضر.م4
كامل السعدي.م5
6
7
8
9

10
قادري دمحم بريكة.م1
دمحم مهملي.م2
الشهيد بري ابن خالد.م3
بن بعطوش عبد العالي.م4
 دراجي حمه4بريكة مركز ق.م5
6
7
8
9

10
الطاهر مسعودان.م1
صابة بلقاسم.م2
العقيد لطفي.م3
المطار بخوش مصطفى.م4
طارق بن زياد.م5
االخوة لمباركية.م6
بن سعد هللا بلخير.م7
عيسات ايدير.م8
الطيب صحراوي.م9

عرعار دمحم.م10

المختلطة.م66.0000بوعبد هللا عمار.محمان  ميسون62

االخوة هراد نارة.م65.8550االخوة هراد نارة.مخرور  منى63

زعالني مبروك.م65.7500صاغور العربي.مهزيل  كنزة64

65.7472الطاهر مسعودان.مغشام   جوهرة65

65.5600العقيد لطفي.مقالل  كنزة66

465.5000عومار لمباركية سلسبيل ق.مبن يحي  دنيا67

2زعبار الجمعي جرياط .م65.3100بوعبد هللا خضراوي.مزعبار  نوال68

قادري دمحم بريكة.م64.7500قادري دمحم بريكة.منايلي  منى69

64.7500الهاشمي منصور.مهبول  مصطفى70



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

كامل السعدي.م103.5903الهاشمي منصور.مطمين  فؤاد1

عرعار دمحم.م1
الطيب صحراوي.م2
العقيد لطفي.م3
طارق بن زياد.م4
الطاهر مسعودان.م5
المطار بخوش مصطفى.م6
بن سعد هللا بلخير.م7
االخوة بن عائشة.م8
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م9

10
7الجديدة مروانة ق.م1
المختلطة.م2
بوعبد هللا عمار.م3
قصر بلزمة.م4
2. 5وادي الماء الجديدة ق.م5
6
7
8
9

10
االخوة بن عائشة.م1
عرعار دمحم.م2
الشهيدين معو.م3
الطيب صحراوي.م4
العقيد لطفي.م5
صابة بلقاسم.م6
المطار بخوش مصطفى.م7
ورتال بشير.م8
طارق بن زياد.م9

 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م10
عزوي مدور.م1
الشهيدين معو.م2
أوجرة طاهر.م3
القديمة تيمقاد.م4
عيون العصافير.م5
6
7
8
9

10
العربي بن لمهيدي تاقوست.م1
أحمد نواورة.م2
شناورة.م3
تكوتي دمحم.م4
المنطقة السكنية الجديدة.م5
مسعود برور بعلي.م6
فاتح علي بن الشريف.م7
مصطفى بن بولعيد.م8
الشهيدين معو.م9

10
سعادة براهيم.م1
االخوين بن منصراحمدوبلقاسم.م2
االخوة هراد نارة.م3
العربي بن لمهيدي تاقوست.م4
مصطفى بن بولعيد.م5
6
7
8
9

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

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

10
سعادة براهيم.م1
االخوين بن منصراحمدوبلقاسم.م2
االخوة هراد نارة.م3
مصطفى بن بولعيد.م4
5
6
7
8
9

10

64.7333عرعار دمحم.مقرابسي  زينة71

بوعبد هللا عمار.م64.5600بوعبد هللا عمار.مبوعكاز  فطيمة72

64.3217الشهيدين معو.ممعرف  فراح73

عزوي مدور.م64.1550عزوي مدور.ملوالشي  عبد المالك74

العربي بن لمهيدي تاقوست.م63.7500العربي بن لمهيدي تاقوست.مبوستة  دليلة75

سعادة براهيم.م63.5600سعادة براهيم.مسعادة  صورية76

معاش بوسعيدي.م196163.3100-11-01مظاهرات .مروابح  يزيد77

1961-11-01مظاهرات .م196163.3100-11-01مظاهرات .منزار قبايلي  كنزة78

سعادة براهيم.م63.2500عبد الهادي دمحم.مبوبيش  يسمينة79



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

كامل السعدي.م103.5903الهاشمي منصور.مطمين  فؤاد1

االخوة بن عائشة.م1
عرعار دمحم.م2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م3
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م4
العقيد لطفي.م5
الطاهر مسعودان.م6
طارق بن زياد.م7
المطار بخوش مصطفى.م8
االخوة لمباركية.م9

