
وزارة الرتبيـــــــة الوطنيـــــــة
مديريــة الرتبيــة لواليــة باتنــة

مصلحـــــــــة املستخدميـــــــن
مكتب املستخدميـــــن اإلداريني

وعمـــــــــــال اخلدمـــــــــــــة

:السلـــــــــــــــك
النقطةاملؤسسة األصليةاإلمس و اللقبالرمق

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
مروانة المختلطة /متو1
-مروانة- علي النمر/متو2
بيطام عمر لمسان/ متو3
-مروانة– شيدي /متو4
5وادي الماء الجديدة ق /متو5
6
7
8
9

10
محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا1
ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2
3
4
5
6
7
8
9

10
محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا1
ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2
3
4
5
6
7
8
9

10
عيسات ايدير باتنة/متو1
االخوين قربازي باتنة/ متو2
شمالل عمار باتنة/ متو3
اإلخوة بن شادي باتنة/ متو4
سي علي سواحي باتنة/ متو5
6
7
8
9

10
محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
ثانوية شهيلي عمار تاكسالنت1
عماري السعيد تاكسالنت/متو2
احمد العباسي تينيباوين/متو3
الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو4
زغدود اسماعيل نقاوس/متو5
6
7
8
9

10
شمالل عمار باتنة/ متو1
العقيد لطفي باتنة/ متو2
الطاهر مسعودان باتنة/ متو3
المطار  باتنة/ متو4
عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو5
6
7
8
9

10

141,00بن بعطوش عبد العالي بريكة/متوشرحبيل  عمر1
بن بعطوش عبد العالي /متو

بريكة

132,58ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنةفضالة  عبد السالم3
محمد الزين بن مبارك / ثا

باتنة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

2020/2019: جدول الحركة التنقلية لسنة 
مساعد تربية

املنصب احملصل عليهالرغبات

عيسات ايدير باتنة/متو124,85عيسات ايدير باتنة/متوسماعيل  مبروك5

مروانة المختلطة/متو134,91مروانة المختلطة/متومعطاهلل  رابح2

114,04عماري السعيد تاكسالنت/متوساسي  نورة7
ثانوية شهيلي عمار 

تاكسالنت

132,00ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنةقاسمي  ابراهيم4
ثانوية محمد العيـد آل خليفة 

باتنة

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو117,04اإلخوة لمباركية باتنة/ متوبومسنغ  عمار6

شمالل عمار باتنة/ متو112,96شمالل عمار باتنة/ متوشخاب  نزيهة8



بن فليس محمدالطاهر وادي الشعبة/متو1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
بريكة (طريق سطيف)رويشي العيد /متو1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
جبارة ابراهيم باتنة/ متو1
االخوين قربازي باتنة/ متو2
العقيد لطفي باتنة/ متو3
الطاهر مسعودان باتنة/ متو4
ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة5
ثانوية علي النمر باتنة6
7
8
9

10
فرحات محمد الطيب بريكة/متو1
سخري العربي سقانة/متو2
ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانة3
4
5
6
7
8
9

10
الصادق بوكريشة إينوغيسن/متو1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
4حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو 1
بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو2
 لمسيل1961مظاهرات /متو3
معاش بوسعيدي اوالد سالم / متو4
عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثا5
6
7
8
9

10
ثانوية معامير بلقاسم نقاوس1

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس2

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو3

زغدود اسماعيل نقاوس/متو4

(الشيحات )الشهيد خنتي الطيب /متو5

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو6

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو7

8

9

10

ثانوية بلقاسم بروال باتنة1

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 3

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا4

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة5

6

7

8

9

10

سماعيل  عبد الرزاق9
بن فليس محمدالطاهر وادي /متو

الشعبة
109,46

بن فليس محمدالطاهر /متو

وادي الشعبة

جبارة ابراهيم باتنة/ متو109,04جبارة ابراهيم باتنة/ متوحداد  نبيلة11

108,20الصادق بوكريشة إينوغيسن/متوبرقادي  جمال13
الصادق بوكريشة /متو

إينوغيسن

مسعودي  محمد10
 (طريق سطيف)رويشي العيد /متو

بريكة
109,37

طريق )رويشي العيد /متو

بريكة (سطيف

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس107,91ثانوية معامير بلقاسم نقاوسبوفنيك  سعدان15

حاشي  جمال12
 (طريق سطيف)رويشي العيد /متو

بريكة
108,25

فرحات محمد الطيب /متو

بريكة

107,95معاش بوسعيدي اوالد سالم/ متوبطيط  عياش14
حمو جبار حمو أوالد /متو 

4سالم ق

ثانوية بلقاسم بروال باتنة107,82ثانوية بلقاسم بروال باتنةعمارة  محمد16



بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو1

دراجي حمه بريكة /متو2

غجاتي محمد بريكة/متو3

فرحات محمد الطيب بريكة/متو4

طريق الجزار بريكة/متو5

6

7

8

9

10

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمد بن بولعيد آريس/متو3

ثانوية مزياني علي غسيرة4

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة5

مزاتة آريس /متو6

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا7

8

9

10

حابة امحمد شناورة/متو1

ثانوية مزياني علي غسيرة2

أحمد نواورة غسيرة/متو3

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 4

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو5

6

7

8

9

10

03 فيفري حملة 18/متو1

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو2

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة3

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة4

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا5

6

7

8

9

10

ثانويـــة  بولهيالت1

صاغور العربي بولهيالت/متو2

ثانوية غضبان الطيب الشمرة3

عايلة العيفة الشمرة/متو4

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو5

6

7

8

9

10

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو1

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو2

لعناني مسعود/متو3

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو4

( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة1

ثانوية حسين ايت احمد تاقوست2

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا3

مصطفي بن بولعيد بوزينة/متو4

(4اوزريان ق)فاتح علي بن الشريف /متو5

6

7

8

9

10

عايلة العيفة الشمرة/متو1

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو2

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو3

4

5

6

7

8

9

10

106,73دراجي حمه بريكة/متومبراك   ابراهيم17
حي )لطرش الطاهر /متو

بريكة (النصر

حابة امحمد شناورة/متو106,57تكوتي محمد تكوت/ متوبنشوري  محمد19

ثانويـــة  بولهيالت106,12صاغور العربي بولهيالت/متوبن ساعد   مراد21

محمد لمير صالحي أريـس/ ثا106,64محمد لمير صالحي أريـس/ ثازياني  محمد الصغير18

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة103,91ثانوية بلعلى براهيم بوزينةبنارة  عمر23

03 فيفري حملة 18/متو03106,37 فيفري حملة 18/متومباركي  حورية20

104,02(حي الرحبات)كامل السعدي /متوزعبار  سليمان22
حي )كامل السعدي /متو

(الرحبات

عايلة العيفة الشمرة/متو103,56-الشمرة-بن دعاس محمد / متوبوشامة  زوبير24



 لمسيل1961مظاهرات /متو1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ثانوية االخوة العمراني1

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

االخوة شطوح باتنة/ متو4

عمار روابح  باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة1

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة2

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر3

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو4

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو5

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو6

7

8

9

10

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا1

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو2

3

4

5

6

7

8

9

10

محمد الصالح بلعباس بريكة/ثا1

ثانوية بريكة الجديدة 2

فرحات محمد الطيب بريكة/متو3

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو4

أول نوفمبر بريكة/متو5

غجاتي محمد بريكة/متو6

7

8

9

10

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا3

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو4

زيغود يوسف عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو1

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو2

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان3

لعناني مسعود/متو4

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو5

6

7

8

9

10

عيسات ايدير باتنة/متو1

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو2

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو3

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو4

03 فيفري حملة 18/متو5

6

7

8

9

10

 لمسيل1961مظاهرات /متو102,45 لمسيل1961مظاهرات /متوسي بلخير  مباركة25

101,53ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنةقجيبة  بريزة27
ثانوية محمد العيـد آل خليفة 

باتنة

99,23غجاتي محمد بريكة/متوعابي  فريد29
محمد الصالح بلعباس /ثا

بريكة

ثانوية االخوة العمراني102,35إبراهمي السعيد جرمة/ متوبوخالفة  حبيبة26

راجعي  مداني31
فالحي أحمد  )دوادي صالح  /متو

(سابقا
98,53

فالحي  )دوادي صالح  /متو

(أحمد سابقا

101,33الشهيد عومار لمباركية باتنة/متوسديرة  ليدية28
الشهيد عومار لمباركية /متو

باتنة

99,10قايم عبد القادر عين التوتة/متولوشن  فضيلة30
بن كرامة أحمد عين /متو

التوتة

عيسات ايدير باتنة/متو98,37عيسات ايدير باتنة/متودادي  عبد الحكيم32



ثانوية معجوج العمري بريكـة 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ثانوية عباس الغرور باتنة1

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ثانوية علي النمر باتنة4

5

6

7

8

9

10

بلدية عمار ثنية العابد/متو1

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا2

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو3

بورغ محمد شير/ متو4

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو5

-منعة–عبد الهادي محمد /متو6

محمود الواعي ثنية العابد / ثا7

8

9

10

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو1

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو2

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا3

ثانوية غضبان الطيب الشمرة4

5

6

7

8

9

10

عبد الحميد بن باديس اوالد عمار1

أوالد عمار/متو2

عزيل عبد الرحمان/متو3

عزيل عبد القادر /متو4

6الجديدة القرنيني ق / متو5

6

7

8

9

10

سفوحي عبد هللا باتنة/متو1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ثانوية معجوج العمري بريكـة98,28ثانوية معجوج العمري بريكـةقادري  ليندة33

بلدية عمار ثنية العابد/متو96,27بلدية عمار ثنية العابد/متوأقوجيل  عمر35

95,88عبد الحميد بن باديس اوالد عمارزكور  عبد العزيز37
عبد الحميد بن باديس اوالد 

عمار

ثانوية عباس الغرور باتنة97,79ثانوية عباس الغرور باتنةبورنان  ليليا34

94,84ثانوية االمير عبد القادر تازولـتشليحي  وريث39
ثانوية االمير عبد القادر 

تازولـت

96,12ثانويـــة  بولهيالتمغراوي  فاروق36
-بن دعاس محمد / متو

-الشمرة

سفوحي عبد هللا باتنة/متو94,88سفوحي عبد هللا باتنة/متوبوقلولة  عادن38

ذويبي  عيسى40
 1000- ثانويـــــة ساللي مسعود

-مسكن الجديدة
94,80

بن بعطوش عبد العالي /متو

بريكة



ثانوية غضبان الطيب الشمرة1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(جرياط الجديدة )زعبار الجمعي / متو1

ساعد بن سديرة  القصبات/ متو2

( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو3

االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو4

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو5

6

7

8

9

10

معاش بوسعيدي اوالد سالم / متو1

بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو2

3

4

5

6

7

8

9

10

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو1

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو2

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو3

لعناني مسعود/متو4

( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو5

6

7

8

9

10

محمد بوضياف  سريانة/ ثا1

ثانوية زانة البيضاء2

3

4

5

6

7

8

9

10

غجاتي محمد بريكة/متو1

- مسكن الجديدة1000- ثانويـــــة ساللي مسعود2

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو3

4

5

6

7

8

9

10

مروانة المختلطة /متو1

-مروانة- علي النمر/متو2

ثانويـة المختلطة مروانة3

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا4

قصر بلزمة/ متو5

6

7

8

9

10

-عين جاسر– نزار صالح / متو1

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو2

بن أحمد عمار زانة أوالد سبع /متو3

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو4

بوقشال العربي عين جاسر/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية غضبان الطيب الشمرة94,53-الشمرة-بن دعاس محمد / متوبلعيدي  سمير41

94,29 لمسيل1961مظاهرات /متوبن سالم  الطاهر43
معاش بوسعيدي اوالد / متو

سالم

محمد بوضياف  سريانة/ ثا93,32ثانوية زانة البيضاءبن عمر  رزيق45

94,52ساعد بن سديرة  القصبات/ متودباب  عمر42
جرياط )زعبار الجمعي / متو

(الجديدة 

مروانة المختلطة/متو93,11-مروانة- علي النمر/متومخلوف  نوارة47

حديد  عمار44
دوادي صالح  /متو

(فالحي أحمد سابقا )
93,55

فالحي  )دوادي صالح  /متو

(أحمد سابقا

غجاتي محمد بريكة/متو93,30 مسكن ج بريكة1000دليح الطاهر/متوخصام  حامد46

92,62حالةاستيداعبن شدة  نذيرة48
عين – نزار صالح / متو

-جاسر



رابحي الشريف فم الطوب/متو1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

معاش بوسعيدي اوالد سالم / متو1

4حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو 2

3

4

5

6

7

8

9

10

ثانوية النوي بن عمار فسديس1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03 فيفري حملة 18/متو1

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو2

ثانوية عمار بن فليس  حملة3

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة4

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو5

ثانوية اإلخوة عباس باتنة6

االخوة شطوح باتنة/ متو7

العقيد لطفي باتنة/ متو8

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة9

ثانوية عباس الغرور باتنة10

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو1

دراجي حمه بريكة /متو2

ثانويـة حي النصر بريكة 3

4

5

6

7

8

9

10

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو1

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس2

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس3

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر4

ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيان5

6

7

8

9

10

شمالل عمار باتنة/ متو1

العقيد لطفي باتنة/ متو2

الطاهر مسعودان باتنة/ متو3

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو4

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

عمار روابح  باتنة/ متو1

االخوة شطوح باتنة/ متو2

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو3

المطار  باتنة/ متو4

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا5

االخوين قربازي باتنة/ متو6

7

8

9

10

92,54رابحي الشريف فم الطوب/متومزوزي  عيسى49
رابحي الشريف فم /متو

الطوب

91,11ثانوية النوي بن عمار فسديسمحمدي  فريدة51
ثانوية النوي بن عمار 

فسديس

ميهوبي  نبيلة53
- طريق الجزار- ثانوية قتال عيسى

بريكة
90,04

حي )لطرش الطاهر /متو

بريكة (النصر

491,54حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو مسيلي  علي50
حمو جبار حمو أوالد /متو 

4سالم ق

شمالل عمار باتنة/ متو89,29شمالل عمار باتنة/ متوبوشوارب  سعدية55

03 فيفري حملة 18/متو90,42ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنةقواجلية  المية52

89,45الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متوسعدي  غنية54
الشهيد حذفاني عمر /متو

نقاوس

عمار روابح  باتنة/ متو87,94عمار روابح  باتنة/ متولوصيف  سعاد56



ورتال بشير بارك أفوراج /متو1

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو2

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر3

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا4

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

هواري بومدين تالخمت/ متو1

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو2

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو3

لعناني مسعود/متو4

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو5

6

7

8

9

10

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا1

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو2

ثانوية بالة علي وادي الطاقة3

االخوين بن غاغة / متو4

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 5

6

7

8

9

10

سي علي سواحي باتنة/ متو1

ثانوية االخوة العمراني2

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا3

شمالل عمار باتنة/ متو4

العقيد لطفي باتنة/ متو5

الطاهر مسعودان باتنة/ متو6

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو7

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو8

9

10

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو1

العقيد لطفي باتنة/ متو2

شمالل عمار باتنة/ متو3

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو4

الطاهر مسعودان باتنة/ متو5

االخوين قربازي باتنة/ متو6

جبارة ابراهيم باتنة/ متو7

عميروش باتنة/ متو8

9

10

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة1

سفوحي عبد هللا باتنة/متو2

ثانوية عمار بن فليس  حملة3

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا4

5

6

7

8

9

10

ثانوية معجوج العمري بريكـة 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

إبراهمي السعيد جرمة/ متو1

دمبري الدراجي  فسديس/ متو2

بن حركات عمار المعذر/متو3

بلولة بلخير عين ياقوت/متو4

بوقشال العربي عين جاسر/متو5

6

7

8

9

10

ورتال بشير بارك أفوراج/متو87,84الشهيد عومار لمباركية باتنة/متوبوشناف  رقية57

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة/ ثا87,62اإلخوة يلوز وادي  الطاقة/ ثابعزيز  لمير59

87,44عمر المختار سوناتيبا باتنة/متوقجوج  حنان61
عمر المختار سوناتيبا /متو

باتنة

هواري بومدين تالخمت/ متو87,62هواري بومدين تالخمت/ متوبطيط  لزهر58

ثانوية معجوج العمري بريكـة86,20ثانوية معجوج العمري بريكـةسلماني  نجاة63

سي علي سواحي باتنة/ متو87,57شمالل عمار باتنة/ متوحداد  كوثر60

86,46ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنةعطية   أسيا62
ثانوية عائشة أم المؤمنين 

