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مجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

3
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

جرمة/يحي باي عالوة4

جرمة/مساوي بوجمعة5

عيون العصافير/2عيون العصافير6

7
عيون "بن زيد عبد القادر بن السقني 

عيون العصافير"/3العصافير

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة8

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر9

وادي الطاقة/جفال عبد هللا10

بومية/بن عمار علي1

جرمة/مساوي بوجمعة2

جرمة/يحي باي عالوة3

عيون العصافير/2عيون العصافير4

5
عيون "بن زيد عبد القادر بن السقني 

عيون العصافير"/3العصافير

6

7

8

9

10

وادي الطاقة/سباع محمد1

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة2

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي3

وادي الطاقة/بومشاش محمد4

جرمة/مساوي بوجمعة5

جرمة/يحي باي عالوة6

مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 7

باتنة /(1)الجديدة  8

9

10

عين -عوف عبد المجيد ابن طاهر1

سفيان-/عزوز سفيان-/تيفران-لبرارة علي2

سفيان/بخوش عمر3

مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 4

باتنة /(1)الجديدة  باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

حيدوسة/أعراب علي نافلة6

أوالد سي سليمان/موسى قحاز7

المجاهد المتوفي محمدي السعيد ابن 8

أوالد سي سليمان/عمر 9

10

قطافي  الصالح4
المجاهد المتوفي محمدي 

أوالد سي /السعيد ابن عمر

سليمان

194,5100مؤقتة

عوف عبد المجيد ابن 

-عين عزوز-طاهر

سفيان/

وادي الطاقة/سباع محمد197,2000مؤقتةوادي الطاقة/سباع محمدأمقران  كمال3

بومية/بن عمار علي201,7500مؤقتةبومية/بن عمار عليصدوقي  عبد الكريم2

مدير

المنصب المحصل عليهالرغبات

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)
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المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