االخوة بن مسعودة.م10
الطيب صحراوي.م1
بن سعد هللا بلخير.م2
صابة بلقاسم.م3
الطاهر مسعودان.م4
العقيد لطفي.م5
طارق بن زياد.م6
7
8
9

10
عيسى معتوقي بوزوران.م1
الطيب صحراوي.م2
العقيد لطفي.م3
صابة بلقاسم.م4
الطاهر مسعودان.م5
عرعار دمحم.م6
بن سعد هللا بلخير.م7
بن سعد هللا بلخير.م8
المطار بخوش مصطفى.م9

 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م10
العقيد لطفي.م1
المطار بخوش مصطفى.م2
الطاهر مسعودان.م3
صابة بلقاسم.م4
الطيب صحراوي.م5
بن سعد هللا بلخير.م6
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م7
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م8
9

10
صابة بلقاسم.م1
العقيد لطفي.م2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م3
عيسى معتوقي بوزوران.م4
الطيب صحراوي.م5
بن سعد هللا بلخير.م6
الطاهر مسعودان.م7
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م8
المطار بخوش مصطفى.م9

عرعار دمحم.م10
صابة بلقاسم.م1
ورتال بشير.م2
الطيب صحراوي.م3
الطاهر مسعودان.م4
العقيد لطفي.م5
بن سعد هللا بلخير.م6
نزار صالح.م7
عيسى معتوقي بوزوران.م8
سي علي سواحي.م9

االخوة لمباركية.م10
نزار صالح.م1
مسعودي عبد هللا.م2
بوشارب يوسف.م3
قصر بلزمة.م4
المختلطة.م5
بورعية مبارك.م6
7الجديدة مروانة ق.م7
الهاشمي منصور.م8
العقيد لطفي.م9

10
غرابة دمحم.م1
بن دعاس دمحم.م2
صاغور العربي.م3
بن حركات عمار.م4
حسيب يوسف.م5
6
7
8
9

10
بوشارب يوسف.م1
2. 5وادي الماء الجديدة ق.م2
7الجديدة مروانة ق.م3
المختلطة.م4
بورعية مبارك.م5
6
7
8
9

10

االخوة بن مسعودة.م63.2500االخوة عباس توفانة.مزغاد  كنزة80

263.2139. 5وادي الماء الجديدة ق.مبوغريو  فريدة81

63.1833بلولة بلخير.مزيتوني  ليلية82

بلعمري  شريهان83
االخوين بن .م

منصراحمدوبلقاسم
63.1833

62.7500صابة بلقاسم.مدوشمان  حياة84

نزار صالح.م62.7500بن حركات عمار.مبن دعاس  سلمى85

مسعودي عبد هللا.م62.7139مسعودي عبد هللا.مطرلي  حنان86

غرابة دمحم.م62.4050غرابة دمحم.محباسي  مروة87

بوشارب يوسف.م62.1550بوشارب يوسف.ممرزوق  كريمة88
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كامل السعدي.م103.5903الهاشمي منصور.مطمين  فؤاد1

نزار صالح.م1
مسعودي عبد هللا.م2
بوشارب يوسف.م3
الهاشمي منصور.م4
العقيد لطفي.م5
7الجديدة مروانة ق.م6
7
8
9

10
شناورة.م1
تكوتي دمحم.م2
أحمد نواورة.م3
المنطقة السكنية الجديدة.م4
مسعود برور بعلي.م5
6
7
8
9

10
زروني مسعود.م1
حذفاني عمر حي رأس العين.م2
علي بوخالفة.م3
خنتي الطيب بن مسعود الشيحات.م4
كامل السعدي.م5
6
7
8
9

10
شطوح عيسى.م1
دمحم بودراس.م2
دمحم مهملي.م3
قادري دمحم بريكة.م4
5
6
7
8
9

10
حذفاني عمر حي رأس العين.م1
خنتي الطيب بن مسعود الشيحات.م2
بن زعبار لخضر.م3
أحمد العباسي بن عبد الرحمان.م4
عماري السعيد.م5
زروني مسعود.م6
7
8
9

10
بوشارب يوسف.م1
2. 5وادي الماء الجديدة ق.م2
7الجديدة مروانة ق.م3
المختلطة.م4
بورعية مبارك.م5
6
7
8
9

10
علي بوخالفة.م1
الطيب صحراوي.م2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م3
03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م4
العقيد لطفي.م5
االخوة لمباركية.م6
ورتال بشير.م7
8
9