باتنة

إبراهمي السعيد جرمة/ متو86,18بوقشال العربي عين جاسر/متوتمرحولت  شهرزاد64



ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة1

ثانوية اإلخوة عباس باتنة2

ثانوية االخوة العمراني3

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا4

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة5

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 6

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو7

االخوة شطوح باتنة/ متو8

عمار روابح  باتنة/ متو9

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو10

بلدية عمار ثنية العابد/متو1

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو2

بورغ محمد شير/ متو3

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو4

-منعة–عبد الهادي محمد /متو5

االخوين بن غاغة / متو6

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو7

8

9

10

طريق الجزار بريكة/متو1

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو2

دراجي حمه بريكة /متو3

حي المجاهدين بريكة/متو4

غجاتي محمد بريكة/متو5

6

7

8

9

10

-منعة–عبد الهادي محمد /متو1

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا2

ثانوية االخوين عبوش منعة3

سعادة ابراهيم تيغرغار/متو4

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو5

6

7

8

9

10

سليماني أحمد تازولت/ ثا1

عبدوعيسى تازولت/ متو2

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 3

عباش أحمد تازولت/متو4

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 5

6

7

8

9

10

امدوكال/ متو1

ثانوية عروة سليمان امدوكال 2

محمد بودراس  بيطام/متو3

شتوح عيسى بيطام/متو4

ثانوية ناصر إبراهيم بيطام 5

فرحات محمد الطيب بريكة/متو6

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو7

8

9

10

بن يسعد عيسى تالخمت /متو1

هواري بومدين تالخمت/ متو2

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو3

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو4

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو5

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو6

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس7

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس8

بيطام عمر لمسان/ متو9

زغدود اسماعيل نقاوس/متو10

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو1

القديمة تيمقاد/متو2

اوجرة طاهر ابن محمد /متو3

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو4

عبدوعيسى تازولت/ متو5

6

7

8

9

10

85,89ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدةشيشون  سميرة65
ثانويـــة حشاشنة قدور 

كشيدة

طريق الجزار بريكة/متو85,62طريق الجزار بريكة/متومسعودي  أمال67

سليماني أحمد تازولت/ ثا85,17ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــادبلومي   حدة69

بلدية عمار ثنية العابد/متو85,77بلدية عمار ثنية العابد/متوبلهوشات  نادية66

بن يسعد عيسى تالخمت/متو84,64بن يسعد عيسى تالخمت/متومرابط  حكيم71

85,37-منعة–عبد الهادي محمد /متوفرطاس  سناء68
عبد الهادي محمد /متو

-منعة–

امدوكال/ متو85,12امدوكال/ متوقريب  كنزة70

حمومو  لبنى72
سيدي )عبد الرحمان ابرير /متو

(امعنصر
84,64

عبد الرحمان ابرير /متو

(سيدي امعنصر)



االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو1

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو2

عايلة العيفة الشمرة/متو3

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو4

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو5

6

7

8

9

10

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس1

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس2

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان3

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر4

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو5

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو6

7

8

9

10

ثانوية اإلخوة عباس باتنة1

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا2

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة3

االخوة شطوح باتنة/ متو4

عمار روابح  باتنة/ متو5

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو6

المطار  باتنة/ متو7

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 8

ثانوية عباس الغرور باتنة9

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو10

فرحات محمد الطيب بريكة/متو1

عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة /ثا2

غجاتي محمد بريكة/متو3

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو4

ثانوية معجوج العمري بريكـة 5

6

7

8

9

10

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو1

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو2

زيغود يوسف عين التوتة/متو3

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو4

قايم عبد القادر عين التوتة /متو5

6

7

8

9

10

قايم عبد القادر عين التوتة /متو1

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة2

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو3

مشتي صالح/متو4

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو5

زيغود يوسف عين التوتة/متو6

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة7

علي بوخالفة عين التوتة/متو8

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو9

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا10

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو1

ثانوية غضبان الطيب الشمرة2

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو3

صاغور العربي بولهيالت/متو4

5

6

7

8

9

10

محمد بن بولعيد آريس/متو1

محمود بن عكشة آريس/متو2

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو3

مزاتة آريس /متو4

البشير اإلبراهيمي آريس/متو5

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا6

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا7

8

9

10

84,57االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متوجديد  شهرزاد73
االخوة بن مسعودة / متو

بولفرايس

ثانوية اإلخوة عباس باتنة84,49ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنةتيقاني  نصيرة75

84,44سيود علي عين التوتة/متوأبركان  سميرة77
بلفرحي امحمد عين /متو

التوتة

84,50ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيانبن لحسن  لمياء74
ثانوية كواوشة اسماعيل 

نقاوس

84,44(الشمرة مركز)محمد غرابة / متوأونيسي  لمياء79
الشمرة )محمد غرابة / متو

(مركز

84,45عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة/ثاقراوي  كمال76
فرحات محمد الطيب /متو

بريكة

84,44قايم عبد القادر عين التوتة/متولموشي  كميليا78
قايم عبد القادر عين /متو

التوتة

محمد بن بولعيد آريس/متو84,44محمد بن بولعيد آريس/متوبوحديد  كمال80



ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 1

عباش أحمد تازولت/متو2

أحمد تومي تازولت /متو3

عبدوعيسى تازولت/ متو4

سليماني أحمد تازولت/ ثا5

6

7

8

9

10

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو1

زيغود يوسف عين التوتة/متو2

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو3

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو4

قايم عبد القادر عين التوتة /متو5

6

7

8

9

10

االخوين قربازي باتنة/ متو1

المطار  باتنة/ متو2

العقيد لطفي باتنة/ متو3

االخوة شطوح باتنة/ متو4

عمار روابح  باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو1

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو2

ثانوية االخوة العمراني3

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو4

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو5

ثانوية اإلخوة عباس باتنة6

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة7

سي علي سواحي باتنة/ متو8

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة9

10

االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو1

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو2

عايلة العيفة الشمرة/متو3

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو4

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو5

6

7

8

9

10

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو3

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو4

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو5

6

7

8

9

10

االخوة شطوح باتنة/ متو1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

عمار روابح  باتنة/ متو3

جبارة ابراهيم باتنة/ متو4

العقيد لطفي باتنة/ متو5

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو6

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو7

8

9

10

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو1

جبارة ابراهيم باتنة/ متو2

شمالل عمار باتنة/ متو3

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو4

الطاهر مسعودان باتنة/ متو5

تامشيط-الشهيد الشريف شبعاني/متو6

الشهيد بلقاسم صابة / متو7

االخوين قربازي باتنة/ متو8

عميروش باتنة/ متو9

المطار  باتنة/ متو10

84,44ثانوية االمير عبد القادر تازولـتمحمدي  جميلة81
ثانوية االمير عبد القادر 

تازولـت

االخوين قربازي باتنة/ متو84,16االخوين قربازي باتنة/ متوهادف  كريمة83

83,96االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متوعمراني  سمية85
االخوة بن مسعودة / متو

بولفرايس

84,41زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متوسكحال  لبنى82
زيداني عبد الرحمن /متو

عين التوتة

االخوة شطوح باتنة/ متو83,94االخوة شطوح باتنة/ متوصالحي  وردة87

سعادنة  حمزة84
حي اوالد - الشهيد زبار التواتي /متو

4بشينة ق
83,96

- الشهيد زبار التواتي /متو

4حي اوالد بشينة ق

83,96االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متودميخة  سمية86
االخوة بن عائشة أوالد / متو

بشينة

صحراوي  لزهر88
محمد الشريف بن عكشة تامشيط / متو

باتنة
83,94

محمد الشريف بن / متو

عكشة تامشيط باتنة



شويمت عبد القادر الجـزار /ثا1

عزيل ابراهيم الجزار/ متو2

الجزار مركز/ متو3

4

5

6

7

8

9

10

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو1

االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو2

االخوة موري دوفانة / ثا3

اوجرة طاهر ابن محمد /متو4

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 5

6

7

8

9

10

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا3

محمد بن بولعيد آريس/متو4

محمود بن عكشة آريس/متو5

مزاتة آريس /متو6

البشير اإلبراهيمي آريس/متو7

8

9

10

أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد1

ثانوية االخوة العمراني2

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو3

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو4

سي علي سواحي باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

ساعد بن سديرة  القصبات/ متو1

(جرياط الجديدة )زعبار الجمعي / متو2

االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو3

( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو4

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو5

6

7

8

9

10

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو1

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا2

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة3

ثانوية االخوة العمراني4

عمار روابح  باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

لعناني مسعود/متو1

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو2

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو3

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو4

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو5

6

7

8

9

10

ورتال بشير بارك أفوراج /متو1

ثانوية االخوة العمراني2

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة3

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة4

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة5

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا6

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر7

8

9

10

شويمت عبد القادر الجـزار/ثا83,80الجزار مركز/ متوسعيدي  السعيد89

محمد لمير صالحي أريـس/ ثا83,44محمد لمير صالحي أريـس/ ثاقوجيلي  نادية91

82,58ساعد بن سديرة  القصبات/ متوابراهيمي  العربي93
ساعد بن سديرة  / متو

القصبات

83,51ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــادعوته  زليخة90
االخوين بلجمل أوالد /متو

فاضل مركز

لعناني مسعود/متو82,57لعناني مسعود/متوبن أم السعد  يمينة95

ربعي  رضا92
-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد

أوالد بشينة
82,79

ثانوية محمد بومزراق ابن 

أوالد بشينة-السعيد

82,58حالةاستيداعزيداني  سعاد94
االخوة بن عائشة أوالد / متو

بشينة

82,43ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمرزرقين  حسناء96
ثانوية البشير اإلبراهيمي 

باتنة



بوقشال العربي عين جاسر/متو1

-عين جاسر– نزار صالح / متو2

بوشارب يوسف الحاسي/متو3

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو4

5

6

7

8

9

10

االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو1

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو2

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو3

القديمة تيمقاد/متو4

عايلة العيفة الشمرة/متو5

6

7

8

9

10

هواري بومدين تالخمت/ متو1

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو2

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو3

لعناني مسعود/متو4

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر1

ثانوية االخوة العمراني2

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة3

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة4

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة5

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا6

ثانوية عباس الغرور باتنة7

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة8

9

10

عيسات ايدير باتنة/متو1

سفوحي عبد هللا باتنة/متو2

03 فيفري حملة 18/متو3

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو4

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو5

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو6

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو7

العقيد لطفي باتنة/ متو8

االخوين قربازي باتنة/ متو9

االخوة شطوح باتنة/ متو10

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة1

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا2

قايم عبد القادر عين التوتة /متو3

مشتي صالح/متو4

السعيد دحماني معافة/ متو5

6

7

8

9

10

(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متو1

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر2

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو3

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو4

زروني مسعود سفيان/متو5

6

7

8

9

10

(4اوزريان ق)فاتح علي بن الشريف /متو1

مصطفي بن بولعيد بوزينة/متو2

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة3

ثانوية حسين ايت احمد تاقوست4

-منعة–عبد الهادي محمد /متو5

6

7

8

9

10

82,09بوقشال العربي عين جاسر/متوخاوة  نزيهة97
بوقشال العربي عين /متو

جاسر

هواري بومدين تالخمت/ متو81,96هواري بومدين تالخمت/ متوبن التركي  عبد الغني99

بن بلعباس  ميادة101
االخوين منصورية لخضر وعمار /متو

القيقبة
81,90

احمد بن سخرية القطب / متو

03العمراني حملة 

81,96االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متوبومعراف  عبد هللا98
االخوة بن مسعودة / متو

بولفرايس

81,69زروني مسعود سفيان/متومقالتي  نوارة103
بوراضي /متو

(5بومقر مركزق)سماعيل

81,95ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمرالعشي  صورية100
ثانوية الشهيد محمد خبري 

ابن عمر

مدور  صليحة102
سيدي )عبد الرحمان ابرير /متو

(امعنصر
81,90

ثانوية بوشمال عبد الرحمان 

عين التوتة

مرزوقي  حكيم104
اوزريان )فاتح علي بن الشريف /متو

(4ق
81,62

فاتح علي بن الشريف /متو

(4اوزريان ق)



محمود بن عكشة آريس/متو1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمد بن بولعيد آريس/متو3

مزاتة آريس /متو4

البشير اإلبراهيمي آريس/متو5

6

7

8

9

10

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو1

االخوة موري دوفانة / ثا2

اوجرة طاهر ابن محمد /متو3

القديمة تيمقاد/متو4

رابحي الشريف فم الطوب/متو5

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 6

االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو7

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو8

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو9

عايلة العيفة الشمرة/متو10

اوجرة طاهر ابن محمد /متو1

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو2

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 3

القديمة تيمقاد/متو4

عبدوعيسى تازولت/ متو5

6

7

8

9

10

الطاهر مسعودان باتنة/ متو1

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو2

الشهيد بلقاسم صابة / متو3

االخوين قربازي باتنة/ متو4

عميروش باتنة/ متو5

جبارة ابراهيم باتنة/ متو6

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو7

شمالل عمار باتنة/ متو8

العقيد لطفي باتنة/ متو9

10

ثانوية شهيلي عمار تاكسالنت1

عماري السعيد تاكسالنت/متو2

احمد العباسي تينيباوين/متو3

زغدود اسماعيل نقاوس/متو4

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس5

6

7

8

9

10

عبدوعيسى تازولت/ متو1

ثانوية بالة علي وادي الطاقة2

أحمد تومي تازولت /متو3

عباش أحمد تازولت/متو4

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 5

6

7

8

9

10

أحمد تومي تازولت /متو1

عباش أحمد تازولت/متو2

سليماني أحمد تازولت/ ثا3

عبدوعيسى تازولت/ متو4

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 5

6

7

8

9

10

عبد الرحمان بن خلدون عين جاسر / ثا1

-عين جاسر– نزار صالح / متو2

بوقشال العربي عين جاسر/متو3

محمد بوضياف  سريانة/ ثا4

ثانوية زانة البيضاء5

6

7

8

9

10

محمود بن عكشة آريس/متو81,45محمود بن عكشة آريس/متوالمهارات  حنان105

اوجرة طاهر ابن محمد/متو81,44اوجرة طاهر ابن محمد/متوقعقاع  سمية107

81,44ثانوية شهيلي عمار تاكسالنتبوزيد  شفيقة109
ثانوية شهيلي عمار 

تاكسالنت

81,44االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متوزطوط  سليم106
االخوين بلجمل أوالد /متو

فاضل مركز

أحمد تومي تازولت/متو81,44سليماني أحمد تازولت/ ثامكسح  سعاد111

الطاهر مسعودان باتنة/ متو81,44الطاهر مسعودان باتنة/ متودحماني  حنان108

عبدوعيسى تازولت/ متو81,44عبدوعيسى تازولت/ متوطرج  حورية110

81,11عزيل عبد القادر/متوناصر  فيصل112
عبد الرحمان بن خلدون / ثا

عين جاسر



هواري بومدين تالخمت/ متو1

ثانوية مخلوفي السعيد تالخمت2

بيطام عمر لمسان/ متو3

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو4

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو5

6

7

8

9

10

العقيد لطفي باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

الطاهر مسعودان باتنة/ متو3

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو4

ثانوية بلقاسم بروال باتنة5

6

7

8

9

10

أحمد نواورة غسيرة/متو1

حابة امحمد شناورة/متو2

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 3

ثانوية مزياني علي غسيرة4

تكوتي محمد تكوت/ متو5

6

7

8

9

10

عباش أحمد تازولت/متو1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ثانوية بلقاسم بروال باتنة1

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو2

ثانوية االخوة العمراني3

شمالل عمار باتنة/ متو4

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة5

6

7

8

9

10

بلولة بلخير عين ياقوت/متو1

هواري بومدين عين ياقوت /ثا2

إبراهمي السعيد جرمة/ متو3

دمبري الدراجي  فسديس/ متو4

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا5

6

7

8

9

10

زيغود يوسف عين التوتة/متو1

السعيد دحماني معافة/ متو2

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو3

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو4

جاب هللا محمد تيالطو/ متو5

6

7

8

9

10

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو1

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو2

جبارة ابراهيم باتنة/ متو3

العقيد لطفي باتنة/ متو4

االخوين قربازي باتنة/ متو5

شمالل عمار باتنة/ متو6

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو7

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو8

ثانوية بلقاسم بروال باتنة9

الشهيد بلقاسم صابة / متو10

هواري بومدين تالخمت/ متو80,97ثانوية مخلوفي السعيد تالخمتدوادي  زهور113

أحمد نواورة غسيرة/متو80,96تكوتي محمد تكوت/ متوقرباعي  هشام115

ثانوية بلقاسم بروال باتنة80,65ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنةجزار  عائشة117