آريس/بن شعايب الصالح1

بوزينة/محمد عدواني2

3
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

4
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

بوزينة/محمد لحمر6

7

8

9

10

عيون العصافير/2عيون العصافير1

2
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم3

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة4

دوفانة/طورش عمر اوالد مزوز5

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح6

الشمرة/البيضاء.زاوية أحمد ع7

الشمرة/شيبان عمار لعشاش8

اشمول/بريمة باشا الطيب9

دوفانة/غضبان محمد الطيب لقرين10

بوزينة/أمحمد سرار 1

بوزينة/محمد لحمر2

بوزينة/هدار عبد القادر3

بوزينة/محمد عدواني4

بوزينة/علي غشام5

6

7

8

9

10

الشمرة/البيضاء.زاوية أحمد ع1

الشمرة/العايب بشيـر2

الشمرة/شيبان عمار لعشاش3

-ظهر عمران - غضبان محمد 4

الشمرة/ عين ياقوت/قطاف إسماعيل5

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح6

بومية/بن عمار علي7

دوفانة/طورش عمر اوالد مزوز8

9

10

وادي الطاقة/بومشاش محمد1

وادي الطاقة/سباع محمد2

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي3

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة4

وادي الطاقة/جفال عبد هللا5

6

7

8

9

10

اشمول/نجاوي الصالح1

اشمول/ابركان محمد2

اشمول/عزوي أحمد3

إينوغيسن/محمد الشريف زردومي4

اشمول/بن عكشة محمد الشريف5

6

7

8

9

10

تامن  خير الدين10
بن عكشة محمد 

اشمول/الشريف
اشمول/نجاوي الصالح191,1800مؤقتة

بوذراع  حمزة9
وادي /رحموني عبد القادر

الطاقة
191,4006مؤقتة

وادي /بومشاش محمد

الطاقة

192,1200مؤقتةالشمرة/العايب بشيـرحركات  عبدالرحمان8
زاوية أحمد 

الشمرة/البيضاء.ع

بوزينة/أمحمد سرار 193,6550مؤقتةبوزينة/أمحمد سرار بولبينة  امعمر7

عايشي  عبد المليك6
طورش عمر اوالد 

دوفانة/مزوز
193,8900مؤقتة

عيون 

عيون /2العصافير

العصافير

بوزينة/محمد عدواني194,4917مؤقتةبوزينة/نيردي-بن خرور حمهبن مزمازة  ناصر5



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس1

ثنية العابد/اإلخوة ونسة  2

تيغـرغار/ب.علي حبيبي أ3

وادي الطاقة/جفال عبد هللا4

منعة/زمرة أحمد بن محمد5

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر6

بوزينة/محمد لحمر7

وادي الطاقة/سباع محمد8

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة9

وادي الطاقة/بومشاش محمد10

بوزينة/نيردي-بن خرور حمه1

بوزينة/محمد لحمر2

بوزينة/هدار عبد القادر3

4

5

6

7

8

9

10

ثنية العابد/لموشي بلقاسم1

ثنية العابد/اإلخوة ونسة  2

تيغـرغار/ب.علي حبيبي أ3

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة4

وادي الطاقة/جفال عبد هللا5

منعة/زمرة أحمد بن محمد6

بوزينة/محمد لحمر7

بوزينة/نيردي-بن خرور حمه8

وادي الطاقة/بومشاش محمد9

10

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة1

رأس العيون/لقرع أحمد2

تالخمت/بن نجمة مبارك3

تالخمت/أوشن محمود4

تالخمت/بن ساعد أمغار5

تالخمت/سخراوي رابح6

7

8

9

10

عيون العصافير/2عيون العصافير1

جرمة/يحي باي عالوة2

جرمة/مساوي بوجمعة3

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة4

5
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

6
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

وادي الطاقة/جفال عبد هللا7

حيدوسة/أعراب علي نافلة8

حيدوسة/يخلف إدريس9

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم10

بارة  دليلة15
عيون /2عيون العصافير

العصافير
جرمة/يحي باي عالوة185,1400مؤقتة

185,5600مؤقتةأ و ال د سالم/شافعي لعبيديبطيط  عبد القادر14
الشريف ناصري مشتة 

لمسان/القنطرة

ثنية العابد/لموشي بلقاسم187,2500مؤقتةثنية العابد/لموشي بلقاسمأوحباب  عبد الحق13

بوهراوة  السعيد12
مصطفي بوسجادة بارك 

باتنة /(1)أفوراج الجديدة 
187,8539نهائية

-بن خرور حمه

بوزينة/نيردي

بن فاضل  فرحات11
ثنية /فج القاضي-علي عساس

العابد
190,9800مؤقتة

فج -علي عساس

ثنية العابد/القاضي



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

1
راس "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/العيون مركز

2
كاف " بن عياش جمعي ابن محمد 

رأس العيون"/معروف

رأس العيون/لقرع أحمد3

الرحبات/لمودع أحمد4

5
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

6

7

8

9

10

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة2

سريانة/معزيز السعيد3

بومية/بن عمار علي4

جرمة/مساوي بوجمعة5

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر6

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم7

8

9

10

حيدوسة/أعراب علي نافلة1

حيدوسة/يخلف إدريس2

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

مروانة/احمام لخضر4

مروانة /04حي فاخرة مركز 5

تاكسالنت-/تارشوين-محمد لعلى6

7
قصر "/ج"أوالد بيطام قصر بلزمة 

بلزمة

قصر بلزمة/أحمد سعيدي8

وادي الماء/بوهناف السعدي9

مروانة/بوزيد إسماعيل 10

بوزينة/علي غشام1

بوزينة/أمحمد سرار 2

بوزينة/محمد لحمر3

بوزينة/محمد عدواني4

بوزينة/هدار عبد القادر5

6

7

8

9

10

الحاسي/محمدي عيسى1

الحاسي/مراح العادل2

أ و ال د سالم/قارة بشيـر3

4
أ و ال د /حواس مساعدي ابن طمين

سالم

أ و ال د سالم/رجوح خالف5

6

7

8

9

10

الحاسي/محمدي عيسى181,9906مؤقتةأ و ال د سالم/قارة بشيـرراجعي  فوضيل20

بوزينة/علي غشام182,0583مؤقتةبوزينة/علي غشامشعيرة  مريم19

182,0983مؤقتةحيدوسة/أعراب علي نافلةبلعريف  صالح18
أعراب علي 

حيدوسة/نافلة

184,4250مؤقتةالقيقبة/منصورية عيسىعايلة  عيسى17
بن خميس عمر بن 

باتنة/الطيب

علواش  أمحمد16
زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس "/راس العيون مركز"

