
وزارة الرتبيـــــــة الوطنيـــــــة
مديريــة الرتبيــة لواليــة باتنــة

مصلحـــــــــة املستخدميـــــــن
مكتب املستخدميـــــن اإلداريني

وأعوان اخلدمـــــــــــــة

:السلـــــــــــــــك
النقطةاملؤسسة األصليةاإلمس و اللقبالرمق

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو1
زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو2
علي بوخالفة عين التوتة/متو3
بلفرحي امحمد عين التوتة/متو4
ثانوية يحياوي موسى عين التوتة5
6
7
8
9
10
لعناني مسعود/متو1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة1
ثانوية خديجة أم المؤمنين باتنة2
اإلخوة بن شادي باتنة/ متو3
ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة4

أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد5

6
7
8
9
10
سعادة ابراهيم تيغرغار/متو1
االخوين بن منصر أحمد و بلقاسم أوغانيم/متو2

- نارة - هراد امحمد و بلقاسم / متو3
-مروانة- علي النمر/متو4
العربي بن المهيدي تاقوست/متو5
6
7
8
9
10
االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو1

ثانويـة منصورية الدراجي القيقبة2
عيسى العابد راس العيون / ثا3
زواكري عمار راس العيون /ثا 4
(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو5
هواري بومدين تالخمت/ متو6
7
8
9
10
ثانوية مقالتي عياش الحاسي1
ثانوية زانة البيضاء2
محمد بوضياف  سريانة/ ثا3
(الزرو)صحراوي بوصوار /متو4
5وادي الماء الجديدة ق /متو5
6
7
8
9
10
بلفرحي امحمد عين التوتة/متو1
زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو2
علي بوخالفة عين التوتة/متو3
سخري العربي سقانة/متو4
ثانوية يحياوي موسى عين التوتة5
6
7
8
9
10

مسعودي  حسان6
المتقن  )مروانـة/ ثا

(سابقا
ثانوية مقالتي عياش الحاسي141,94

شيح  مليكة7
بلفرحي امحمد عين /متو

التوتة
141,19

بلفرحي امحمد عين /متو

التوتة

قاقي   رابح4
سعادة ابراهيم /متو

تيغرغار
سعادة ابراهيم تيغرغار/متو156,62

مخلوف  عريف 5
ثانويـة منصورية 

الدراجي القيقبة
149,18

االخوين منصورية /متو

لخضر وعمار القيقبة

لعناني مسعود/متو167,58لعناني مسعود/متوحساني  عبد الكريم2

صالحي  فتيحة3
ثانوية محمد العيـد آل 

خليفة باتنة
157,69

ثانوية محمد العيـد آل خليفة 

باتنة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

2020/2019: جدول الحركة التنقلية لسنة 
مستشار الرتبية

املنصب احملصل عليهالرغبات

عطية  عبد العالي1
زيداني عبد الرحمن /متو

عين التوتة
172,17

بن كرامة أحمد عين /متو

التوتة



ثانويـــــة بن فليس الطاهر  وادي الشعبة1

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2
ثانويـــــة حميش عمار  وادي الشعبة3