العقيد لطفي باتنة/ متو80,96ثانوية بلقاسم بروال باتنةمسعودي  نورالدين114

80,44السعيد دحماني معافة/ متودرار  زوليخة119
زيغود يوسف عين /متو

التوتة

عباش أحمد تازولت/متو80,83االخوين بن غاغة/ متوبلول  سمير116

بلولة بلخير عين ياقوت/متو80,57بلولة بلخير عين ياقوت/متومرغاد  فضيلة118

80,44الطاهر مسعودان باتنة/ متوبن مراح  اسامة120
عرعار )رغيس النوي /متو

باتنة (2



 مسكن القديمة بريكة1000حي /متو1

أول نوفمبر بريكة/متو2

غجاتي محمد بريكة/متو3

امدوكال/ متو4

محمد بودراس  بيطام/متو5

6

7

8

9

10

ورتال بشير بارك أفوراج /متو1

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر2

سليماني أحمد تازولت/ ثا3

أحمد تومي تازولت /متو4

عبدوعيسى تازولت/ متو5

دمبري الدراجي  فسديس/ متو6

ثانوية النوي بن عمار فسديس7

االخوين قربازي باتنة/ متو8

9

10

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

زيغود يوسف عين التوتة/متو3

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو4

علي بوخالفة عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

طريق الجزار بريكة/متو1

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو2

دراجي حمه بريكة /متو3

حي المجاهدين بريكة/متو4

فرحات محمد الطيب بريكة/متو5

6

7

8

9

10

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو1

(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متو2

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر3

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو4

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس5

6

7

8

9

10

بن أحمد عمار زانة أوالد سبع /متو1

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو2

(الزرو)صحراوي بوصوار /متو3

-عين جاسر– نزار صالح / متو4

5

6

7

8

9

10

محمد بوضياف  سريانة/ ثا1

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو2

ثانوية زانة البيضاء3

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو4

(الزرو)صحراوي بوصوار /متو5

6

7

8

9

10

المطار  باتنة/ متو1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

عمار روابح  باتنة/ متو4

الشهيد بلقاسم صابة / متو5

6

7

8

9

10

79,57 مسكن القديمة بريكة1000حي /متولمين  عيسى121
 مسكن 1000حي /متو

القديمة بريكة

79,44زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متوبوزيدي  نوهاد123
زيداني عبد الرحمن /متو

عين التوتة

مرازقة  بركاهم125
بومقر )سعادي نعمان بن براهيم/متو

(القديمة
79,13

سعادي نعمان بن /متو

(بومقر القديمة)براهيم

79,44اإلخوة لمباركية باتنة/ متوزروال  شرف الدين122
ثانوية الشهيد محمد خبري 

ابن عمر

محمد بوضياف  سريانة/ ثا79,09محمد بوضياف  سريانة/ ثابن عمر  ليلى127

طريق الجزار بريكة/متو79,17طريق الجزار بريكة/متوخلوفي  سامية124

79,12بن أحمد عمار زانة أوالد سبع/متوغديري  عبد العزيز126
بن أحمد عمار زانة /متو

أوالد سبع

المطار  باتنة/ متو78,97المطار  باتنة/ متوخالدي  نجاة128



بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

سي علي سواحي باتنة/ متو3

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو4

ثانويـــــة وادي الماء 5

6

7

8

9

10

الصادق بوكريشة إينوغيسن/متو1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

-كيمل-كعباشي عثمان /متو3

محمود بن عكشة آريس/متو4

مزاتة آريس /متو5

6

7

8

9

10

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا1

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة2

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا3

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة4

السعيد عبيد حي الشافات عين التوتة/ ثا5

6

7

8

9

10

ثانوية مخلوفي السعيد تالخمت1

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو2

3

4

5

6

7

8

9

10

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو1

لعناني مسعود/متو2

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو3

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو4

هواري بومدين تالخمت/ متو5

ساعد بن سديرة  القصبات/ متو6

7

8

9

10

اوجرة طاهر ابن محمد /متو1

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 2

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو3

ثانوية غضبان الطيب الشمرة4

عايلة العيفة الشمرة/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة1

ثانوية االخوة العمراني2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ثانوية علي النمر باتنة4

ثانوية اإلخوة عباس باتنة5

6

7

8

9

10

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو1

لعناني مسعود/متو2

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو3

االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو4

االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو5

6

7

8

9

10

78,94ثانويـــــة وادي الماءعزوز  نعناعة129
بهلول الزوبير بن / ثا

الهاشمي بوزوران

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا78,65معاش ابراهيم عين التوتة/ ثامهادة  أمال131

لعناني  حمزة133
القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو

05 )
78,44

خليفة علي بن السعيد / متو

(الرحبات)

78,65الصادق بوكريشة إينوغيسن/متومالكي  سليم130
الصادق بوكريشة /متو

إينوغيسن

بلخيري  منيرة135
ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة 

و عبد هللا
77,94

ثانوية البشير اإلبراهيمي 

باتنة

78,62ثانوية مخلوفي السعيد تالخمتمعاش  سليم132
ثانوية مخلوفي السعيد 

تالخمت

78,41ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــادفرطاس  عفاف134
ثانوية تمرحولت الجمعي 

تيمقــــاد

لعرابة  كريمة136
االخوين منصورية لخضر وعمار /متو

القيقبة
77,69

االخوين منصورية /متو

لخضر وعمار القيقبة



مرازقة ساعد طريق تازولت/متو1

03 فيفري حملة 18/متو2

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو3

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو4

ورتال بشير بارك أفوراج /متو5

6

7

8

9

10

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو1

صاغور العربي بولهيالت/متو2

ثانوية غضبان الطيب الشمرة3

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو4

عايلة العيفة الشمرة/متو5

ثانويـــة  بولهيالت6

7

8

9

10

بلولة بلخير عين ياقوت/متو1

هواري بومدين عين ياقوت /ثا2

إبراهمي السعيد جرمة/ متو3

دمبري الدراجي  فسديس/ متو4

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا5

6

7

8

9

10

عباش أحمد تازولت/متو1

أحمد تومي تازولت /متو2

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 3

بوتغماس احمد حي بوعدلون/متو4

عبدوعيسى تازولت/ متو5

6

7

8

9

10

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو1

زيغود يوسف عين التوتة/متو2

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو3

جاب هللا محمد تيالطو/ متو4

قايم عبد القادر عين التوتة /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان1

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو2

لعناني مسعود/متو3

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو4

ثانويـة منصورية الدراجي القيقبة5

6

7

8

9

10

بيطام عمر لمسان/ متو1

هواري بومدين تالخمت/ متو2

بن يسعد عيسى تالخمت /متو3

ثانوية مخلوفي السعيد تالخمت4

عماري السعيد تاكسالنت/متو5

6

7

8

9

10

بوشارب يوسف الحاسي/متو1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

77,44مرازقة ساعد طريق تازولت/متوعنصر  حنان137
مرازقة ساعد طريق /متو

تازولت

بلولة بلخير عين ياقوت/متو77,37بلولة بلخير عين ياقوت/متوتيقان  حنان139

76,97بلفرحي امحمد عين التوتة/متومهناوي  محمد141
بلفرحي امحمد عين /متو

التوتة

77,43عايلة العيفة الشمرة/متوطروب  عاطف138
-بن دعاس محمد / متو

-الشمرة

بيطام عمر لمسان/ متو76,40بيطام عمر لمسان/ متوشعابنة  عبد المجيد143

عباش أحمد تازولت/متو77,33عباش أحمد تازولت/متوبزيان  نعيمة140

بعزيز  سيهام142
ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد 

سي سليمان
76,43

ثانوية الشهيد بوكميش 

الحواس اوالد سي سليمان

بوشارب يوسف الحاسي/متو76,04بوشارب يوسف الحاسي/متوغنام  حسان144



فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو1

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو2

بن أحمد عمار زانة أوالد سبع /متو3

ثانوية زانة البيضاء4

(الزرو)صحراوي بوصوار /متو5

-عين جاسر– نزار صالح / متو6

7

8

9

10

شتوح عيسى بيطام/متو1

محمد بودراس  بيطام/متو2

ثانوية ناصر إبراهيم بيطام 3

طريق الجزار بريكة/متو4

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو5

6

7

8

9

10

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا1

ثانويـة المختلطة مروانة2

مروانة المختلطة /متو3

ثانوية قصر بلزمة الجديدة4

ثانويـــــة وادي الماء 5

6

7

8

9

10

عباش أحمد تازولت/متو1

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 2

بوتغماس احمد حي بوعدلون/متو3

أحمد تومي تازولت /متو4

عبدوعيسى تازولت/ متو5

6

7

8

9

10

محمد بن بولعيد آريس/متو1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمود بن عكشة آريس/متو3

البشير اإلبراهيمي آريس/متو4

مزاتة آريس /متو5

6

7

8

9

10

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو1

إبراهمي السعيد جرمة/ متو2

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو3

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو4

جبارة ابراهيم باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا1

محمود الواعي ثنية العابد / ثا2

بلدية عمار ثنية العابد/متو3

بورغ محمد شير/ متو4

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو5

6

7

8

9

10

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا1

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة2

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة3

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو4

03 فيفري حملة 18/متو5

ثانوية اإلخوة عباس باتنة6

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة7

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة8

ثانوية عباس الغرور باتنة9

ثانوية عمار بن فليس  حملة10

75,96فروج عبد القادر زانة البيضاء/متوسعيداني  فتيحة145
فروج عبد القادر زانة /متو

البيضاء

(المتقن سابقا )مروانـة/ ثا75,65(المتقن سابقا )مروانـة/ ثابوعربي  حدة147

74,57أحمد نواورة غسيرة/متوبودر  محمد149
المنطقة السكنية الجديدة /متو

آريس

شتوح عيسى بيطام/متو75,92شتوح عيسى بيطام/متوشتوح  سوهيلة146

االخوة شطارة ثنية العابد/ ثا73,77االخوة شطارة ثنية العابد/ ثابن سالم  بريزة151

عباش أحمد تازولت/متو75,44عباش أحمد تازولت/متوشليحي  خالد148

74,08حالةاستيداعبدرة  عصام150
- الشهيد زبار التواتي /متو

4حي اوالد بشينة ق

72,54 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثامبخوت  خالد152
 وادي 1962 مارس 19/ثا

الشعبة



03 فيفري حملة 18/متو1

عيسات ايدير باتنة/متو2

ثانوية عمار بن فليس  حملة3

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو4

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو5

العقيد لطفي باتنة/ متو6

7

8

9

10

مشتي صالح/متو1

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو2

زيغود يوسف عين التوتة/متو3

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو4

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية عمار بن فليس  حملة1

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة2

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة3

سفوحي عبد هللا باتنة/متو4

03 فيفري حملة 18/متو5

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا6

ثانوية علي النمر باتنة7

8

9

10

ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمول1

مسعود بلعقون  لمدينة/متو2

الصادق بوكريشة إينوغيسن/متو3

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا4

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا5

البشير اإلبراهيمي آريس/متو6

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو7

محمود بن عكشة آريس/متو8

محمد بن بولعيد آريس/متو9

مزاتة آريس /متو10

مزاتة آريس /متو1

البشير اإلبراهيمي آريس/متو2

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو3

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا4

محمود بن عكشة آريس/متو5

محمد بن بولعيد آريس/متو6

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا7

8

9

10

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة1

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو2

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا3

ورتال بشير بارك أفوراج /متو4

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو5

سي علي سواحي باتنة/ متو6

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو7

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو8

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة9

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة10

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو1

محمد بن بولعيد آريس/متو2

محمود بن عكشة آريس/متو3

البشير اإلبراهيمي آريس/متو4

مزاتة آريس /متو5

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا6

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا7

رابحي الشريف فم الطوب/متو8

9

10

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو1

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو2

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو3

ثانوية االخوة العمراني4

ثانوية اإلخوة عباس باتنة5

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة6

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا7

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة8

ثانوية النوي بن عمار فسديس9

أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد10

ثانوية عمار بن فليس  حملة0372,54 فيفري حملة 18/متوبن ناصر  هند153

ثانوية عمار بن فليس  حملة72,54ثانوية علي النمر باتنةبوخالفة  لمياء155

مزاتة آريس/متو72,54حابة امحمد شناورة/متوزاوش  زهرة157

مشتي صالح/متو72,54مشتي صالح/متوبن أم السعد  غنية154

البشير اإلبراهيمي آريس/متو72,54رابحي الشريف فم الطوب/متوزعتر  زهراء159

72,54ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمولبحرية  ليلى156
ثانوية الشهيد بن عكشة 

صالح اشمول

مسعودان  المية158
حي اوالد - الشهيد زبار التواتي /متو

4بشينة ق
اإلخوة لمباركية باتنة/ متو72,54

سعيداني  سيف الدين160
حي اوالد - الشهيد زبار التواتي /متو

4بشينة ق
72,47

عرعار )رغيس النوي /متو

باتنة (2



الطاهر مسعودان باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

العقيد لطفي باتنة/ متو3

االخوين قربازي باتنة/ متو4

سي علي سواحي باتنة/ متو5

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا6

ثانوية اإلخوة عباس باتنة7

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة8

ثانوية االخوة العمراني9

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة10

االخوين بن منصر أحمد و بلقاسم  أوغانيم/متو1

سعادة ابراهيم تيغرغار/متو2

-منعة–عبد الهادي محمد /متو3

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو4

ثانوية االخوين عبوش منعة5

6

7

8

9

10

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو1

ورتال بشير بارك أفوراج /متو2

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو3

مرازقة ساعد طريق تازولت/متو4

عباش أحمد تازولت/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 1

جبارة ابراهيم باتنة/ متو2

عميروش باتنة/ متو3

الشهيد بلقاسم صابة / متو4

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو5

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو6

ثانوية عباس الغرور باتنة7

االخوين قربازي باتنة/ متو8

ثانوية االخوة العمراني9

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو10

االخوين بن منصر أحمد و بلقاسم  أوغانيم/متو1

سعادة ابراهيم تيغرغار/متو2

-منعة–عبد الهادي محمد /متو3

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو4

ثانوية االخوين عبوش منعة5

6

7

8

9

10

زغدود اسماعيل نقاوس/متو1

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس2

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو3

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس4

07الجديدة  قاعدة /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة1

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو2

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا3

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو4

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة5

6

7

8

9

10

عميروش باتنة/ متو1

جبارة ابراهيم باتنة/ متو2

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو3

الطاهر مسعودان باتنة/ متو4

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو5

شمالل عمار باتنة/ متو6

الشهيد بلقاسم صابة / متو7

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو8

العقيد لطفي باتنة/ متو9

المطار  باتنة/ متو10

الطاهر مسعودان باتنة/ متو72,47هواري بومدين عين ياقوت/ثاهارون  حسام الدين161

72,29حالةاستيداعبن حفيظ  صاحب163
بن سعد هللا بلخيرسفح / متو

الجبل باتنة

سعاده  عبد المجيد165
االخوين بن منصر أحمد و بلقاسم  /متو

أوغانيم
72,12

االخوين بن منصر أحمد /متو

و بلقاسم  أوغانيم

حمشة  علي162
االخوين بن منصر أحمد و بلقاسم  /متو

أوغانيم
72,37

االخوين بن منصر أحمد /متو

و بلقاسم  أوغانيم

72,04ثانوية يحياوي موسى عين التوتةبرحايل  ليلى167
ثانوية يحياوي موسى عين 

التوتة

72,22عباش أحمد تازولت/متومساعدي  رحمة164
ثانوية الشهداء حواس محمد 

و حميدة و عبد هللا

زغدود اسماعيل نقاوس/متو0772,07الجديدة  قاعدة /متومشعالة  عفاف166

عميروش باتنة/ متو71,97نجاي عثمان المعذر/ ثاقارة  فريدة168



معاش بوسعيدي اوالد سالم / متو1

بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو2

4حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو 3

 لمسيل1961مظاهرات /متو4

عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثا5

 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو6

-عين جاسر– نزار صالح / متو7

8

9

10

السعيد دحماني معافة/ متو1

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة2

قايم عبد القادر عين التوتة /متو3

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو4

زيغود يوسف عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

عيسات ايدير باتنة/متو1

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة2

ثانوية عمار بن فليس  حملة3

شمالل عمار باتنة/ متو4

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو5

03 فيفري حملة 18/متو6

ثانوية اإلخوة عباس باتنة7
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باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو9

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو10

االخوين قربازي باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

الشهيد بلقاسم صابة / متو3

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو4

الطاهر مسعودان باتنة/ متو5

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو6

جبارة ابراهيم باتنة/ متو7

المطار  باتنة/ متو8

ثانوية عباس الغرور باتنة9

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة10

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة1

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة2

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة3

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا4

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا5

ثانوية عباس الغرور باتنة6

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 7

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة8

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو9

المطار  باتنة/ متو10

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا1

مشتي صالح/متو2

قايم عبد القادر عين التوتة /متو3

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا4

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة5

6

7

8

9

10

بن أحمد عمار زانة أوالد سبع /متو1

ثانوية زانة البيضاء2

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو3

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو4

(الزرو)صحراوي بوصوار /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان1

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو2

احمد العباسي تينيباوين/متو3

عماري السعيد تاكسالنت/متو4

5

6

7

8

9

10

71,54عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثابوسالمة  موسى169
بوعبد هللا عمار أوالد /متو

سالم

71,54بوشارب يوسف الحاسي/متوبن حرشاش  أمال171
ثانويـــــة حميش عمار بن 

محمد الصالح وادي الشعبة

71,47ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدةهميسي  فلاير173
ثانويـــة حشاشنة قدور 

كشيدة

حمودي  وليد170
ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين 

التوتة
السعيد دحماني معافة/ متو71,54

71,38بن أحمد عمار زانة أوالد سبع/متونزار  فوضيل175
بن أحمد عمار زانة /متو

أوالد سبع

شمالل عمار باتنة/ متو71,47ورتال بشير بارك أفوراج/متوعطال  ميادة172

71,44محمد الطاهر قدوري عين التوتة/ ثاقوارف  حياة174
محمد الطاهر قدوري / ثا

عين التوتة

موساوي  المية176
ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد 

سي سليمان
71,21

الشهيد حذفاني عمر /متو

نقاوس



حسيب يوسف المعذر / متو1

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا2

بن حركات عمار المعذر/متو3

إبراهمي السعيد جرمة/ متو4

بن أحمد عمار زانة أوالد سبع /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر1

