
:المــــــــادة

مجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم
بني فضالة/عوف محمد الصالح1

عين التوتة/بن تواتي منصور2

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 3

4
عين التوتة "بوخيرة محمد 

عين التوتة"/1مركز

عين التوتة/بن علي محمد5

6

7

8

9

10

منعة/لبال محمود 1

2
االخوين الشهيدين مدور مبارك و 

تيغـرغار/رمضان ابني احمد

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 3

ثنية العابد/مولية-بن يزة محمد4

ثنية العابد/سليمان  بلهوشات 5

6

7

8

9

10

بريكة/عبد الحميد ابن باديس1

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/ابن دقيش نور الدين4

بريكة/الكدادة-خصام مبروك 5

6

7

8

9

10

تالخمت/قدور مـدني1

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بن أحمد عيسى4

رأس العيون/معاش احمد5

6

7

8

9

10

باتنة/امحمد مني حي شيخي1

باتنة/(3)الحدائق 2

3
حي -مسعود حواس ابن محمد 

باتنة/سلسبيل  

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

5

6

7

8

9

74,4139مؤقتةامـدوكـال/دلهوم عليعموري  عماد الدين5
امحمد مني حي 

باتنة/شيخي

تالخمت/قدور مـدني75,2278مؤقتةتالخمت/قدور مـدنيساسي  سعاد4

77,1639مؤقتةبريكة/عبد الحميد ابن باديسقويسم  وليد3
عبد الحميد ابن 

بريكة/باديس

منعة/لبال محمود 77,9139مؤقتةمنعة/لبال محمود مرداس  عبد الحليم2

مساعد مدير

المنصب المحصل عليهالرغبات

تيفرنت  الصالح1
بني /عوف محمد الصالح

فضالة
84,5056مؤقتة

عوف محمد 

بني فضالة/الصالح
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تيفرنت  الصالح1
بني /عوف محمد الصالح

فضالة
84,5056مؤقتة

عوف محمد 

بني فضالة/الصالح

10

عين جاسر/عجينة عبد المجيد1

2
المجمع "مختار عجينة ابن محمد 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

عين جاسر/معجوج العمري3

زانة البيضاء/بونوارة ميلود4

سريانة/عيسى النوي5

6

7

8

9

10

1
االخوين الشهيدين مدور مبارك و 

تيغـرغار/رمضان ابني احمد

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 2

ثنية العابد/مولية-بن يزة محمد3

ثنية العابد/سليمان  بلهوشات 4

منعة/لبال محمود 5

6

7

8

9

10

سريانة/عيشور حمو1

سريانة/عيسى النوي2

سريانة/معزيز السعيد3

زانة البيضاء/بونوارة ميلود4

الزرو/عيساني الصالح5

6

7

8

9

10

باتنة/امحمد مني حي شيخي1

2
" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة3

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 4

5

6

7

8

9

10

فراح  حسناء9
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
67,4778مؤقتة

عماري احمد لخضر 

 (3)حملـة" بن صالح 

باتنة"/

سريانة/عيشور حمو68,4139مؤقتةسريانة/عيشور حموبوناب  نجيب8

71,6600مؤقتةبوزينة/هدار عبد القادرحداد  الجمعي7

االخوين الشهيدين 

مدور مبارك و 

رمضان ابني 

تيغـرغار/احمد

74,4139مؤقتةزانة البيضاء/بونوارة ميلودقرعيش  صالح6
عين /عجينة عبد المجيد

جاسر

74,4139مؤقتةامـدوكـال/دلهوم عليعموري  عماد الدين5
امحمد مني حي 

باتنة/شيخي