العيون

185,1172مؤقتة

زاوي العلمي ابن 

راس العيون "طاهر 

رأس العيون"/مركز



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

2
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

عيون العصافير/2عيون العصافير3

جرمة/مساوي بوجمعة4

جرمة/يحي باي عالوة5

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر6

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة7

وادي الطاقة/جفال عبد هللا8

9
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم10

تيغـرغار/ب.علي حبيبي أ1

منعة/زمرة أحمد بن محمد2

منعة/لبال محمود 3

منعة/تامن محمد4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

بوزينة/محمد لحمر6

7

8

9

10

اشمول/بريمة باشا الطيب1

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن محمد2

آريس/بن شعايب الصالح3

غسيرة/بن عمر عثمان4

اشمول/ابركان محمد5

6

7

8

9

10

بريكة/رحماني فرحات1

بريكة/أول نوفمبر 2

بريكة/اإلخوة صحراوي3

بيطام/بوشريط سليمان4

أوالد عمار/لقرايد الجديدة5

6

7

8

9

10

1
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم2

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح3

عيون العصافير/2عيون العصافير4

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة5

جرمة/يحي باي عالوة6

وادي الطاقة/جفال عبد هللا7

دوفانة/غضبان محمد الطيب لقرين8

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر9

10

الجزار/عجيسة-شويمت علي1

الجزار/اوالد مبارك-محمد هجال2

الجزار/الضيافات-محمد ضيافي3

الجزار/لقرايش-قريش قريشي4

الجزار/الطاهر لوصيف5

6

7

8

9

10

سي عبدهللا   عبدالسالم26
المرابطين -أحمد محمدي

الجزار/الجديدة
179,2000مؤقتة

-شويمت علي

الجزار/عجيسة

طرج  العمري25
بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/شليا تيمقاد"
179,2900مؤقتة