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس2

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان3

زغدود اسماعيل نقاوس/متو4

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو5

6

7

8

9

10

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمود بن عكشة آريس/متو3

محمد بن بولعيد آريس/متو4

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا5

البشير اإلبراهيمي آريس/متو6

مزاتة آريس /متو7

8

9

10

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو1

عمار روابح  باتنة/ متو2

االخوة شطوح باتنة/ متو3

العقيد لطفي باتنة/ متو4

ثانوية اإلخوة عباس باتنة5

االخوين قربازي باتنة/ متو6

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو7

8

9

10

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو1

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة2

3

4

5

6

7

8

9

10

محمود الواعي ثنية العابد / ثا1

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا2

بلدية عمار ثنية العابد/متو3

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو4

بورغ محمد شير/ متو5

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو6

-منعة–عبد الهادي محمد /متو7

ثانوية االخوين عبوش منعة8

ثانوية شير9

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا10

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو1

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا2

-نارة - هراد امحمد و بلقاسم / متو3

ثانوية االخوين عبوش منعة4

سعادة ابراهيم تيغرغار/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية عمار بن فليس  حملة1

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة2

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة3

ثانوية بلقاسم بروال باتنة4

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا5
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7

8

9

10

حسيب يوسف المعذر/ متو71,19نجاي عثمان المعذر/ ثازرارة  راضية177

محمد لمير صالحي أريـس/ ثا70,97محمد لمير صالحي أريـس/ ثابورك  راضية179

70,77ثانوية يحياوي موسى عين التوتةعثماني  حسينة181
ثانوية بوشمال عبد الرحمان 

عين التوتة

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر71,17ثانوية فالحي ابراهيم بومقرزغينة  مفيدة178

70,54اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة/ثامسطور  الصالح183
– زمرة الصادق شالمة /متو

-منعة

الشيخ  نادية180
الشهيدين خمري عيسى و /متو

(حي الرياض)لحسن
70,82

الشهيدين خمري عيسى /متو

(حي الرياض)و لحسن

محمود الواعي ثنية العابد/ ثا70,54محمود الواعي ثنية العابد/ ثاعساس  عيسى182

70,54ثانوية عمار بن فليس  حملةوعواع  رابح184
ثانويـــــة حميش عمار بن 

محمد الصالح وادي الشعبة



ثانوية فالحي ابراهيم بومقر1

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو2

زغدود اسماعيل نقاوس/متو3

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس4

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس5

6

7

8

9

10

ثانوية النوي بن عمار فسديس1

دمبري الدراجي  فسديس/ متو2

بلولة بلخير عين ياقوت/متو3

إبراهمي السعيد جرمة/ متو4

هواري بومدين عين ياقوت /ثا5

6

7

8

9

10

ثانوية االخوة العمراني1

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو2

االخوين قربازي باتنة/ متو3

االخوة شطوح باتنة/ متو4

عمار روابح  باتنة/ متو5

ثانوية بلقاسم بروال باتنة6

7

8

9

10

زيغود يوسف عين التوتة/متو1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو3

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو4

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو5

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة6

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة7

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا8

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا9

10

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 1

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا2

ثانوية بلقاسم بروال باتنة3

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا4

قصر بلزمة/ متو5

6

7

8

9

10

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو1

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو2

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو3

عمار روابح  باتنة/ متو4

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا5

6

7

8

9

10

العقيد لطفي باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

الطاهر مسعودان باتنة/ متو3

جبارة ابراهيم باتنة/ متو4

ثانوية علي النمر باتنة5

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو6

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة7

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو8

ثانوية عباس الغرور باتنة9

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا10

المطار  باتنة/ متو1

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا2

شمالل عمار باتنة/ متو3

جبارة ابراهيم باتنة/ متو4

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو5

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو6

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو7

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة8

ثانوية عباس الغرور باتنة9

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة10

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر70,54ثانوية فالحي ابراهيم بومقرأمزال  فريدة185

70,54ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنةجبالي  رضوة187
أسماء بنت أبي بكر / متو

باتنة

70,54ثانوية قصر بلزمة الجديدةداعه  وليد189
ثانوية عبد الصمد مصطفى 

باتنة

70,54ثانوية زانة البيضاءبوعافية  يسمينة186
ثانوية النوي بن عمار 

فسديس

جبارة ابراهيم باتنة/ متو70,54ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدةميدني  وفاء191

70,54زيغود يوسف عين التوتة/متوكعرار  حليمة188
قايم عبد القادر عين /متو

التوتة

70,54محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثابلفراق  يوسف190
االخوة بن عائشة أوالد / متو

بشينة

المطار  باتنة/ متو70,54وادي الطاقة–عزوي مدور/متوبوزوال  نائلة ريفة192



غجاتي محمد بريكة/متو1

ثانوية بريكة الجديدة 2

ثانويـة حي النصر بريكة 3

ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانة4

الجزار مركز/ متو5

6

7

8

9

10

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو1

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو2

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو3

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو4

زروني مسعود سفيان/متو5

الشهيد مقعاش السعيد/متو6

زغدود اسماعيل نقاوس/متو7

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس8

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس9

10

بريكة- طريق الجزار- ثانوية قتال عيسى1

غجاتي محمد بريكة/متو2

فرحات محمد الطيب بريكة/متو3

بريكة (طريق سطيف)رويشي العيد /متو4

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو5

دراجي حمه بريكة /متو6

شتوح عيسى بيطام/متو7

محمد بودراس  بيطام/متو8

امدوكال/ متو9

10

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة1

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا2

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا3

علي بوخالفة عين التوتة/متو4

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو5

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو6

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة7

مشتي صالح/متو8

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو9

السعيد عبيد حي الشافات عين التوتة/ ثا10

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة1

ثانوية اإلخوة عباس باتنة2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 4

ثانوية عمار بن فليس  حملة5

ثانوية علي النمر باتنة6

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا7

ثانوية االخوة العمراني8

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة9

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر10

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا1

جبارة ابراهيم باتنة/ متو2

ثانوية االخوة العمراني3

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو4

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة5

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة6

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو7

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا8

ثانوية اإلخوة عباس باتنة9

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا10

ثانويـة المختلطة مروانة1

مروانة المختلطة /متو2

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا3

ثانوية قصر بلزمة الجديدة4

-مروانة– شيدي /متو5

6

7

8

9

10

بلولة بلخير عين ياقوت/متو1

هواري بومدين تالخمت/ متو2

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو3

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو4

لعناني مسعود/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية بريكة الجديدة70,54ثانويـة حي النصر بريكةقدور  رشيد193

لقبال  منير195
- طريق الجزار- ثانوية قتال عيسى

بريكة
70,54

طريق - ثانوية قتال عيسى

بريكة- الجزار

70,54ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمرشقرونة  مريم197
ثانوية البشير اإلبراهيمي 

باتنة

70,54زروني مسعود سفيان/متوبن عياش  عماد194
حجيرة موسى أوالد سي /متو

سليمان

ثانويـة المختلطة مروانة70,54ثانويـة المختلطة مروانةسعيدي  نصرالدين199

بوخالفة  رفيقة196
السعيد عبيد حي الشافات عين / ثا

التوتة
70,54

ثانوية يحياوي موسى عين 

التوتة

70,54محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثاحداد  محمد يزيد198
- الشهيد زبار التواتي /متو

4حي اوالد بشينة ق

70,47هواري بومدين تالخمت/ متوعولمي  نعيمة200



 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا1

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة2

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة3

03 فيفري حملة 18/متو4

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو5

الطاهر مسعودان باتنة/ متو6

ثانوية علي النمر باتنة7

شمالل عمار باتنة/ متو8

الشهيد بلقاسم صابة / متو9

ثانوية عباس الغرور باتنة10

أحمد نواورة غسيرة/متو1

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا2

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو3

محمد بن بولعيد آريس/متو4

مزاتة آريس /متو5

محمود بن عكشة آريس/متو6

7

8

9

10

بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو1

 لمسيل1961مظاهرات /متو2

معاش بوسعيدي اوالد سالم / متو3

4حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو 4

-مروانة- علي النمر/متو5

6

7

8

9

10

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة1

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا2

ثانوية االخوة العمراني3

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة4

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة5

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 6

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة7

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا8

ثانوية علي النمر باتنة9

ثانوية اإلخوة عباس باتنة10

سي علي سواحي باتنة/ متو1

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا2

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة3

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة4

ثانوية االخوة العمراني5

االخوة شطوح باتنة/ متو6

7

8

9

10

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو1

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا2

محمد بن بولعيد آريس/متو3

محمود بن عكشة آريس/متو4

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا5

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو6

أحمد نواورة غسيرة/متو7

ثانوية مزياني علي غسيرة8

محمود الواعي ثنية العابد / ثا9

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا10

سي علي سواحي باتنة/ متو1

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو2

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو3

العقيد لطفي باتنة/ متو4

االخوة شطوح باتنة/ متو5

المطار  باتنة/ متو6

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو7

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو8

علي بوخالفة عين التوتة/متو9

10

االخوة الشهداء عبد الصمد عيون العصافير/ ثا1

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو3

ورتال بشير بارك أفوراج /متو4

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة5

 01ثانوية العربي التبسي6

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة7

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة8

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا9

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو10

70,47 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثاروابح  فايزة201
 وادي 1962 مارس 19/ثا

الشعبة

70,44بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متوبن راضي  حكيم203
بوعبد هللا عمار أوالد /متو

سالم

سي علي سواحي باتنة/ متو70,04سي علي سواحي باتنة/ متوصبور  مريم205

أحمد نواورة غسيرة/متو70,47أحمد نواورة غسيرة/متوزغيشي  سلمى202

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو70,04علي بوخالفة عين التوتة/متوحاج  عيسى  سميرة207

بوهزيلة  نجاة حنان204
ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار 

وادي الشعبة
70,04

ثانويـــــة بن فليس الطاهر 

بن عمار وادي الشعبة

محمد لمير صالحي أريـس/ ثا70,04محمود بن عكشة آريس/متوبوقبال  فضيلة206

مرازقة  خديجة208
االخوة الشهداء عبد الصمد عيون / ثا

العصافير
70,04

االخوة الشهداء عبد / ثا

الصمد عيون العصافير



بن كرامة أحمد عين التوتة /متو1

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو2

قايم عبد القادر عين التوتة /متو3

علي بوخالفة عين التوتة/متو4

مشتي صالح/متو5

6

7

8

9

10

االخوين قربازي باتنة/ متو1

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 2

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا3

الشهيد بلقاسم صابة / متو4

ثانوية عمار بن فليس  حملة5

03 فيفري حملة 18/متو6

ثانوية علي النمر باتنة7

عميروش باتنة/ متو8

جبارة ابراهيم باتنة/ متو9

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة10

ثانوية عباس الغرور باتنة1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

المطار  باتنة/ متو3

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 4

الطاهر مسعودان باتنة/ متو5

الشهيد بلقاسم صابة / متو6

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة7

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا8

العقيد لطفي باتنة/ متو9

شمالل عمار باتنة/ متو10

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر1

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا2

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا3

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة4

االخوين قربازي باتنة/ متو5

ورتال بشير بارك أفوراج /متو6

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة7

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا8

ثانوية االخوة العمراني9

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو10

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو1

جبارة ابراهيم باتنة/ متو2

عميروش باتنة/ متو3

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو4

شمالل عمار باتنة/ متو5

الشهيد بلقاسم صابة / متو6

االخوين قربازي باتنة/ متو7

الطاهر مسعودان باتنة/ متو8

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو9

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو10

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمد بن بولعيد آريس/متو3

محمود بن عكشة آريس/متو4

البشير اإلبراهيمي آريس/متو5

مزاتة آريس /متو6

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا7

رابحي الشريف فم الطوب/متو8

9

10

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو1

محمد بن بولعيد آريس/متو2

محمود بن عكشة آريس/متو3

مزاتة آريس /متو4

البشير اإلبراهيمي آريس/متو5

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا6

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا7

أحمد نواورة غسيرة/متو8

ثانوية مزياني علي غسيرة9

مسعود بلعقون  لمدينة/متو10

شويمت عبد القادر الجـزار /ثا1

عزيل ابراهيم الجزار/ متو2

الجزار مركز/ متو3

الجزار الجديدة/متو4

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو5

6

7

8

9

10

علي بوخالفة عين التوتة/متو69,71بن كرامة أحمد عين التوتة/متوفورار  زهية209

ثانوية عباس الغرور باتنة69,54ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنةلعطلي  سميرة211

أوصيف  نوال213
محمد الشريف بن عكشة تامشيط / متو

باتنة
69,54

محمد الشريف بن / متو

عكشة تامشيط باتنة

خنوش  طارق210
بهلول الزوبير بن الهاشمي / ثا

بوزوران
الشهيد بلقاسم صابة/ متو69,54

البشير اإلبراهيمي آريس/متو69,54ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمولبخوش  الياس215

69,54ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدةمساعدية  محمد212
ثانوية الشهيد محمد خبري 

ابن عمر

محمد لمير صالحي أريـس/ ثا69,54رابحي الشريف فم الطوب/متوبوعبله  كريمة214

شويمت عبد القادر الجـزار/ثا69,44شويمت عبد القادر الجـزار/ثاسي عبد هللا  المية216



( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو1

االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو2

(جرياط الجديدة )زعبار الجمعي / متو3

ساعد بن سديرة  القصبات/ متو4

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو5

6

7

8

9

10

جبارة ابراهيم باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو3

االخوين قربازي باتنة/ متو4

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو1

العقيد لطفي باتنة/ متو2

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو3

جبارة ابراهيم باتنة/ متو4

عبدوعيسى تازولت/ متو5

ثانوية بلقاسم بروال باتنة6

7

8

9

10

 مسكن القديمة بريكة1000حي /متو1

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو2

فرحات محمد الطيب بريكة/متو3

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو4

غجاتي محمد بريكة/متو5

محمد الصالح بلعباس بريكة/ثا6

- مسكن الجديدة1000- ثانويـــــة ساللي مسعود7

ثانوية بريكة الجديدة 8

ثانوية معجوج العمري بريكـة 9

10

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو1

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان2

زغدود اسماعيل نقاوس/متو3

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو4

احمد العباسي تينيباوين/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية بالة علي وادي الطاقة1

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا2

االخوين بن غاغة / متو3

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو4

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 5

6

7

8

9

10

(4اوزريان ق)فاتح علي بن الشريف /متو1

مصطفي بن بولعيد بوزينة/متو2

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة3

ثانوية حسين ايت احمد تاقوست4

بورغ محمد شير/ متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمول1

مسعود بلعقون  لمدينة/متو2

الصادق بوكريشة إينوغيسن/متو3

محمد بن بولعيد آريس/متو4

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو5

6

7

8

9

10

69,21(جرياط الجديدة )زعبار الجمعي / متوزبيري  ليلى217
بن عبد الغاني /متو

( 05القيقبة م ق )عمارة

عبدوعيسى تازولت/ متو69,17باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متوبن مرجة  سهام219

احمد العباسي تينيباوين/متو68,97حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متووناسي  وليدة221

69,18بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متوبومخيلة  المية218
بن سعد هللا بلخيرسفح / متو

الجبل باتنة

68,79ثانوية حسين ايت احمد تاقوستمكنتيشي  ابراهيم223
مصطفي بن بولعيد /متو

بوزينة

69,04عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة/ثافرحات  وسيلة220
بن بعطوش عبد العالي /متو

بريكة

ثانوية بالة علي وادي الطاقة68,83ثانوية بالة علي وادي الطاقةغليد  نسيمة222

68,56حالةاستيداعصالحي  المية224
ثانوية الشهيد بن عكشة 

صالح اشمول



غجاتي محمد بريكة/متو1

فرحات محمد الطيب بريكة/متو2

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو3

ثانوية بريكة الجديدة 4

حي المجاهدين بريكة/متو5

6

7

8

9

10

ثانويـة درياس امحمد القصبــــات 1

ثانويـة منصورية الدراجي القيقبة2

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة (طريق سطيف)رويشي العيد /متو1

دراجي حمه بريكة /متو2

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو3

غجاتي محمد بريكة/متو4

طريق الجزار بريكة/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية اإلخوة عباس باتنة1

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

االخوين قربازي باتنة/ متو4

الشهيد بلقاسم صابة / متو5

االخوة شطوح باتنة/ متو6

العقيد لطفي باتنة/ متو7

ثانوية االخوة العمراني8

9

10

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو1

السعيد عبيد حي الشافات عين التوتة/ ثا2

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو3

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو4

زيغود يوسف عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

االخوين قربازي باتنة/ متو1

ثانوية اإلخوة عباس باتنة2

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو3

ورتال بشير بارك أفوراج /متو4

ثانوية االخوة العمراني5

عمار روابح  باتنة/ متو6

االخوة شطوح باتنة/ متو7

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو8

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا9

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا10

ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانة1

سخري العربي سقانة/متو2

جاب هللا محمد تيالطو/ متو3

ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيان4

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو5

6

7

8

9

10

جاب هللا محمد تيالطو/ متو1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو3