سليماني أحمد تازولت/ ثا4
5
6
7
8
9
10
بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو1
عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثا2
بوشارب يوسف الحاسي/متو3
ثانوية مقالتي عياش الحاسي4
البنات مروانة/متو5
6
7
8
9
10
ثانويـــــة بن فليس الطاهر  وادي الشعبة1
ثانويـــــة حميش عمار وادي الشعبة2
ثانوية عمار بن فليس  حملة3
باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو4
 07حي بوزوران قاعدة-قادة عمار/متو 5
ثانوية اإلخوة عباس باتنة6
محمد بوضياف  سريانة/ ثا7
8
9
10
زواكري عمار راس العيون /ثا 1
 (حي الرياض)الشهيدين خمري /متو2
 07حي بوزوران قاعدة-قادة عمار/متو 3
عبد الحميد بن باديس باتنة / متو4
باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو5
6
7
8
9
10
عيسى العابد راس العيون / ثا1
لعناني مسعود/متو2
(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو3
بن زعبار لخضر راس العيون/ متو4
زواكري عمار راس العيون /ثا 5
6
7
8
9
10
بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو1
-مروانة- علي النمر/متو2
5وادي الماء الجديدة ق /متو3
 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو4
-مروانة– شيدي /متو5
بوشارب يوسف الحاسي/متو6
7
8
9
10
ثانوية عمار بن فليس  حملة1
ثانوية االخوة العمراني2
ثانويـــــة حميش عمار وادي الشعبة3
ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة4
ثانويـــــة بن فليس الطاهر  وادي الشعبة5
6
7
8
9
10
عايلة العيفة الشمرة/متو1
ثانوية خديجة أم المؤمنين باتنة2
اإلخوة بن شادي باتنة/ متو3
اإلخوة عباس توفانة/متو4
االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو5
6
7
8
9
10
ثانوية النوي بن عمار فسديس1
ثانويـــــة حميش عمار  وادي الشعبة2
ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة3
ثانوية اإلخوة عباس باتنة4
خزار حميدة /متو5
 (حي الرياض)الشهيدين خمري /متو6
أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو7
عبد الحميد بن باديس باتنة / متو8
 07حي بوزوران قاعدة-قادة عمار/متو 9
ثانوية خديجة أم المؤمنين باتنة10

بن عياش   محمد16
ثانوية النوي بن عمار 

فسديس
122,39

ثانوية النوي بن عمار 

فسديس

بوشامة  نعيمة14
ثانوية عمار بن فليس  

حملة
ثانوية عمار بن فليس  حملة127,88

عايلة العيفة الشمرة/متو125,19ثانويـــة  بولهيالتشرقي  ليلى15

كامل  وليد12
عيسى العابد راس / ثا

العيون
عيسى العابد راس العيون/ ثا129,68

عالم  عزيز13
عبد الحميد بن باديس /ثا

 أوالد سالم
-مروانة- علي النمر/متو129,05

ستو  شفيقة10
محمد بوضياف  / ثا

سريانة
137,87

ثانويـــــة حميش عمار بن 

محمد الصالح وادي الشعبة

بوهزة  سمير11
زواكري عمار راس /ثا 

العيون
137,18

زواكري عمار راس /ثا 

العيون

140,55سليماني أحمد تازولت/ ثاعقو  فوزية8
ثانويـــــة بن فليس الطاهر 

بن عمار وادي الشعبة

بن راضي  مراد9
ثانوية مخلوفي السعيد 

تالخمت
139,51

بوعبد هللا عمار أوالد /متو

سالم



اإلخوة عباس توفانة/متو1
االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو2
االخوين بن غاغة / متو3
ثانوية بالة علي وادي الطاقة4
زعالني مبروك عين ياقوت/متو5
6
7
8
9
10
ثانوية خديجة أم المؤمنين باتنة1
 07حي بوزوران قاعدة-قادة عمار/متو 2
المطار  باتنة/ متو3
ثانوية اإلخوة عباس باتنة4
عبد الحميد بن باديس باتنة / متو5
ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة6
باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو7

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو8
 (حي الرياض)الشهيدين خمري /متو9
عيسات ايدير باتنة/متو10
(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو1
بن زعبار لخضر راس العيون/ متو2
االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو3

( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو4
 (جرياط القديمة)بوعبد هللا خضراوي / متو5
6
7
8
9
10
ثانويـــــة حميش عمار  وادي الشعبة1
ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة2
ثانوية عمار بن فليس  حملة3
باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو4
خزار حميدة /متو5
مرازقة ساعد طريق تازولت/متو6
7
8
9
10

مزمازة  شمس الدين20
مرازقة ساعد طريق /متو

تازولت
67,71

المدعو )عرعار محمد / متو

باتنة (بوعزة

115,38المطار  باتنة/ متوقروري  عبد العالي18
ثانوية خديجة أم المؤمنين 

باتنة

يحياوي  الطيب19
االخوين منصورية /متو

لخضر وعمار القيقبة
69,37

فالحي  )دوادي صالح  /متو

(أحمد سابقا

طرباق  مخلوف17
ثانوية بالة علي وادي 

الطاقة
اإلخوة عباس توفانة/متو120,16