بن زينة محمد ابن 

شليا "لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

العقون  سليمان24
عزيل عبد /اإلخوة عولمي 

القادر
بريكة/رحماني فرحات180,0000مؤقتة

زاوش  عبد العزيز23
بن ضيف هللا أحمد بن 

آريس/محمد
180,6100مؤقتة

بريمة باشا 

اشمول/الطيب

181,9217مؤقتةتيغـرغار/ب.علي حبيبي أبن عكاف  عبد المليك22
علي حبيبي 

تيغـرغار/ب.أ

جرمة/مساوي بوجمعة181,9600مؤقتةمروانة/بوزيد إسماعيل عمراوي  عبد السالم21



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي1

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة2

وادي الطاقة/بومشاش محمد3

وادي الطاقة/جفال عبد هللا4

جرمة/يحي باي عالوة5

عيون العصافير/2عيون العصافير6

وادي الطاقة/سباع محمد7

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر8

جرمة/مساوي بوجمعة9

10
عيون "بن زيد عبد القادر بن السقني 

عيون العصافير"/3العصافير

تالخمت/قدور مـدني1

تالخمت/بن نجمة مبارك2

تالخمت/قمجة محمد السعيد3

تالخمت/بن ساعد أمغار4

تالخمت/سخراوي رابح5

6

7

8

9

10

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

2
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

عيون العصافير/2عيون العصافير3

جرمة/مساوي بوجمعة4

جرمة/يحي باي عالوة5

6
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

سريانة/معزيز السعيد7

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة8

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر9

وادي الطاقة/جفال عبد هللا10

بريكة/رحماني فرحات1

2
عين -عوف عبد المجيد ابن طاهر

سفيان-/عزوز

أوالد عمار/لقرايد الجديدة3

بريكة/أول نوفمبر 4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

6

7

8

9

10

مروانة /04حي فاخرة مركز 1

حيدوسة/يخلف إدريس2

عين ياقوت/قطاف إسماعيل3

بومية/بن عمار علي4

وادي الطاقة/سباع محمد5

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة6

7
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

قصر بلزمة/أحمد سعيدي8

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح9

10

177,6000مؤقتةجرمة/مساوي بوجمعةبن علي   عبدالسالم31
 04حي فاخرة مركز 

مروانة/

دلندة  سامية30
عزيل عبد /أوالد سيدي غانم

القادر
177,9756مؤقتة

أوالد /لقرايد الجديدة

عمار

عـمروس  نادية29
بن خميس عمر بن 

باتنة/الطيب
سريانة/معزيز السعيد178,1633مؤقتة

تالخمت/قدور مـدني178,6200مؤقتةتالخمت/عدوان احمنةقدور  الدوادي28

178,7900مؤقتةوادي الطاقة/جفال عبد هللاشراف  محمد الصغير27
وادي /اإلخوة  لعريبي

الطاقة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

منعة/لبال محمود 1

منعة/زمرة أحمد بن محمد2

منعة/تامن محمد3

تيغـرغار/ب.علي حبيبي أ4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

بوزينة/محمد لحمر6

7

8

9

10

بريكة/أول نوفمبر 1

بريكة/رحماني فرحات2

بريكة/اإلخوة صحراوي3

4
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز

بريكة/بعلي الشريف موسى5

6

7

8

9

10

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى1

زانة البيضاء/السعيد عامر فرحات2

عين جاسر/ميهوب حمادي3

عين جاسر/فرفاش موسى4

5
المجمع "مختار عجينة ابن محمد 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

6

7

8

9

10

بيطام/شتوح عبد هللا1

بيطام/بوشريط سليمان2

3
معذر بن "عيش العمري 

بيطام"/يوسف

بريكة/أول نوفمبر 4

بريكة/رحماني فرحات5

6

7

8

9

10

1
عين -عوف عبد المجيد ابن طاهر

سفيان-/عزوز

سفيان-/تيفران-لبرارة علي2

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

بيطام/بوشريط سليمان4

جرمة/مساوي بوجمعة5

6
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

بريكة/رحماني فرحات7

حيدوسة/يخلف إدريس8

9
المجاهد المتوفي محمدي السعيد ابن 

أوالد سي سليمان/عمر

أوالد سي سليمان/موسى قحاز10

173,0217مؤقتةبيطام/بوشريط سليمانبوخنتاش  عبد القادر36
-تيفران-لبرارة علي

سفيان/

بيطام/شتوح عبد هللا176,1817مؤقتةبيطام/شتوح عبد هللاعيساني  سليم35

177,2939نهائيةالحاسي/محمدي عيسىبن الذيب  فيصل34
زانة /مشتة أوالد عيسى

البيضاء

بريكة/أول نوفمبر 177,4089مؤقتةأوالد عمار/سليماني محمدغناي  نسيمة33

منعة/لبال محمود 177,4350مؤقتةمنعة/لبال محمود بوزافة  الصالح32



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

منعة/تامن محمد1

منعة/زمرة أحمد بن محمد2

تيغـرغار/ب.علي حبيبي أ3

منعة/لبال محمود 4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

منعة/عبوش أحمد6

7

8

9

10

1
كاف " بن عياش جمعي ابن محمد 

رأس العيون"/معروف

رأس العيون/لقرع أحمد2

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات3

الرحبات/لمودع أحمد4

5
راس "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/العيون مركز

6

7

8

9

10

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

سريانة/معزيز السعيد2

مروانة /04حي فاخرة مركز 3

عيون العصافير/2عيون العصافير4

5
المجمع "مختار عجينة ابن محمد 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