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو4

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة5

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا6

7

8

9

10

68,54ثانوية بريكة الجديدةفرحات  يوسف225
 1000دليح الطاهر/متو

مسكن ج بريكة

68,21الجزار مركز/ متودراجي  عبد هللا227
طريق )رويشي العيد /متو

بريكة (سطيف

68,04علي بوخالفة عين التوتة/متومذكور  سهام229
السعيد عبيد حي الشافات / ثا

عين التوتة

68,54ثانويـة درياس امحمد القصبــــاتبوقره  حسنية226
ثانويـة درياس امحمد 

القصبــــات

68,04ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانةمزهود  حنان231
ثانوية الشهيد  زيرق محمود 

سقانة

68,17ثانوية اإلخوة عباس باتنةغضبان  شهرزاد228
ثانوية البشير اإلبراهيمي 

باتنة

68,04ثانوية ناصر إبراهيم بيطامدافري  غنية230
الشهيد عومار لمباركية /متو

باتنة

عاشور  نوال232
السعيد عبيد حي الشافات عين / ثا

التوتة
جاب هللا محمد تيالطو/ متو68,04



زيغود يوسف عين التوتة/متو1

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو2

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا3

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة4

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو5

علي بوخالفة عين التوتة/متو6

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو7

قايم عبد القادر عين التوتة /متو8

مشتي صالح/متو9

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا10

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة1

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا2

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو3

قايم عبد القادر عين التوتة /متو4

السعيد دحماني معافة/ متو5

6

7

8

9

10

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا1

ثانوية بالة علي وادي الطاقة2

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 3

عبدوعيسى تازولت/ متو4

رابحي الشريف فم الطوب/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية االخوة العمراني1

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة4

ثانوية عمار بن فليس  حملة5

6

7

8

9

10

4حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو 1

بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو2

3

4

5

6

7

8

9

10

زغدود اسماعيل نقاوس/متو1

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو2

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس3

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر4

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو5

(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متو6

7

8

9

10

عمار روابح  باتنة/ متو1

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو2

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو3

االخوة شطوح باتنة/ متو4

االخوين قربازي باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة1

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا2

ثانوية اإلخوة عباس باتنة3

ثانوية عمار بن فليس  حملة4

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة5

6

7

8

9

10

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا67,97سخري العربي سقانة/متوبراكتة  حكيمة233

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة/ ثا67,97اإلخوة يلوز وادي  الطاقة/ ثابتيرة  سناء235

467,44حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو عبد السالم  نجاة237
حمو جبار حمو أوالد /متو 

4سالم ق

67,97ثانوية يحياوي موسى عين التوتةبن مخلوف  ايمان234
ثانوية يحياوي موسى عين 

التوتة

66,73ثانوية النوي بن عمار فسديسبومزراق  سهيلة239
المدعو )عرعار محمد / متو

باتنة (بوعزة

267,84-5وادي الماء الجديدة ق /متوجبار  عزيز236
محمد الصديق بن يحي / ثا

باتنة

66,99زغدود اسماعيل نقاوس/متووسار  شهيرة238
ثانوية كواوشة اسماعيل 

نقاوس

66,72ثانوية االخوة العمرانيالزين  صورية240
محمد الصديق بن يحي / ثا

باتنة



حسيب يوسف المعذر / متو1

بن حركات عمار المعذر/متو2

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا3

نجاي عثمان المعذر/ ثا4

دمبري الدراجي  فسديس/ متو5

6

7

8

9

10

القديمة تيمقاد/متو1

اوجرة طاهر ابن محمد /متو2

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 3

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو4

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو5

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو6

7

8

9

10

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة1

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو2

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة3

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 4

ثانوية بلقاسم بروال باتنة5

6

7

8

9

10

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة1

ثانوية عباس الغرور باتنة2

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة3

ثانوية علي النمر باتنة4

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة5

ثانوية خديجة أم المؤمنين باتنة6

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا7

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة8

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا9

ثانوية اإلخوة عباس باتنة10

الشهيد بلقاسم صابة / متو1

الطاهر مسعودان باتنة/ متو2

عميروش باتنة/ متو3

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو4

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو5

جبارة ابراهيم باتنة/ متو6

7

8

9

10

تكوتي محمد تكوت/ متو1

حابة امحمد شناورة/متو2

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 3

أحمد نواورة غسيرة/متو4

ثانوية مزياني علي غسيرة5

6

7

8

9

10

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة1

ثانوية االخوة العمراني2

شمالل عمار باتنة/ متو3

جبارة ابراهيم باتنة/ متو4

االخوين قربازي باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس1

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس2

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو3

زغدود اسماعيل نقاوس/متو4

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر5

6

7

8

9

10

حسيب يوسف المعذر/ متو66,54حسيب يوسف المعذر/ متوبوعافية  سليمة241

63,17ثانوية صالح الدين االيوبي باتنةتيغزة  صالح243
ثانوية صالح الدين االيوبي 

باتنة

الشهيد بلقاسم صابة/ متو63,17عميروش باتنة/ متودحماني  رشيدة245

القديمة تيمقاد/متو65,46القديمة تيمقاد/متوصالحي  سمية242

63,17ثانوية صالح الدين االيوبي باتنةحمريش  نوال247

63,17الشهيد بلقاسم صابة/ متودرنوني  زهية244
ثانوية صالح الدين االيوبي 

باتنة

تكوتي محمد تكوت/ متو63,17تكوتي محمد تكوت/ متولونيسي  نورة246

63,17ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوسعطير  صباح248
ثانوية كواوشة اسماعيل 

نقاوس



-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو1

 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو2

قصر بلزمة/ متو3

بوشارب يوسف الحاسي/متو4

-مروانة– شيدي /متو5

6

7

8

9

10

بورغ محمد شير/ متو1

ثانوية شير2

بلدية عمار ثنية العابد/متو3

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا4

محمود الواعي ثنية العابد / ثا5

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو6

-منعة–عبد الهادي محمد /متو7

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا8

ثانوية االخوين عبوش منعة9

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو10

ثانوية بالة علي وادي الطاقة1

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا2

االخوين بن غاغة / متو3

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو4

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 5

6

7

8

9

10

عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة /ثا1

- مسكن الجديدة1000- ثانويـــــة ساللي مسعود2

ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيان3

محمد بودراس  بيطام/متو4

فرحات محمد الطيب بريكة/متو5

6

7

8

9

10

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة1

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة4

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 5

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة6

العقيد لطفي باتنة/ متو7

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة8

9

10

ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيان1

(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متو2

سخري العربي سقانة/متو3

محمد بودراس  بيطام/متو4

شتوح عيسى بيطام/متو5

6

7

8

9

10

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو1

ورتال بشير بارك أفوراج /متو2

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو3

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو4

االخوة الشهداء عبد الصمد عيون العصافير/ ثا5

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو6

عبدوعيسى تازولت/ متو7

عباش أحمد تازولت/متو8

ثانوية بلقاسم بروال باتنة9

االخوين بن غاغة / متو10

محمود الواعي ثنية العابد / ثا1

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا2

بلدية عمار ثنية العابد/متو3

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو4

بورغ محمد شير/ متو5

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو6

ثانوية شير7

-منعة–عبد الهادي محمد /متو8

ثانوية االخوين عبوش منعة9

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا10

62,54-وادي الماء–مراح عبد هللا/متولكحل  عبد الرزاق249
وادي –مراح عبد هللا/متو

-الماء

ثانوية بالة علي وادي الطاقة62,54ثانوية بالة علي وادي الطاقةدلندي  مخلوف251

خبزقة  رشيد253
 وادي 1962 مارس 19/ثا

الشعبة
62,54

ثانويـــــة بن فليس الطاهر 

بن عمار وادي الشعبة

بورغ محمد شير/ متو62,54بورغ محمد شير/ متوعشي  عزيزة250

خنتوش  عبد الوهاب255
ثانوية الشهيد بن عكشة 

صالح اشمول
62,54

بن سعد هللا بلخيرسفح / متو

الجبل باتنة

طهاري  عياش252
عزيل عبد الرحمن بن /ثا

النوي بريكة
62,54

عزيل عبد الرحمن بن /ثا

النوي بريكة

بادي  مخلوف254
ثانوية الشهيد رقاع قويدر 

سفيان
62,54

ثانوية الشهيد رقاع قويدر 

سفيان

محمود الواعي ثنية العابد/ ثا62,54محمود الواعي ثنية العابد/ ثاواحدي  عبد الوهاب256



هواري بومدين عين ياقوت /ثا1

بلولة بلخير عين ياقوت/متو2

إبراهمي السعيد جرمة/ متو3

حسيب يوسف المعذر / متو4

بن حركات عمار المعذر/متو5

6

7

8

9

10

البشير اإلبراهيمي آريس/متو1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمد بن بولعيد آريس/متو3

محمود بن عكشة آريس/متو4

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا5

6

7

8

9

10

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا1

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا2

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة3

مشتي صالح/متو4

قايم عبد القادر عين التوتة /متو5

6

7

8

9

10

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة1

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا2

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة3

ثانوية االخوة العمراني4

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر5

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا6

7

8

9

10

-نارة - هراد امحمد و بلقاسم / متو1

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو2

-منعة–عبد الهادي محمد /متو3

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا4

ثانوية االخوين عبوش منعة5

6

7

8

9

10

احمد العباسي تينيباوين/متو1

ثانوية شهيلي عمار تاكسالنت2

عماري السعيد تاكسالنت/متو3

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس4

زغدود اسماعيل نقاوس/متو5

6

7

8

9

10

03 فيفري حملة 18/متو1

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة2

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو3

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا4

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو5

االخوين قربازي باتنة/ متو6

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة7

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا8

ثانويـــــة بن فليس الطاهر وادي الشعبة9

10

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان1

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو2

ثانوية شهيلي عمار تاكسالنت3

احمد العباسي تينيباوين/متو4

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس5

6

7

8

9

10

هواري بومدين عين ياقوت/ثا62,54هواري بومدين عين ياقوت/ثادرغال  نبيلة257

62,54معاش ابراهيم عين التوتة/ ثامخلوفي  عبد القادر259
محمد الطاهر قدوري / ثا

عين التوتة

62,54اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة/ثامعاليم  عبد العزيز261
- هراد امحمد و بلقاسم / متو

-نارة 

62,54البشير اإلبراهيمي آريس/متوسعيدي  مسعود258

62,54ثانوية علي النمر باتنةبوكره  اسمهان263
احمد بن سخرية القطب / متو

03العمراني حملة 

حب الحمص  نضيرة260
ثانوية الشهيد محمد خبري 

ابن عمر
62,54

ثانويـــــة بن فليس الطاهر 

بن عمار وادي الشعبة

احمد العباسي تينيباوين/متو62,54ثانوية شهيلي عمار تاكسالنتبن علجية  عبد العزيز 262

62,54ثانوية شهيلي عمار تاكسالنتمومن  ربعي264
ثانوية شهيلي عمار 

تاكسالنت



بن حركات عمار المعذر/متو1

حسيب يوسف المعذر / متو2

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا3

نجاي عثمان المعذر/ ثا4

إبراهمي السعيد جرمة/ متو5

صاغور العربي بولهيالت/متو6

بلولة بلخير عين ياقوت/متو7

ثانويـــة  بولهيالت8

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو9

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو10

ثانويـة المختلطة مروانة1

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا2

مروانة المختلطة /متو3

-مروانة- علي النمر/متو4

-مروانة– شيدي /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيان1

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس2

زغدود اسماعيل نقاوس/متو3

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس4

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو5

6

7

8

9

10

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا1

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو2

ثانوية بالة علي وادي الطاقة3

االخوين بن غاغة / متو4

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 5

6

7

8

9

10

مشتي صالح/متو1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو3

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا4

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة5

6

7

8

9

10

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو1

لعناني مسعود/متو2

بيطام عمر لمسان/ متو3

هواري بومدين تالخمت/ متو4

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو5

6

7

8

9

10

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو1

طريق الجزار بريكة/متو2

غجاتي محمد بريكة/متو3

حي المجاهدين بريكة/متو4

فرحات محمد الطيب بريكة/متو5

6

7

8

9

10

ثانويـــة  بولهيالت1

صاغور العربي بولهيالت/متو2

ثانوية غضبان الطيب الشمرة3

عايلة العيفة الشمرة/متو4

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو5

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا6

7

8

9

10

قردة  هدى265
بن حركات عمار/متو

 المعذر
بن حركات عمار المعذر/متو62,54

حناشي  عبدالرحمان267
ثانوية الشهيد رقاع قويدر 

سفيان
62,54

ثانوية الشهيد رقاع قويدر 

سفيان

مشتي صالح/متو62,54مشتي صالح/متوبن علجية  زكية269

سلوم  وفاء266
ثانويـة المختلطة 

مروانة
ثانويـة المختلطة مروانة62,54

سعودي  الجوهاري271
لطرش الطاهر/متو

بريكة (حي النصر) 
طريق الجزار بريكة/متو62,54

معو  طارق268
اإلخوة يلوز/ ثا

 وادي  الطاقة
اإلخوة يلوز وادي  الطاقة/ ثا62,54

بن منصور  سمير270
بوعبد هللا عمار/متو

 أوالد سالم
62,54

ثانويـــة  بولهيالت62,54ثانويـــة  بولهيالتمعيريف  هدى272



محمد لمير صالحي أريـس  / ثا1

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا2

محمد بن بولعيد آريس/متو3

مزاتة آريس /متو4

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو5

محمود بن عكشة آريس/متو6

البشير اإلبراهيمي آريس/متو7

8

9

10

محمود بن عكشة آريس/متو1

محمد بن بولعيد آريس/متو2

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو3

مزاتة آريس /متو4

البشير اإلبراهيمي آريس/متو5

6

7

8

9

10

الصادق بوكريشة إينوغيسن/متو1

ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمول2

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو3

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا4

البشير اإلبراهيمي آريس/متو5

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا6

محمود بن عكشة آريس/متو7

محمد بن بولعيد آريس/متو8

مسعود بلعقون  لمدينة/متو9

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 10

ثانوية غضبان الطيب الشمرة1

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو2

عايلة العيفة الشمرة/متو3

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو4

ثانويـــة  بولهيالت5

صاغور العربي بولهيالت/متو6

7

8

9

10

غجاتي محمد بريكة/متو1

فرحات محمد الطيب بريكة/متو2

حي المجاهدين بريكة/متو3

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو4

أول نوفمبر بريكة/متو5

 مسكن القديمة بريكة1000حي /متو6

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو7

طريق الجزار بريكة/متو8

9

10

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا1

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة2

03 فيفري حملة 18/متو3

العقيد لطفي باتنة/ متو4

ثانوية االخوة العمراني5

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو6

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا7

ثانوية عمار بن فليس  حملة8

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو9

10

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو1

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو2

عايلة العيفة الشمرة/متو3

ثانوية غضبان الطيب الشمرة4

صاغور العربي بولهيالت/متو5

6

7

8

9

10

فرحات محمد الطيب بريكة/متو1

عزيل عبد الرحمان/متو2

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو3

غجاتي محمد بريكة/متو4

محمد الصالح بلعباس بريكة/ثا5

6

7

8

9

10

62,54محمد لمير صالحي أريـس  / ثابليلي  أحمد273
محمد يكن الغسيري / ثا

أريـس

62,54ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمولحابة  فوزية275
ثانوية الشهيد بن عكشة 