10
الشهيدين معو.م1
فاتح علي بن الشريف.م2
العقيد لطفي.م3
مسعود برور بعلي.م4
مصطفى بن بولعيد.م5
6
7
8
9

10
عيسى معتوقي بوزوران.م1
العقيد لطفي.م2
الطاهر مسعودان.م3
صابة بلقاسم.م4
بن سعد هللا بلخير.م5
طارق بن زياد.م6
عيسات ايدير.م7
االخوة بن عائشة.م8
9

10

بوشارب يوسف.م61.7500نزار صالح.محجيج  منية89

شناورة.م61.2500شناورة.معماري  مسعود90

زروني مسعود.م61.2500زروني مسعود.مبودهان  زينب91

شطوح عيسى.م61.2500شطوح عيسى.مبوفاتح  دنيا92

61.1917مريم بوعتورة.مبودهان  مريم93
أحمد العباسي بن عبد .م

الرحمان

بوشارب يوسف.م60.8017بوشارب يوسف.محورة  دنيا94

60.5000عيون العصافير.مريحاني  خديجة95

فاتح علي بن الشريف.م60.3967فاتح علي بن الشريف.ممعلم  نور الهدى96

60.1611حالة استيداعإنزارن  زوليخة97
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كامل السعدي.م103.5903الهاشمي منصور.مطمين  فؤاد1

03أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة . م1
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م2
ورتال بشير.م3
بن سعد هللا بلخير.م4
طارق بن زياد.م5
الطيب صحراوي.م6
عيسى معتوقي بوزوران.م7
8
9

10
زروني مسعود.م1
قادري دمحم بريكة.م2
بن بعطوش عبد العالي.م3
حذفاني عمر حي رأس العين.م4
خنتي الطيب بن مسعود الشيحات.م5
6
7
8
9

10
زروني مسعود.م1
حذفاني عمر حي رأس العين.م2
علي بوخالفة.م3
كامل السعدي.م4
بن زعبار لخضر.م5
6
7
8
9

10
الطيب صحراوي.م1
بن سعد هللا بلخير.م2
الطاهر مسعودان.م3
العقيد لطفي.م4
عيسى معتوقي بوزوران.م5
االخوة لمباركية.م6
 سفوحي عبد هللا6 ق 2طريق حملة .م7
المطار بخوش مصطفى.م8
طارق بن زياد.م9

4عومار لمباركية سلسبيل ق.م10
مسعود برور بعلي.م1
مصطفى بن بولعيد.م2
فاتح علي بن الشريف.م3
عزوي مدور.م4
الشهيدين معو.م5
6
7
8
9

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

10
قادري دمحم بريكة.م1
 دراجي حمه4بريكة مركز ق.م2
دمحم مهملي.م3
بن بعطوش عبد العالي.م4
طريق الجزار.م5
6
7
8
9

10
حسيب يوسف.م1
صاغور العربي.م2
بن دعاس دمحم.م3
بن حركات عمار.م4
القديمة تيمقاد.م5
االخوة بن مسعودة.م6
عبد الرحمان إبرير.م7
بلولة بلخير.م8
غرابة دمحم.م9

أوجرة طاهر.م10
عباش أحمد.م1
4عومار لمباركية سلسبيل ق.م2
بن سعد هللا بلخير.م3
الطيب صحراوي.م4
العقيد لطفي.م5
المطار بخوش مصطفى.م6
عيسات ايدير.م7
االخوة لمباركية.م8
صابة بلقاسم.م9

عيون العصافير.م10

59.7500زعالني مبروك.مبلحسن  دليلة98

زروني مسعود.م59.2500زروني مسعود.منحيلي  منال99

59.2500زروني مسعود.مجوهللا  فضيلة100

59.2500قادري دمحم بريكة.ملكحل  خديجة101

مصطفى بن بولعيد.م59.2500مصطفى بن بولعيد.مبوروبة  غانية102

بوعبد هللا عمار.م59.2417بوشارب يوسف.مبوهناف  خير الدين103

قادري دمحم بريكة.م59.1833قادري دمحم بريكة.مميساوي  رحيمة104

صاغور العربي.م58.0000االخوة عباس توفانة.معايلة  عبد المالك105

عيون العصافير.م56.4639شطوح عيسى.مرداس  زهية106
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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

(مكلف)حفيظ بوزيد

ي
جمال بلقاضز

ليىل دحو

بوجالل كمال
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اإلمضاءاإلسم واللقب