6
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

بومية/بن عمار علي7

جرمة/يحي باي عالوة8

عين ياقوت/قطاف إسماعيل9

10

عين ياقوت/قطاف إسماعيل1

جرمة/مساوي بوجمعة2

بومية/بن عمار علي3

4
-ظهر عمران - غضبان محمد 

الشمرة/

الشمرة/البيضاء.زاوية أحمد ع5

الشمرة/شيبان عمار لعشاش6

المعذر/مخلوفي حدة7

زانة البيضاء/حشاش الزاوي8

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى9

10

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

عيون العصافير/2عيون العصافير3

جرمة/يحي باي عالوة4

5
عين -عوف عبد المجيد ابن طاهر

سفيان-/عزوز

جرمة/مساوي بوجمعة6

عين ياقوت/قطاف إسماعيل7

الشمرة/العايب بشيـر8

9
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

10

الشمرة/العايب بشيـر171,7400مؤقتةسفيان-/تيفران-لبرارة عليعدودة  ربعية41

171,9150مؤقتةعين ياقوت/قطاف إسماعيلشيخ  عمار40
عين /قطاف إسماعيل

ياقوت

زاوي  عائشة39
مختار عجينة ابن محمد 

" المجمع المدرسي الجديد"

عين جاسر/

172,4500مؤقتة

مختار عجينة ابن محمد 

المجمع المدرسي "