صالح اشمول

معجوج  عبد الحفيظ277
حي المجاهدين/متو

 بريكة
حي المجاهدين بريكة/متو62,54

62,54-نارة - هراد امحمد و بلقاسم / متوبن بولعيد  كمال274

بهاز  فيروز279
صاغور العربي/متو

 بولهيالت
عايلة العيفة الشمرة/متو62,54

مجوج  عبد العاني276
ثانوية غضبان الطيب

 الشمرة
ثانوية غضبان الطيب الشمرة62,54

قرزيز  نبيل278
 مارس 19/ثا

 وادي الشعبة1962
62,54

 وادي 1962 مارس 19/ثا

الشعبة

غانم  ياسين280
عزيل/متو

 عبد الرحمان
عزيل عبد الرحمان/متو62,54



عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو1

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا2

شمالل عمار باتنة/ متو3

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة4

الشهيد بلقاسم صابة / متو5

االخوين قربازي باتنة/ متو6

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة7

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا8

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو9

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 10

بن حركات عمار المعذر/متو1

حسيب يوسف المعذر / متو2

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا3

نجاي عثمان المعذر/ ثا4

إبراهمي السعيد جرمة/ متو5

صاغور العربي بولهيالت/متو6

بلولة بلخير عين ياقوت/متو7

ثانويـــة  بولهيالت8

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو9

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو10

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس1

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس2

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو3

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر4

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان5

6

7

8

9

10

أحمد تومي تازولت /متو1

عباش أحمد تازولت/متو2

عبدوعيسى تازولت/ متو3

سليماني أحمد تازولت/ ثا4

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 5

6

7

8

9

10

ثانوية عباس الغرور باتنة1

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا2

ثانوية االخوة العمراني3

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 4

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة5

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة6

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة7

ثانوية اإلخوة عباس باتنة8

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا9

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة10

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا1

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا2

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة3

االخوة شطوح باتنة/ متو4

المطار  باتنة/ متو5

ثانوية اإلخوة عباس باتنة6

عمار روابح  باتنة/ متو7

االخوين قربازي باتنة/ متو8

العقيد لطفي باتنة/ متو9

ثانوية عباس الغرور باتنة10

ثانويـــة  بولهيالت1

صاغور العربي بولهيالت/متو2

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو3

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو4

عايلة العيفة الشمرة/متو5

ثانوية غضبان الطيب الشمرة6

7

8

9

10

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو1

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو2

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو3

االخوة شطوح باتنة/ متو4

عمار روابح  باتنة/ متو5

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو6

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة7

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو8

9

10

بن عيفة  طارق281
ثانوية بلقاسم بروال 

باتنة
62,54

عمر المختار سوناتيبا /متو

باتنة

بن راحلة  حمزة283
ثانوية كواوشة اسماعيل

 نقاوس
ثانوية فالحي ابراهيم بومقر62,54

بن عمر  اسماء285
ثانوية عباس الغرور

 باتنة
62,54

محمد الصديق بن يحي / ثا

باتنة

نعون  سامية282
بن حركات عمار/متو

 المعذر
بن حركات عمار المعذر/متو62,54

ثانويـــة  بولهيالت62,54ثانويـــة  بولهيالتحواسي  عبد الحق287

عيواج  أمال284
أحمد تومي /متو

تازولت
عباش أحمد تازولت/متو62,54

62,54 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثاياحي  عيدة286
 وادي 1962 مارس 19/ثا

الشعبة

62,54االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متوبن بوعزيز  مديحة288
ثانويـــة حشاشنة قدور 

كشيدة



أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد1

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو2

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو3

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة4

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة5

ثانوية االخوة العمراني6

عبدوعيسى تازولت/ متو7

8

9

10

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو1

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو2

بلدية عمار ثنية العابد/متو3

االخوين بن غاغة / متو4

-منعة–عبد الهادي محمد /متو5

6

7

8

9

10

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو1

غجاتي محمد بريكة/متو2

حي المجاهدين بريكة/متو3

ثانوية معجوج العمري بريكـة 4

محمد الصالح بلعباس بريكة/ثا5

6

7

8

9

10

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 1

تكوتي محمد تكوت/ متو2

حابة امحمد شناورة/متو3

أحمد نواورة غسيرة/متو4

ثانوية مزياني علي غسيرة5

6

7

8

9

10

مشتي صالح/متو1

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو2

قايم عبد القادر عين التوتة /متو3

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة4

زيغود يوسف عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا1

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة2

03 فيفري حملة 18/متو3

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو4

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة5

ثانوية عمار بن فليس  حملة6

ثانوية عباس الغرور باتنة7

العقيد لطفي باتنة/ متو8

عيسات ايدير باتنة/متو9

10

ثانوية بلقاسم بروال باتنة1

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو2

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 3

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر4

االخوة الشهداء عبد الصمد عيون العصافير/ ثا5

6

7

8

9

10

ثانوية مزياني علي غسيرة1

حابة امحمد شناورة/متو2

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 3

تكوتي محمد تكوت/ متو4

أحمد نواورة غسيرة/متو5

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو6

محمد بن بولعيد آريس/متو7

محمود بن عكشة آريس/متو8

البشير اإلبراهيمي آريس/متو9

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا10

62,54عبدوعيسى تازولت/ متوسامعي  سمراء289
ثانوية محمد بومزراق ابن 

أوالد بشينة-السعيد

62,47بن بعطوش عبد العالي بريكة/متوسايب  عبد الرحمن291
بن بعطوش عبد العالي /متو

بريكة

مشتي صالح/متو62,47مشتي صالح/متوعدودة  فيروز293

62,47-منعة– زمرة الصادق شالمة /متوبوحيحي  عبد الحفيظ290
بارور مسعود ابن / متو

-بعلي- عمار

ثانوية بلقاسم بروال باتنة62,47عميروش باتنة/ متوخنوش  هيشام295

62,47ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت بوسته  دليلة292
ثانوية الرائد مصطفى بوستة 

تكــوت

62,47تامشيط-الشهيد الشريف شبعاني/متوبوبيش  نورالدين294
 وادي 1962 مارس 19/ثا

الشعبة

ثانوية مزياني علي غسيرة62,47ثانوية مزياني علي غسيرةأونيس  كريم296



مروانة المختلطة /متو1

قصر بلزمة/ متو2

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو3

-مروانة– شيدي /متو4

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا5

6

7

8

9

10

عباش أحمد تازولت/متو1

سليماني أحمد تازولت/ ثا2

عبدوعيسى تازولت/ متو3

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 4

أحمد تومي تازولت /متو5

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو6

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة7

8

9

10

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو1

بورغ محمد شير/ متو2

بلدية عمار ثنية العابد/متو3

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو4

-منعة–عبد الهادي محمد /متو5

6

7

8

9

10

بريكة (طريق سطيف)رويشي العيد /متو1

فرحات محمد الطيب بريكة/متو2

بريكة- طريق الجزار- ثانوية قتال عيسى3

ثانويـة حي النصر بريكة 4

5

6

7

8

9

10

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 1

ثانوية بلقاسم بروال باتنة2

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة3

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة4

االخوين قربازي باتنة/ متو5

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا6

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو7

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو8

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو9

10

مزاتة آريس /متو1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

البشير اإلبراهيمي آريس/متو3

أحمد نواورة غسيرة/متو4

محمود بن عكشة آريس/متو5

تكوتي محمد تكوت/ متو6

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا7

ثانوية مزياني علي غسيرة8

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا9

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 10

اوجرة طاهر ابن محمد /متو1

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 2

القديمة تيمقاد/متو3

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو4

االخوة موري دوفانة / ثا5

6

7

8

9

10

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة1

(4اوزريان ق)فاتح علي بن الشريف /متو2

مصطفي بن بولعيد بوزينة/متو3

ثانوية حسين ايت احمد تاقوست4

-منعة–عبد الهادي محمد /متو5

6

7

8

9

10

قصر بلزمة/ متو62,47قصر بلزمة/ متوعمارة  احمد توفيق297

62,47-منعة– زمرة الصادق شالمة /متوبغزه  احمد299
– زمرة الصادق شالمة /متو

-منعة

62,47بن حركات عمار المعذر/متوبوهيدل  محمد عبد هللا301
ثانوية عبد الصمد مصطفى 

باتنة

عباش أحمد تازولت/متو62,47وادي الطاقة –عزوي مدور/متومغشوش  حياة298

62,29ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد مزوزي  سهام303
ثانوية تمرحولت الجمعي 

تيمقــــاد

62,47بريكة- طريق الجزار- ثانوية قتال عيسىقسوم  نعيمة300
طريق - ثانوية قتال عيسى

بريكة- الجزار

تكوتي محمد تكوت/ متو62,47-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متولبشع  فهيمة302

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة62,22ثانوية بلعلى براهيم بوزينةسحنوني  يوسف304



اإلخوة بن شادي باتنة/ متو1

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة3

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا4

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة5

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا6

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة7

ثانوية االخوة العمراني8

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا9

شمالل عمار باتنة/ متو10

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة1

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة3

4

5

6

7

8

9

10

ثانوية غضبان الطيب الشمرة1

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو2

عايلة العيفة الشمرة/متو3

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو4

صاغور العربي بولهيالت/متو5

6

7

8

9

10

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا1

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة2

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا3

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة4

السعيد عبيد حي الشافات عين التوتة/ ثا5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر1

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو2

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة3

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا4

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 5

أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد6

ورتال بشير بارك أفوراج /متو7

تامشيط-الشهيد الشريف شبعاني/متو8

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة9

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا10

بن فليس محمدالطاهر وادي الشعبة/متو1

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة2

أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد3

03 فيفري حملة 18/متو4

 وادي الشعبة1962 مارس 19/ثا5

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة6

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو7

عمار روابح  باتنة/ متو8

االخوة شطوح باتنة/ متو9

10

ثانوية مقالتي عياش الحاسي1

عبد الرحمان بن خلدون عين جاسر / ثا2

-عين جاسر– نزار صالح / متو3

ثانوية زانة البيضاء4

ثانوية قصر بلزمة الجديدة5

6

7

8

9

10

االخوة الشهداء عبد الصمد عيون العصافير/ ثا1

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا2

4حي اوالد بشينة ق- الشهيد زبار التواتي /متو3

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة4

سي علي سواحي باتنة/ متو5

ثانوية االخوة العمراني6

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو7

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو8

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة9

ثانوية اإلخوة عباس باتنة10

62,19اإلخوة بن شادي باتنة/ متوسرايري  كنزة305
ثانوية عائشة أم المؤمنين 

باتنة

ثانوية غضبان الطيب الشمرة62,17ثانوية غضبان الطيب الشمرةمعصم  نبيلة307

0362,04احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متوبن عريبة  ابراهيم309
ثانوية الشهيد محمد خبري 

ابن عمر

62,18ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنةكوارة  صالح306
ثانوية البشير اإلبراهيمي 

باتنة

ثانوية مقالتي عياش الحاسي62,04ثانوية مقالتي عياش الحاسيبن مبارك  ليندة311

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا62,09معاش ابراهيم عين التوتة/ ثاتواتي  مريم308

62,04أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيدقرزيز  فتيحة310
 وادي 1962 مارس 19/ثا

الشعبة

62,04االخوة الشهداء عبد الصمد عيون العصافير/ ثارحمين  نبيل312
االخوة الشهداء عبد / ثا

الصمد عيون العصافير



محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا1

السعيد عبيد حي الشافات عين التوتة/ ثا2

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا3

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة4

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو5

علي بوخالفة عين التوتة/متو6

زيغود يوسف عين التوتة/متو7

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو8

قايم عبد القادر عين التوتة /متو9

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة10

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو1

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو2

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا3

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة4

قايم عبد القادر عين التوتة /متو5

6

7

8

9

10

االخوة موري دوفانة / ثا1

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو2

االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو3

القديمة تيمقاد/متو4

رابحي الشريف فم الطوب/متو5

6

7

8

9

10

احمد العباسي تينيباوين/متو1

عماري السعيد تاكسالنت/متو2

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو3

زغدود اسماعيل نقاوس/متو4

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو5

امدوكال/ متو6

7

8

9

10

زيغود يوسف عين التوتة/متو1

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو2

قايم عبد القادر عين التوتة /متو3

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو4

ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانة5

6

7

8

9

10

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو3

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة4

زيغود يوسف عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

االخوة شطوح باتنة/ متو1

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو2

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو3

عمار روابح  باتنة/ متو4

دمبري الدراجي  فسديس/ متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر1

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو2

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة3

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة4

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا5

ورتال بشير بارك أفوراج /متو6

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو7

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا8

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة9

ثانوية االخوة العمراني10

62,04السعيد عبيد حي الشافات عين التوتة/ ثاحرزهللا  ليلى313
السعيد عبيد حي الشافات / ثا

عين التوتة

االخوة موري دوفانة/ ثا61,97االخوة موري دوفانة / ثازايدي  محمد315

61,97ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانةأمير  لبنى317
ثانوية الشهيد  زيرق محمود 

سقانة

62,04السعيد عبيد حي الشافات عين التوتة/ ثاتيفرنت  مسعود314

61,79دمبري الدراجي  فسديس/ متوشريط  ابراهيم319
دمبري الدراجي  / متو

فسديس

احمد العباسي تينيباوين/متو61,97امدوكال/ متوقنفود  ياسين316

61,97سخري العربي سقانة/متوشالغمه  أسماء318

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو0361,79احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متوبوعبد هللا  اليمين320



السعيد دحماني معافة/ متو1

جاب هللا محمد تيالطو/ متو2

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو3

علي بوخالفة عين التوتة/متو4

مشتي صالح/متو5

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو6

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة7

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا8

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة9

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا10

العقيد لطفي باتنة/ متو1

03 فيفري حملة 18/متو2

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو3

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو4

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو5

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو6

شمالل عمار باتنة/ متو7

الطاهر مسعودان باتنة/ متو8

االخوين قربازي باتنة/ متو9

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو10

ثانويـة حي النصر بريكة 1

بريكة- طريق الجزار- ثانوية قتال عيسى2

محمد الصالح بلعباس بريكة/ثا3

ثانوية معجوج العمري بريكـة 4

عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة /ثا5

6

7

8

9

10

تامشيط-الشهيد الشريف شبعاني/متو1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 3

الشهيد بلقاسم صابة / متو4

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو5

جبارة ابراهيم باتنة/ متو6

الطاهر مسعودان باتنة/ متو7

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو8

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا9

ورتال بشير بارك أفوراج /متو10

ثانويـة المختلطة مروانة1

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا2

ثانوية قصر بلزمة الجديدة3

مروانة المختلطة /متو4

عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثا5

6

7

8

9

10

محمود الواعي ثنية العابد / ثا1

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا2

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو3

بلدية عمار ثنية العابد/متو4

بورغ محمد شير/ متو5

ثانوية شير6

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو7

-منعة–عبد الهادي محمد /متو8

ثانوية االخوين عبوش منعة9

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا10

عبد الرحمان بن خلدون عين جاسر / ثا1

-عين جاسر– نزار صالح / متو2

بوقشال العربي عين جاسر/متو3

ثانوية زانة البيضاء4

ثانوية مقالتي عياش الحاسي5

6

7

8

9

10

العقيد لطفي باتنة/ متو1

ثانوية علي النمر باتنة2

شمالل عمار باتنة/ متو3

ثانوية بلقاسم بروال باتنة4

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو5

ثانوية عباس الغرور باتنة6

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة7

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة8

االخوين قربازي باتنة/ متو9

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو10

علي بوخالفة عين التوتة/متو61,54السعيد دحماني معافة/ متوشهرة  خالد321

ثانويـة حي النصر بريكة61,54أول نوفمبر بريكة/متونجاع  خيرة323

ثانويـة المختلطة مروانة61,54ثانويـة المختلطة مروانةبلخير  توفيق325

61,54مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متوقويدري  فوزية322
محمد الشريف بن / متو

عكشة تامشيط باتنة

61,54عبد الرحمان بن خلدون عين جاسر / ثالمرد  إلهام327
عبد الرحمان بن خلدون / ثا

عين جاسر

61,54تامشيط-الشهيد الشريف شبعاني/متونموشي  سليمة324
-الشهيد الشريف شبعاني/متو

تامشيط

محمود الواعي ثنية العابد/ ثا61,54محمود الواعي ثنية العابد / ثافاضل  حسناء326

ثانوية علي النمر باتنة61,54عمر المختار سوناتيبا باتنة/متوحقاص   نزيهة328



بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا1

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة2

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة3

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر4

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا5

6

7

8

9

10

هواري بومدين عين ياقوت /ثا1

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة2

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو3

03 فيفري حملة 18/متو4

بلولة بلخير عين ياقوت/متو5

ثانويـــــة حميش عمار بن محمد الصالح وادي الشعبة6

عبدوعيسى تازولت/ متو7

8

9

10

عباش أحمد تازولت/متو1

أحمد تومي تازولت /متو2

عبدوعيسى تازولت/ متو3

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 4

سليماني أحمد تازولت/ ثا5

6

7

8

9

10

عماري السعيد تاكسالنت/متو1

ثانوية شهيلي عمار تاكسالنت2

احمد العباسي تينيباوين/متو3

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس4

زغدود اسماعيل نقاوس/متو5

6

7

8

9

10

نجاي عثمان المعذر/ ثا1

بن حركات عمار المعذر/متو2

حسيب يوسف المعذر / متو3

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا4

إبراهمي السعيد جرمة/ متو5

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو6

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو7

عايلة العيفة الشمرة/متو8

بلولة بلخير عين ياقوت/متو9

صاغور العربي بولهيالت/متو10

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو1

االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو2

رابحي الشريف فم الطوب/متو3

القديمة تيمقاد/متو4

عايلة العيفة الشمرة/متو5

6

7

8

9

10

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو1

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا2

البشير اإلبراهيمي آريس/متو3

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا4

مزاتة آريس /متو5

محمود بن عكشة آريس/متو6

محمد بن بولعيد آريس/متو7

مسعود بلعقون  لمدينة/متو8

ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمول9

أحمد نواورة غسيرة/متو10

تامشيط-الشهيد الشريف شبعاني/متو1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو3

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا4

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة5

ورتال بشير بارك أفوراج /متو6

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو7

الشهيد بلقاسم صابة / متو8

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو9

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة10

61,54سليماني أحمد تازولت/ ثالبعل  نسيمة329

سليماني أحمد تازولت/ ثا61,54عباش أحمد تازولت/متوشرفي  وسيلة331

نجاي عثمان المعذر/ ثا61,29نجاي عثمان المعذر/ ثاعولمي  عبد الكمال333

هواري بومدين عين ياقوت/ثا61,54اإلخوة لمباركية باتنة/ متوالصغير  عبد الرزاق330

مسعود بلعقون  لمدينة/متو61,17مزاتة آريس /متوأوشن  زرفة335

عماري السعيد تاكسالنت/متو61,47عماري السعيد تاكسالنت/متوبعاسو  منى332

61,29اإلخوة موري توفانة / ثا بوروح  موراد334
رابحي الشريف فم /متو

الطوب

61,17تامشيط-الشهيد الشريف شبعاني/متوبوصوار  عواطف336
-الشهيد الشريف شبعاني/متو

تامشيط



تكوتي محمد تكوت/ متو1

حابة امحمد شناورة/متو2

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 3

أحمد نواورة غسيرة/متو4

ثانوية مزياني علي غسيرة5

6

7

8

9

10

جبارة ابراهيم باتنة/ متو1

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو2

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو3

ورتال بشير بارك أفوراج /متو4

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

(الزرو)صحراوي بوصوار /متو1

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو2

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو3

بن أحمد عمار زانة أوالد سبع /متو4

-عين جاسر– نزار صالح / متو5

6

7

8

9

10

العقيد لطفي باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

االخوين قربازي باتنة/ متو3

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو4

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو5

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو6

الشهيد بلقاسم صابة / متو7

ورتال بشير بارك أفوراج /متو8

عبدوعيسى تازولت/ متو9

10

ثانويـة حي النصر بريكة 1

طريق الجزار بريكة/متو2

- مسكن الجديدة1000- ثانويـــــة ساللي مسعود3

ثانوية بريكة الجديدة 4

ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانة5

6

7

8

9

10

احمد العباسي تينيباوين/متو1

زغدود اسماعيل نقاوس/متو2

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو3

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو4

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس1

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس2

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو3

زغدود اسماعيل نقاوس/متو4

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر5

الشهيد مقعاش السعيد/متو6

7

8

9

10

-عين جاسر– نزار صالح / متو1

بوقشال العربي عين جاسر/متو2

عبد الرحمان بن خلدون عين جاسر / ثا3

ثانوية مقالتي عياش الحاسي4

بوشارب يوسف الحاسي/متو5

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو6

ثانوية زانة البيضاء7

محمد بوضياف  سريانة/ ثا8

9

10

تكوتي محمد تكوت/ متو61,17تكوتي محمد تكوت/ متوأزرايب  فتيحة337

61,04ثانوية مقالتي عياش الحاسيبروال  خيرالدين339
صحراوي بوصوار /متو

(الزرو)

ثانويـة حي النصر بريكة60,97ثانويـة حي النصر بريكة رويشي  سليمان341

61,17جبارة ابراهيم باتنة/ متومالوي  ليلى338

الشهيد مقعاش السعيد/متو60,92الشهيد مقعاش السعيد/متوبن منصور  سميرة343

61,04بن بعطوش عبد العالي بريكة/متوصالحي  باية340

60,97احمد العباسي تينيباوين/متوبن لحسن  رشيد342

60,72محمد بوضياف  سريانة/ ثاعجينة  ابتسام344
عين – نزار صالح / متو

-جاسر



ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانة1

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو2

جاب هللا محمد تيالطو/ متو3

قايم عبد القادر عين التوتة /متو4

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 1

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا2

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر3

ثانوية عمار بن فليس  حملة4

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 5

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة6

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة7

ثانوية بلقاسم بروال باتنة8

ثانوية عباس الغرور باتنة9

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا10

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا1

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة2

ثانوية االخوة العمراني3

ثانوية اإلخوة عباس باتنة4

االخوين قربازي باتنة/ متو5

الشهيد بلقاسم صابة / متو6

سي علي سواحي باتنة/ متو7

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو8

ثانوية بلقاسم بروال باتنة9

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 10

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس1

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر2

(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متو3

احمد العباسي تينيباوين/متو4

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو5

6

7

8

9

10

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو1

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو2

االخوين قربازي باتنة/ متو3

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة4

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة5

6

7

8

9

10

مشتي صالح/متو1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا3

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو4

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان1

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو2

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو3

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو4

لعناني مسعود/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية قصر بلزمة الجديدة1

ثانوية عمار بن فليس  حملة2

03 فيفري حملة 18/متو3

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو4

5

6

7

8

9

10

60,62ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانةمهماهي  حنان345
ثانوية الشهيد  زيرق محمود 

سقانة

60,54ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة شعبان  نعيمة347
ثانوية عبد الصمد مصطفى 

باتنة

60,54أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متوحوامد  سامية349

60,54ثانوية عمار بن فليس  حملةتيفراني  عزوز346
ثانوية عبد الصمد مصطفى 

باتنة

60,54احمد العباسي تينيباوين/متوبوكميش  نجلة351

60,54ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوسبوناب  سميح348

مشتي صالح/متو60,54مشتي صالح/متوبوخالفة  مريم350

ثانوية قصر بلزمة الجديدة60,54ثانوية قصر بلزمة الجديدةغجاتي  لوبنة352



مسعود بلعقون  لمدينة/متو1

ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمول2

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا3

محمود بن عكشة آريس/متو4

محمد بن بولعيد آريس/متو5

6

7

8

9

10

ثانويـــة  بولهيالت1

صاغور العربي بولهيالت/متو2

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو3

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو4

عايلة العيفة الشمرة/متو5

ثانوية غضبان الطيب الشمرة6

7

8

9

10

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة1

ثانويـــــة بن فليس الطاهر بن عمار وادي الشعبة2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ثانوية عمار بن فليس  حملة4

العقيد لطفي باتنة/ متو5

الشهيد بلقاسم صابة / متو6

االخوين قربازي باتنة/ متو7

سي علي سواحي باتنة/ متو8

عميروش باتنة/ متو9

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو10

القديمة تيمقاد/متو1

اوجرة طاهر ابن محمد /متو2

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 3

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو4

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو5

6

7

8

9

10

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو1

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو2

لعناني مسعود/متو3

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو4

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان5

زغدود اسماعيل نقاوس/متو6

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو7

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس8

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس9

هواري بومدين تالخمت/ متو10

عبد الحميد بن باديس اوالد عمار1

أوالد عمار/متو2

عزيل عبد الرحمان/متو3

6الجديدة القرنيني ق / متو4

عزيل عبد القادر /متو5

6

7

8

9

10

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا1

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة2

ثانوية االخوة العمراني3

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو4

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة5

العقيد لطفي باتنة/ متو6

ثانوية عباس الغرور باتنة7

سي علي سواحي باتنة/ متو8

المطار  باتنة/ متو9

االخوة الشهداء عبد الصمد عيون العصافير/ ثا10

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا3

محمد بن بولعيد آريس/متو4

مزاتة آريس /متو5

البشير اإلبراهيمي آريس/متو6

-مروانة– شيدي /متو7

مروانة المختلطة /متو8

9

10

مسعود بلعقون  لمدينة/متو60,54مسعود بلعقون  لمدينة/متوطورش  فضيلة353

عميروش باتنة/ متو60,54محمد بوضياف  سريانة/ ثابوعقال  ربعية355

60,54عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثابوسعيد  عبد الفتاح357

ثانويـــة  بولهيالت60,54ثانويـــة  بولهيالتحواسي  رشيدة354

60,54وادي الطاقة –عزوي مدور/متوبن عيسى  نوال359
االخوة الشهداء عبد / ثا

الصمد عيون العصافير

القديمة تيمقاد/متو60,54القديمة تيمقاد/متوعيساوي  فوزية356

60,54عبد الحميد بن باديس اوالد عمارسعداوي  نسيمة358
عبد الحميد بن باديس اوالد 

عمار

-مروانة– شيدي /متو60,54محمد لمير صالحي أريـس  / ثابونوارة  لبنى360



فرحات محمد الطيب بريكة/متو1

غجاتي محمد بريكة/متو2

حي المجاهدين بريكة/متو3

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو4

أول نوفمبر بريكة/متو5

عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة /ثا6

بريكة (طريق سطيف)رويشي العيد /متو7

ثانوية معجوج العمري بريكـة 8

محمد بودراس  بيطام/متو9

شتوح عيسى بيطام/متو10

ثانوية بريكة الجديدة 1

- مسكن الجديدة1000- ثانويـــــة ساللي مسعود2

فرحات محمد الطيب بريكة/متو3

ثانوية معجوج العمري بريكـة 4

5

6

7

8

9

10

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا1

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو2

ثانوية بالة علي وادي الطاقة3

االخوين بن غاغة / متو4

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 5

6

7

8

9

10

عايلة العيفة الشمرة/متو1

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو2

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو3

ثانوية غضبان الطيب الشمرة4

صاغور العربي بولهيالت/متو5

ثانويـــة  بولهيالت6

7

8

9

10

احمد العباسي تينيباوين/متو1

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو2

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان3

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس4

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس5

6

7

8

9

10

بلدية عمار ثنية العابد/متو1

-بعلي- بارور مسعود ابن عمار/ متو2

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا3

االخوة شطارة ثنية العابد / ثا4

محمود الواعي ثنية العابد / ثا5

6

7

8

9

10

بن أحمد عمار زانة أوالد سبع /متو1

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو2

ثانوية قصر بلزمة الجديدة3

ثانوية زانة البيضاء4

-عين جاسر– نزار صالح / متو5

6

7

8

9

10

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو1

االخوين قربازي باتنة/ متو2

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو3

شمالل عمار باتنة/ متو4

الشهيد بلقاسم صابة / متو5

عمار روابح  باتنة/ متو6

المطار  باتنة/ متو7

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو8

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا9

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة10

أول نوفمبر بريكة/متو660,54الجديدة القرنيني ق / متوبولحية  مبروك361

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة/ ثا60,54اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثادلندي  زكرياء363

60,54احمد العباسي تينيباوين/متوعمران  حسام365

ثانوية بريكة الجديدة60,54ثانوية بريكة الجديدة عواسي  عياش362

60,54ثانوية زانة البيضاءرزيق  صدام367
فروج عبد القادر زانة /متو

البيضاء

صاغور العربي بولهيالت/متو60,54عايلة العيفة الشمرة/متومالح  المية364

60,54اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثاعشي  أسماء366
اإلخوة بلعيد وعلي قالة /ثا

منعة

60,47-وادي الماء–مراح عبد هللا/متوبوهيدل   عزيز368



ثانوية االخوين عبوش منعة1

-نارة - هراد امحمد و بلقاسم / متو2

-منعة–عبد الهادي محمد /متو3

اإلخوة بلعيد وعلي قالة منعة /ثا4

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو5

سعادة ابراهيم تيغرغار/متو6

7

8

9

10

االخوة شطوح باتنة/ متو1

عمار روابح  باتنة/ متو2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة4

االخوين قربازي باتنة/ متو5

ثانوية عباس الغرور باتنة6

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة7

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو8

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو9

10

حابة امحمد شناورة/متو1

تكوتي محمد تكوت/ متو2

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 3

أحمد نواورة غسيرة/متو4

ثانوية مزياني علي غسيرة5

6

7

8

9

10

ثانوية بريكة الجديدة 1

بريكة (طريق سطيف)رويشي العيد /متو2

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو3

دراجي حمه بريكة /متو4

فرحات محمد الطيب بريكة/متو5

6

7

8

9

10

البشير اإلبراهيمي آريس/متو1

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا2

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا3

أحمد نواورة غسيرة/متو4

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو5

عبدوعيسى تازولت/ متو6

اإلخوة يلوز وادي  الطاقة / ثا7

علي بوخالفة عين التوتة/متو8

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 9

-كيمل-كعباشي عثمان /متو10

سليماني أحمد تازولت/ ثا1

عبدوعيسى تازولت/ متو2

أحمد تومي تازولت /متو3

عباش أحمد تازولت/متو4

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 5

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 6

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة7

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو8

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو9

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو10

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر1

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس2

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس3

احمد العباسي تينيباوين/متو4

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان5

6

7

8

9

10

بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متو1

4حمو جبار حمو أوالد سالم ق/متو 2

-مروانة– شيدي /متو3

معاش بوسعيدي اوالد سالم / متو4

هواري بومدين تالخمت/ متو5

6

7

8

9

10

ثانوية االخوين عبوش منعة60,47ثانوية االخوين عبوش منعةخليف  مكي369

حابة امحمد شناورة/متو60,47حابة امحمد شناورة/متومزياني  حليمة371

60,47-كيمل-كعباشي عثمان /متوحبانة  عمر373
وادي –عزوي مدور/متو

الطاقة

60,47االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متوبن براهيم  نوال370

60,47ثانوية فالحي ابراهيم بومقرمقالتي  لوبنه375

ثانوية بريكة الجديدة60,47ثانوية بريكة الجديدة بن النوي  صبرينة372

60,47وادي الطاقة –عزوي مدور/متوعفار  وهيبة374

60,47بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متوجيتي  حمزة376
بوعبد هللا عمار أوالد /متو

سالم



 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو1

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو2

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو3

الطاهر مسعودان باتنة/ متو4

العقيد لطفي باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

محمد بن بولعيد آريس/متو1

محمود بن عكشة آريس/متو2

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو3

مزاتة آريس /متو4

مسعود بلعقون  لمدينة/متو5

رابحي الشريف فم الطوب/متو6

أحمد نواورة غسيرة/متو7

وادي الطاقة –عزوي مدور/متو8

الصادق بوكريشة إينوغيسن/متو9

10

باتنة (المدعو بوعزة)عرعار محمد / متو1

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو2

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة3

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو4

االخوة بن عائشة أوالد بشينة/ متو5

6

7

8

9

10

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة1

مصطفي بن بولعيد بوزينة/متو2

ثانوية حسين ايت احمد تاقوست3

(4اوزريان ق)فاتح علي بن الشريف /متو4

ثانوية شير5

6

7

8

9

10

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة1

مصطفي بن بولعيد بوزينة/متو2

ثانوية حسين ايت احمد تاقوست3

(4اوزريان ق)فاتح علي بن الشريف /متو4

5

6

7

8

9

10

االخوين بلجمل أوالد فاضل مركز/متو1

االخوة بن مسعودة بولفرايس/ متو2

رابحي الشريف فم الطوب/متو3

القديمة تيمقاد/متو4

عايلة العيفة الشمرة/متو5

6

7

8

9

10

محمد الصالح بلعباس بريكة/ثا1

أول نوفمبر بريكة/متو2

غجاتي محمد بريكة/متو3

ثانوية بريكة الجديدة 4

فرحات محمد الطيب بريكة/متو5

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو6

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو7

ثانويـة حي النصر بريكة 8

- مسكن الجديدة1000- ثانويـــــة ساللي مسعود9

عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة /ثا10

ثانويـة حي النصر بريكة 1

غجاتي محمد بريكة/متو2

ثانوية بريكة الجديدة 3

عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة /ثا4

فرحات محمد الطيب بريكة/متو5

6

7

8

9

10

60,47 2-5وادي الماء الجديدة ق /متوقروشي  أسماء377
وادي الماء الجديدة ق /متو

5-2

60,29باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متومتلف  نعيمة379
ثانويـــة حشاشنة قدور 

كشيدة

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة60,29ثانوية بلعلى براهيم بوزينةغقال  صبرينة381

60,47المنطقة السكنية الجديدة آريس /متولحول  نورالهدى378
رابحي الشريف فم /متو

الطوب

60,04محمد الصالح بلعباس بريكة/ثامحنش  يمينة383
محمد الصالح بلعباس /ثا

بريكة

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة60,29ثانوية حسين ايت احمد تاقوستبخوش  عبد الكريم380

القديمة تيمقاد/متو60,29االخوة موري دوفانة / ثابن مسعودة  عبد السالم382

ثانويـة حي النصر بريكة60,04ثانويـة حي النصر بريكة بن قويدر  راضية384



ثانويـــــة وادي الماء 1

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو2

 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو3

ثانويـة المختلطة مروانة4

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا5

6

7

8

9

10

ثانويـــــة وادي الماء 1

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو2

 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو3

ثانويـة المختلطة مروانة4

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا5

6

7

8

9

10

بن كرامة أحمد عين التوتة /متو1

معاش ابراهيم عين التوتة/ ثا2

ثانوية يحياوي موسى عين التوتة3

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة4

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو5

قايم عبد القادر عين التوتة /متو6

بلفرحي امحمد عين التوتة/متو7

علي بوخالفة عين التوتة/متو8

زيغود يوسف عين التوتة/متو9

10

-مروانة– شيدي /متو1

مروانة المختلطة /متو2

قصر بلزمة/ متو3

 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو4

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو5

6

7

8

9

10

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا1

ثانويـة المختلطة مروانة2

مروانة المختلطة /متو3

ثانويـــــة وادي الماء 4

ثانوية قصر بلزمة الجديدة5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر1

الشهيد عومار لمباركية باتنة/متو2

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو3

ورتال بشير بارك أفوراج /متو4

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو5

شمالل عمار باتنة/ متو6

المطار  باتنة/ متو7

الشهيد بلقاسم صابة / متو8

االخوين قربازي باتنة/ متو9

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو10

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا1

حسيب يوسف المعذر / متو2

نجاي عثمان المعذر/ ثا3

بن حركات عمار المعذر/متو4

ثانوية االخوة العمراني5

إبراهمي السعيد جرمة/ متو6

7

8

9

10

مروانة المختلطة /متو1

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا2

ثانويـة المختلطة مروانة3

ثانوية قصر بلزمة الجديدة4

ثانويـــــة وادي الماء 5

6

7

8

9

10

ثانويـــــة وادي الماء60,04ثانويـــــة وادي الماء بوحريق  غريب385

علي بوخالفة عين التوتة/متو59,97ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانةجوزة  فيروزة387