عين جاسر" /الجديد

رأس العيون/لقرع أحمد172,4800نهائيةتالخمت/غنام الدراجيبن الزاوي  حسين38

منعة/تامن محمد172,8500مؤقتةمنعة/تامن محمدتامن  ناصر37



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح1

دوفانة/غضبان محمد الطيب لقرين2

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم3

دوفانة/طورش عمر اوالد مزوز4

5
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

الشمرة/العايب بشيـر6

7

8

9

10

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

عيون العصافير/2عيون العصافير3

4
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

جرمة/يحي باي عالوة5

بولهيالت/الوناس لعور6

جرمة/مساوي بوجمعة7

بومية/بن عمار علي8

9

10

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

بريكة/رحماني فرحات3

بريكة/أول نوفمبر 4

5
-خرموش-حمالوي حامد و فرحات 

الجزار/

الجزار/الضيافات-محمد ضيافي6

7

8

9

10

القصبات/عمار بعزيز1

القصبات/محمد درياس2

3
واد الحجاج "بلهوشات الطيب 

القصبات"/

القصبات/أحمد بلعباس4

القصبات/الصالح بوقربة5

6

7

8

9

10

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

آريس/بن شعايب الصالح3

اشمول/نجاوي الصالح4

اشمول/بن عكشة محمد الشريف5

إينوغيسن/محمد بوخلوف6

اشمول/عزوي أحمد7

8

9

10

170,1933مؤقتةإينوغيسن/محمد بوخلوفمنوني  سهام46
بن عكشة محمد 

اشمول/الشريف

القصبات/عمار بعزيز170,1950نهائيةالقصبات/أحمد بلعباسبوطارن  سليم45

170,3606مؤقتةبريكة/رحماني فرحاتعابي  سمير44

حمالوي حامد و 

-خرموش-فرحات 

الجزار/

بولهيالت/الوناس لعور170,4283مؤقتةبولهيالت/الوناس لعوربوخنتيش  نوال43

محرزي  لخضر42
غضبان محمد الطيب 

دوفانة/لقرين
171,0233مؤقتة

عبد هللا مخلوفي 

دوفانة/السطوح



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

2
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

3
راس "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/العيون مركز

4

5

6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/موسى قحاز1

2
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

مروانة/احمام لخضر4

مروانة /04حي فاخرة مركز 5

6

7

8

9

10

1
واد الحجاج "بلهوشات الطيب 

القصبات"/

القصبات/محمد درياس2

القصبات/الصالح بوقربة3

القصبات/بوقرة بلمسوس4

القصبات/محمد بوعبد هللا5

6

7

8

9

10

1
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة

تاكسالنت-/تارشوين-محمد لعلى2

لمسان/خنشالي سليمان3

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة4

5

6

7

8

9

10

مروانة/بوزيد إسماعيل 1

مروانة /04حي فاخرة مركز 2

مروانة/احمام لخضر3

4
قصر /(1)خرشوش علي صخرات 

بلزمة

وادي الماء/بوهناف السعدي5

6

7

8

9

10

مروانة/بوزيد إسماعيل 167,8000مؤقتةتالخمت/قدور مـدنيمختاش  علي51

168,1400مؤقتةتاكسالنت/عماري عيسى بيطام  اسماعيل50

شعابنة صالح بن 

بواري "العربي

تاكسالنت"/الجديدة

168,2400مؤقتةالقصبات/قماز  مسعود قماز  عزالدين49
واد "بلهوشات الطيب 

القصبات"/الحجاج 

168,5900مؤقتةأوالد سي سليمان/موسى قحازبن بختة  عبدالكريم48
أوالد سي /موسى قحاز

سليمان

بن يوسف  هناء47
مرغاد عياش 

الرحبات/(الرحبات
169,2100نهائية

مرغاد عياش 

الرحبات/(الرحبات



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

منعة/عبوش أحمد1

بوزينة/محمد لحمر2

ثنية العابد/اإلخوة ونسة  3

غسيرة/بن عمر عثمان4

بوزينة/أمحمد سرار 5

6

7

8

9

10

فم الطوب/خيواني فرحات1

اشمول/ابركان محمد2

اشمول/عزوي أحمد3

اشمول/نجاوي الصالح4

اشمول/بريمة باشا الطيب5

إينوغيسن/محمد بوخلوف6

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم7

إينوغيسن/محمد الشريف زردومي8

اشمول/بن عكشة محمد الشريف9

10

القصبات"/تيرقراقين " سايح بعزيز 1

القصبات/محمد بوعبد هللا2

القصبات/محمد زبيري3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/أول نوفمبر 1

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر2

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

4
عيون "بن زيد عبد القادر بن السقني 

عيون العصافير"/3العصافير

وادي الطاقة/بومشاش محمد5

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي6

7
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

وادي الطاقة/جفال عبد هللا8

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح9

فم الطوب/خيواني فرحات10

165,7200مؤقتةوادي الطاقة/بومشاش محمدقودة  كريم56
رحموني عبد 

وادي الطاقة/القادر

سعيدي  عبدالعزيز55
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
166,1500نهائية

اوالد -أحمد دراجي

الجزار/دراجي

مسوس  محمد54
تيرقراقين " سايح بعزيز 

القصبات"/
166,1794نهائية

" سايح بعزيز 

القصبات"/تيرقراقين 

166,2517مؤقتةفم الطوب/خيواني فرحاتعلوي  سميرة53
فم /خيواني فرحات

الطوب

منعة/عبوش أحمد167,4900مؤقتةمنعة/عبوش أحمدخليف  عيسى52



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

بريكة/أول نوفمبر 1

عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 2

بريكة/02مركز بريكة/رحماني فرحات3

بريكة/بعلي الشريف موسى4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

6

7

8

9

10

بريكة/أول نوفمبر 1

عزيل عبد القادر/الجديدة أوالد ميرة  2

بريكة/رحماني فرحات3

بيطام/بوشريط سليمان4

أوالد عمار/لقرايد الجديدة5

6

7

8

9

10

مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 1

باتنة /(1)الجديدة  باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

عيون العصافير/2عيون العصافير3

4
عيون "بن زيد عبد القادر بن السقني 

عيون العصافير"/3العصافير

بومية/بن عمار علي5

6

7

8

9

10

163,0733مؤقتةجرمة/يحي باي عالوةبلموساوي  مفيدة60

مالخسو  السعيد59
ظهر عمران - غضبان محمد 

الشمرة-/
163,4778نهائية

ظهر - غضبان محمد 

الشمرة-/عمران 

لعفيفي  عبد الحميد58
عزيل /الجديدة أوالد ميرة  

عبد القادر
164,0900مؤقتة

الجديدة أوالد ميرة  

عزيل عبد القادر/

165,1622مؤقتةأوالد عمار/لقرايد الجديدةقسوم  لخضر57

عطية عزوز ابن ميلود 

الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

2
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

سريانة/معزيز السعيد3

4
تاكليلت "غالمي جاب هللا 

الزرو"/الظهرية

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى5

6

7

8

9

10

وادي الطاقة/اإلخوة بوحفنة1

وادي الطاقة/جفال عبد هللا2

عيون العصافير/2عيون العصافير3

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب4

5
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

جرمة/يحي باي عالوة6

جرمة/مساوي بوجمعة7

اشمول/بريمة باشا الطيب8

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر9

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم10

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج1

مروانة /04حي فاخرة مركز 2

3
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب4

أ و ال د سالم/رجوح خالف5

6

7

8

9

10

1
راس "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/العيون مركز

الرحبات/لمودع أحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
المجمع "مختار عجينة ابن محمد 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

عين جاسر/ميهوب حمادي2

الحاسي/بروال عبد الرحمن3

4

5

6

7

8

9

10

159,9800نهائيةعين جاسر/ميهوب حماديحجيج  لخميسي65
عين /ميهوب حمادي

جاسر

بوقفة  جبار علي64
 بن عياش جمعي ابن محمد 

رأس العيون"/كاف معروف"
161,2400نهائية

 بن عياش جمعي ابن 

كاف "محمد 

رأس العيون"/معروف

حداد  مصباح63
أ و ال د /بن مخلوف الحاج

سالم
161,2750مؤقتة

أ و /بن مخلوف الحاج

ال د سالم

162,4300مؤقتةوادي الطاقة/اإلخوة بوحفنةهباد  مسعود62
وادي /اإلخوة بوحفنة

الطاقة

162,5867نهائيةالزرو/الزرو مركزمناصر  فؤاد61

غالمي جاب هللا 

تاكليلت "