(المتقن سابقا )مروانـة/ ثا59,97 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثامساعدية  عبد الحليم389

ثانويـــــة وادي الماء60,04ثانويـــــة وادي الماء حمادي  ابتسام386

59,79عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثابرباشي  أم هاني391
عبد المجيد عبد الصمد /ثا

المعـذر

-مروانة– شيدي /متو59,97-مروانة– شيدي /متومخلوفي  مونيرة388

59,97محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متوكاوة  منى390

(المتقن سابقا )مروانـة/ ثا59,79 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثامساعدية  رفيق392



العقيد لطفي باتنة/ متو1

ثانوية عمار بن فليس  حملة2

ثانويـــــة بن فليس الطاهر وادي الشعبة3

ثانوية عائشة أم المؤمنين باتنة4

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا5

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة6

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة7

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا8

المطار  باتنة/ متو9

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة10

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا1

مروانة المختلطة /متو2

ثانويـة المختلطة مروانة3

-مروانة- علي النمر/متو4

-مروانة– شيدي /متو5

6

7

8

9

10

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو1

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا2

محمود بن عكشة آريس/متو3

محمد بن بولعيد آريس/متو4

مسعود بلعقون  لمدينة/متو5

ثانوية الشهيد بن عكشة صالح اشمول6

أحمد نواورة غسيرة/متو7

البشير اإلبراهيمي آريس/متو8

الصادق بوكريشة إينوغيسن/متو9

ثانوية مزياني علي غسيرة10

هواري بومدين تالخمت/ متو1

ثانوية مخلوفي السعيد تالخمت2

بن يسعد عيسى تالخمت /متو3

بيطام عمر لمسان/ متو4

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو5

ثانويـة المختلطة مروانة6

-مروانة– شيدي /متو7

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا8

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو9

لعناني مسعود/متو10

شتوح عيسى بيطام/متو1

محمد بودراس  بيطام/متو2

ثانوية ناصر إبراهيم بيطام 3

االخوين قربازي باتنة/ متو4

ثانوية اإلخوة عباس باتنة5

6

7

8

9

10

ثانوية االخوة العمراني1

ثانوية زانة البيضاء2

مسعودي عبد هللا زانة البيضاء/متو3

فروج عبد القادر زانة البيضاء/متو4

محمد بوضياف  سريانة/ ثا5

6

7

8

9

10

حسيب يوسف المعذر / متو1

نجاي عثمان المعذر/ ثا2

عبد المجيد عبد الصمد المعـذر/ثا3

بن حركات عمار المعذر/متو4

قرين بلقاسم باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد1

ثانويـــة حشاشنة قدور كشيدة2

ثانوية االخوة العمراني3

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 4

ثانوية اإلخوة عباس باتنة5

6

7

8

9

10

59,67جبالي  فضيلة393

59,54ثانوية مزياني علي غسيرةأوشن  نادية395
ثانوية الشهيد بن عكشة 

صالح اشمول

شتوح عيسى بيطام/متو59,54ثانوية ناصر إبراهيم بيطام عبد الباقي  عبد الحليم397

(المتقن سابقا )مروانـة/ ثا59,54 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثاعالوه  نصيرة394

نجاي عثمان المعذر/ ثا58,54حسيب يوسف المعذر / متوبن صالح  جمال399

59,54عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثاشافعي  عبد الرحمن396
ثانوية مخلوفي السعيد 

تالخمت

ثانوية زانة البيضاء59,29محمد بوضياف  سريانة/ ثاحاكم  سليمة398

58,54ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة معاليم  نوال400



ثانوية غضبان الطيب الشمرة1

-الشمرة-بن دعاس محمد / متو2

عايلة العيفة الشمرة/متو3

(الشمرة مركز)محمد غرابة / متو4

ثانويـــة  بولهيالت5

صاغور العربي بولهيالت/متو6

بن حركات عمار المعذر/متو7

8

9

10

ثانويـة المختلطة مروانة1

 2-5وادي الماء الجديدة ق /متو2

ثانوية قصر بلزمة الجديدة3

عبد الحميد بن باديس  أوالد سالم/ثا4

مروانة المختلطة /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهداء حواس محمد و حميدة و عبد هللا 1

الشهيد بلقاسم صابة / متو2

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة3

االخوين قربازي باتنة/ متو4

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا5

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة6

المطار  باتنة/ متو7

الطاهر مسعودان باتنة/ متو8

ثانوية عباس الغرور باتنة9

10

الشهيد حذفاني عمر نقاوس/متو1

ثانوية كواوشة اسماعيل نقاوس2

زغدود اسماعيل نقاوس/متو3

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو4

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو5

ثانوية الشهيد بوكميش الحواس اوالد سي سليمان6

(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متو7

ثانوية فالحي ابراهيم بومقر8

ثانوية معامير بلقاسم نقاوس9

احمد العباسي تينيباوين/متو10

قصر بلزمة/ متو1

ثانويـة المختلطة مروانة2

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا3

مروانة المختلطة /متو4

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو5

6

7

8

9

10

مصطفي بن بولعيد بوزينة/متو1

(4اوزريان ق)فاتح علي بن الشريف /متو2

ثانوية بلعلى براهيم بوزينة3

العربي بن المهيدي تاقوست/متو4

ثانوية حسين ايت احمد تاقوست5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد  زيرق محمود سقانة1

أوالد بشينة-ثانوية محمد بومزراق ابن السعيد2

ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيان3

إبراهمي السعيد جرمة/ متو4

زروني مسعود سفيان/متو5

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو6

ورتال بشير بارك أفوراج /متو7

عمار روابح  باتنة/ متو8

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا9

ثانوية عمار بن فليس  حملة10

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا1

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو2

محمد بن بولعيد آريس/متو3

محمود بن عكشة آريس/متو4

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا5

مزاتة آريس /متو6

البشير اإلبراهيمي آريس/متو7

ثانوية مزياني علي غسيرة8

مسعود بلعقون  لمدينة/متو9

10

صاغور العربي بولهيالت/متو58,54ثانوية غضبان الطيب الشمرةعلواني  ليلى401

58,54ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنةلعلوي  حليمة403

قصر بلزمة/ متو58,47قصر بلزمة/ متوبنشوري  سعاد405

ثانويـة المختلطة مروانة58,54ثانويـة المختلطة مروانةمراح  نبيل402

58,47شويمت عبد القادر الجـزار /ثالمشي  فؤاد407
ثانوية الشهيد  زيرق محمود 

سقانة

58,54شويمت عبد القادر الجـزار /ثاجغلول  ابراهيم404

58,47مصطفي بن بولعيد بوزينة/متوبن حيزية  حورية406
ثانوية حسين ايت احمد 

تاقوست

ثانوية مزياني علي غسيرة58,47محمد يكن الغسيري أريـس/ ثادغماني  عبد هللا408



شمالل عمار باتنة/ متو1

العقيد لطفي باتنة/ متو2

االخوين قربازي باتنة/ متو3

الشهيد بلقاسم صابة / متو4

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو5

عمار روابح  باتنة/ متو6

االخوة شطوح باتنة/ متو7

المطار  باتنة/ متو8

9

10

ثانوية مزياني علي غسيرة1

حابة امحمد شناورة/متو2

ثانوية الرائد مصطفى بوستة تكــوت 3

تكوتي محمد تكوت/ متو4

أحمد نواورة غسيرة/متو5

المنطقة السكنية الجديدة آريس /متو6

محمد لمير صالحي أريـس  / ثا7

محمد يكن الغسيري أريـس/ ثا8

محمد بن بولعيد آريس/متو9

محمود بن عكشة آريس/متو10

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو1

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو2

لعناني مسعود/متو3

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا4

ثانويـة المختلطة مروانة5

6

7

8

9

10

ثانوية عروة سليمان امدوكال 1

امدوكال/ متو2

ثانوية ناصر إبراهيم بيطام 3

محمد بودراس  بيطام/متو4

شتوح عيسى بيطام/متو5

6

7

8

9

10

عبد الرحمان بن خلدون عين جاسر / ثا1

-عين جاسر– نزار صالح / متو2

بوقشال العربي عين جاسر/متو3

ثانوية زانة البيضاء4

ثانوية مقالتي عياش الحاسي5

6

7

8

9

10

لعناني مسعود/متو1

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو2

( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو3

هواري بومدين تالخمت/ متو4

-مروانة– شيدي /متو5

6

7

8

9

10

ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتة1

قايم عبد القادر عين التوتة /متو2

زيداني عبد الرحمن عين التوتة/متو3

مشتي صالح/متو4

محمد الطاهر قدوري عين التوتة / ثا5

6

7

8

9

10

اوجرة طاهر ابن محمد /متو1

ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد 2

القديمة تيمقاد/متو3

عميروش باتنة/ متو4

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو5

6

7

8

9

10

58,29المطار  باتنة/ متوزغينة  حسان409

(المتقن سابقا )مروانـة/ ثا58,04 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثابن منصور  سليمة411

57,54عبد الرحمان بن خلدون عين جاسر / ثاحمريش  يسمينة413
عبد الرحمان بن خلدون / ثا

عين جاسر

ثانوية مزياني علي غسيرة58,17ثانوية مزياني علي غسيرةمزياني  زرفة410

57,54ثانوية بوشمال عبد الرحمان عين التوتةبن سماعين  راضية415

ثانوية عروة سليمان امدوكال58,04ثانوية ناصر إبراهيم بيطام توتي  أسماء412

-مروانة– شيدي /متو57,54بوعبد هللا عمار أوالد سالم/متوبن حدوش  حمزة414

57,29ثانوية تمرحولت الجمعي تيمقــــاد بوحملة  نوارة416
ثانوية تمرحولت الجمعي 

تيمقــــاد



أول نوفمبر بريكة/متو1

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو2

فرحات محمد الطيب بريكة/متو3

بريكة (حي النصر)لطرش الطاهر /متو4

بريكة (طريق سطيف)رويشي العيد /متو5

6

7

8

9

10

محمد الزين بن مبارك باتنة/ ثا1

ثانوية علي النمر باتنة2

محمد الصديق بن يحي باتنة/ ثا3

ورتال بشير بارك أفوراج /متو4

عميروش باتنة/ متو5

جبارة ابراهيم باتنة/ متو6

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو7

الطاهر مسعودان باتنة/ متو8

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو9

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو10

جبارة ابراهيم باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

اإلخوة لمباركية باتنة/ متو3

ورتال بشير بارك أفوراج /متو4

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو5

العقيد لطفي باتنة/ متو6

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو7

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو8

ثانوية اإلخوة عباس باتنة9

10

ثانويـة حي النصر بريكة 1

فرحات محمد الطيب بريكة/متو2

غجاتي محمد بريكة/متو3

ثانوية بريكة الجديدة 4

ثانوية معجوج العمري بريكـة 5

6

7

8

9

10

قصر بلزمة/ متو1

مروانة المختلطة /متو2

 (المتقن سابقا )مروانـة/ ثا3

مروانة المختلطة /متو4

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو5

6

7

8

9

10

ثانوية الشهيد رقاع قويدر سفيان1

الشهيد مقعاش السعيد/متو2

(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متو3

زروني مسعود سفيان/متو4

(بومقر القديمة)سعادي نعمان بن براهيم/متو5

6

7

8

9

10

االخوين منصورية لخضر وعمار القيقبة /متو1

ثانويـة منصورية الدراجي القيقبة2

( 05القيقبة م ق )بن عبد الغاني عمارة/متو3

لعناني مسعود/متو4

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو5

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو6

(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متو7

(جرياط الجديدة )زعبار الجمعي / متو8

ساعد بن سديرة  القصبات/ متو9

حجيرة موسى أوالد سي سليمان/متو10

ورتال بشير بارك أفوراج /متو1

الشهيد بلقاسم صابة / متو2

ثانوية الشهيد محمد خبري ابن عمر3

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو4

العقيد لطفي باتنة/ متو5

6

7

8

9

10

أول نوفمبر بريكة/متو57,29 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متوسيدي عثمان  عقبة417

57,17بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متوعزوز  نعيمة419

قصر بلزمة/ متو56,47قصر بلزمة/ متوعربي باي  فطيمة421

ثانوية علي النمر باتنة57,17بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متوجلول  سماح418

56,47(الرحبات)خليفة علي بن السعيد / متومداني  يعقوب423
ثانويـة منصورية الدراجي 

القيقبة

ثانويـة حي النصر بريكة56,79ثانويـة حي النصر بريكة زازة  طارق420

56,47(5بومقر مركزق)بوراضي سماعيل/متوبارش  جالل422
ثانوية الشهيد رقاع قويدر 

سفيان

56,47الشهيد بلقاسم صابة / متويحياوي  نعيمة424



سعادة ابراهيم تيغرغار/متو1

االخوين بن منصر أحمد و بلقاسم  أوغانيم/متو2

-منعة–عبد الهادي محمد /متو3

-منعة– زمرة الصادق شالمة /متو4

ثانوية االخوين عبوش منعة5

6

7

8

9

10

االخوة الشهداء عبد الصمد عيون العصافير/ ثا1

ثانوية صالح الدين االيوبي باتنة2

ثانوية محمد العيـد آل خليفة باتنة3

بهلول الزوبير بن الهاشمي بوزوران/ ثا4

سليماني أحمد تازولت/ ثا5

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو6

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 7

أحمد تومي تازولت /متو8

عباش أحمد تازولت/متو9

أسماء بنت أبي بكر باتنة/ متو10

-مروانة– شيدي /متو1

مروانة المختلطة /متو2

5وادي الماء الجديدة ق /متو3

-وادي الماء–مراح عبد هللا/متو4

قصر بلزمة/ متو5

6

7

8

9

10

محمد الصالح بلعباس بريكة/ثا1

ثانويـــــة ساللي مسعود2

ثانوية معجوج العمري بريكـة 3

بن بعطوش عبد العالي بريكة/متو4

فرحات محمد الطيب بريكة/متو5

غجاتي محمد بريكة/متو6

عزيل عبد الرحمن بن النوي بريكة /ثا7

ثانوية بريكة الجديدة 8

 مسكن القديمة بريكة1000حي /متو9

 مسكن ج بريكة 1000دليح الطاهر/متو10

أحمد تومي تازولت /متو1

القديمة تيمقاد/متو2

اوجرة طاهر ابن محمد /متو3

عبدوعيسى تازولت/ متو4

عباش أحمد تازولت/متو5

(سيدي امعنصر)عبد الرحمان ابرير /متو6

االخوين بن غاغة / متو7

اإلخوة بن شادي باتنة/ متو8

ثانوية االمير عبد القادر تازولـت 9

سليماني أحمد تازولت/ ثا10

(حي الرحبات)كامل السعدي /متو1

(فالحي أحمد سابقا )دوادي صالح  /متو2

لعناني مسعود/متو3

ثانويـة درياس امحمد القصبــــات 4

ثانوية مخلوفي السعيد تالخمت5

6

7

8

9

10

سي علي سواحي باتنة/ متو1

شمالل عمار باتنة/ متو2

الشهيد بلقاسم صابة / متو3

محمد الشريف بن عكشة تامشيط باتنة/ متو4

بن سعد هللا بلخيرسفح الجبل باتنة/ متو5

عمر المختار سوناتيبا باتنة/متو6

ثانوية عباس الغرور باتنة7

الطاهر مسعودان باتنة/ متو8

ثانوية البشير اإلبراهيمي باتنة9

ثانوية عبد الصمد مصطفى باتنة 10

االخوين قربازي باتنة/ متو1

03احمد بن سخرية القطب العمراني حملة / متو2

باتنة (2عرعار )رغيس النوي /متو3

دمبري الدراجي  فسديس/ متو4

 (حي الرياض)الشهيدين خمري عيسى و لحسن/متو5

6

7

8

9

10

سعادة ابراهيم تيغرغار/متو56,47سعادة ابراهيم تيغرغار/متوعكسة  عبد الحميد425

55,47-مروانة– شيدي /متوواش  فاتح427
وادي –مراح عبد هللا/متو

-الماء

االخوين بن غاغة/ متو54,47القديمة تيمقاد/متوبوجة  رابح429

يحياوي  هشام426
االخوة الشهداء عبد الصمد/ ثا

 عيون العصافير
56,04

53,50بوشارب يوسف الحاسي/متوعطال  نسيمة431

55,47محمد الصالح بلعباس بريكة/ثابن دريس  خولة428
- ثانويـــــة ساللي مسعود

- مسكن الجديدة1000

51,54دمبري الدراجي  فسديس/ متومصمودي  محمد المين432
دمبري الدراجي  / متو

فسديس

53,97ثانوية مخلوفي السعيد تالخمتلكبير  محمد430
ثانويـة درياس امحمد 

القصبــــات