الزرو"/الظهرية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

جرمة/مساوي بوجمعة3

حيدوسة/أعراب علي نافلة4

حيدوسة/يخلف إدريس5

مروانة /04حي فاخرة مركز 6

7

8

9

10

وادي الماء/بوهناف السعدي1

2
قصر "/ج"أوالد بيطام قصر بلزمة 

بلزمة

تالخمت/كعبوش عبد هللا3

الحاسي/محمدي عيسى4

أ و ال د سالم/قارة بشيـر5

6

7

8

9

10

دوفانة/تامغارت صالح بلقاسم1

دوفانة/طورش عمر اوالد مزوز2

دوفانة/غضبان محمد الطيب لقرين3

الشمرة/العايب بشيـر4

5
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

الشمرة/البيضاء.زاوية أحمد ع6

الشمرة/شيبان عمار لعشاش7

8
-ظهر عمران - غضبان محمد 

الشمرة/

9

10

بريكة/أول نوفمبر 1

الجزار/الضيافات-محمد ضيافي2

أوالد عمار/لقرايد الجديدة3

بيطام/بوشريط سليمان4

5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/بن عثمان محمد1

أ و ال د سالم/راجعي عمر2

تالخمت/كعبوش عبد هللا3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

القيقبة/منصورية عيسى5

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات6

الحاسي/محمدي عيسى7

8

9

10

157,7000مؤقتةأ و ال د سالم/بن عثمان محمدبن صغير  مصطفى70
أ و ال /بن عثمان محمد

د سالم

158,1300نهائيةبريكة/بعلي الشريف موسىرابح  كمال69
-محمد ضيافي

الجزار/الضيافات

عميري  عبد الحكيم68
عبد هللا مخلوفي 

دوفانة/السطوح
158,2267مؤقتة

تامغارت صالح 

دوفانة/بلقاسم

158,6200مؤقتةوادي الماء/بوهناف السعديحنفوق  محفوظ67
وادي /بوهناف السعدي

الماء

حيدوسة/يخلف إدريس159,9200نهائيةحيدوسة/يخلف إدريسخليفة  ليلى66



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

مروانة /04حي فاخرة مركز 1

لمسان/العايب مسعود بن عمار2

وادي الماء/بوهناف السعدي3

4
قصر "/ج"أوالد بيطام قصر بلزمة 

بلزمة

لمسان/خنشالي سليمان5

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة6

تالخمت/كعبوش عبد هللا7

8
قصر /(1)خرشوش علي صخرات 

بلزمة

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج9

الحاسي/بروال عبد الرحمن10

1
كاف " بن عياش جمعي ابن محمد 

رأس العيون"/معروف

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

سريانة/معزيز السعيد3

4
شليا "بن زينة محمد ابن لخضر 

تيمقاد"/تيمقاد

5
راس "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/العيون مركز

6

7

8

9

10

1
المجمع "مختار عجينة ابن محمد 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

عين جاسر/ميهوب حمادي2

عين جاسر/فرفاش موسى3

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى4

زانة البيضاء/السعيد عامر فرحات5

الحاسي/محمدي عيسى6

7

8

9

10

1
كاف " بن عياش جمعي ابن محمد 

رأس العيون"/معروف

الرحبات/لمودع أحمد2

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات3

رأس العيون/لقرع أحمد4

5
راس " دوادي امحد بن حمو 

رأس العيون"/الوادي

6

7

8

9

10

علواش  عبد الحميد75
راس " دوادي امحد بن حمو 

رأس العيون"/الوادي
153,9000مؤقتة

 دوادي امحد بن حمو 

رأس "/راس الوادي"

العيون

153,9400مؤقتةالحاسي/بروال عبد الرحمنمزواد  كريم74
عين /فرفاش موسى

جاسر

عقون  حكيمة73
اوالد خلفون "دراجي دراجي

القصبات"/
157,0600مؤقتة

الرحبات/لمودع أحمد157,3700نهائيةالرحبات/لمودع أحمددوادي  عمار72

157,6300مؤقتةمروانة/احمام لخضرقيشاح  نور الدين71
العايب مسعود بن 

لمسان/عمار



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

202,7600مؤقتةبوزينة/محمد عدوانيزعطوط  فريد1

مصطفي بوسجادة 

بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(1)

سريانة/معزيز السعيد1

جرمة/يحي باي عالوة2

3
المجمع "مختار عجينة ابن محمد 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

4
مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

أ و ال د سالم/رجوح خالف5

6

7

8

9

10

بيطام/بوشريط سليمان1

بريكة/أول نوفمبر 2

بريكة/رحماني فرحات3

بريكة/بعلي الشريف موسى4

5
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز

6

7

8

9

10

-خرموش-حمالوي حامد و فرحات 

الجزار/الضيافات-محمد ضيافيالجزار/

بيطام/بوشريط سليمان

بريكة/أول نوفمبر 

أوالد عمار/لقرايد الجديدة

اشمول/بريمة باشا الطيب1

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي2

دوفانة/طورش عمر اوالد مزوز3

وادي الطاقة/بومشاش محمد4

وادي الطاقة/جفال عبد هللا5

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر6

جرمة/يحي باي عالوة7

ثنية العابد/اإلخوة ونسة  8

عيون "بن زيد عبد القادر بن السقني 9

عيون العصافير"/3العصافير 10

130,4500مؤقتةوادي الطاقة/اإلخوة  لعريبيزردومي  خالد79
طورش عمر اوالد 

دوفانة/مزوز

143,5033مؤقتةحمالوي حامد و فرحاتمرزوق مراد78

بيطام/بوشريط سليمان145,8456مؤقتةالجزار/عجيسة-شويمت عليبودراس  محمد77

153,0200مؤقتةأ و ال د سالم/رجوح خالفشريفي  حسين76
أ و ال د /رجوح خالف

سالم


