
:المــــــــادة

مجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم
باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 4

باتنة/ مسكن500حي 5

6

7

8

9

10

تازولت/لسان الفتى1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/رشيد مستاك الغجاتي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 1

مروانة/(2)مروانة مركز 2

مروانة/الفـــــــــــالح 3

مروانة/(2) مسكن874حي 4

مروانة/زيزة مسيكة5

6

7

8

9

10

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة/فاطمة برحايل2

باتنة/عرعار دمحم حي النصر3

باتنة/ مسكن500حي 4

5

6

7

8

9

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربيــــة الوطنيـــة

    مديرية التربية لوالية باتنة

مصلحة المستخدمين

مكتب التعليـــم اإلبتدائـــي

2020-2019: نتائج الحركة التنقلية لسنة 

زروال  عبد هللا3
-2اوالد بشينة- دباش عمار 

أوالد عوف/
وادي الشعبة/رشيد مستاك الغجاتي133.9417نهائية

تازولت/لسان الفتى139.7250نهائيةتازولت/بنيني دمحمبلقايد  ناصر2

عربيـــــــة

المنصب المحصل عليهالرغبات

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس

بغورة  يسين6
وادي /اإلخوة دبابي حملة

الشعبة
باتنة/عيسى فالح تامشيط126.1167نهائية

128.7278نهائيةمنعة/لبال محمود فرغوس  صباح5

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 128.7667نهائيةمروانة/الفـــــــــــالح مكي  وردة4



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

بوزينة/هدار عبد القادر1

بوزينة/بهلول دمحم الصالح2

3

4

5

6

7

8

9

10

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/الجديدة- حي قيري1

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 2

3

4

5

6

7

8

9

10

تازولت/زيطاري رشيد1

تازولت/مباركي لخضر2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/بعلي الشريف موسى1

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة2

بريكة/عمار عقون3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/اإلخوة بن عثمان1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 1

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

3
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 4

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة5

بغورة  يسين6
وادي /اإلخوة دبابي حملة

الشعبة
باتنة/عيسى فالح تامشيط126.1167نهائية

بريكة/الجديدة- حي قيري123.3000نهائيةبريكة"/ج" ديسمبر11حي عزيل  ملية9

العيشي  حسين8
مشتة -دمحم بن عثمان

الجزار/سعيدي
الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي124.2194نهائية

بوزينة/هدار عبد القادر124.4694نهائيةبوزينة/بهلول دمحم الصالحعورة  دليلة7

بركات  عباس13
سلطاني صالح طريق 

باتنة/حملة
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 120.5083نهائية

بوقنة  فاطمة12
بن باطة  الطاهر 

باتنة/بوزوران
باتنة/اإلخوة بن عثمان120.9000نهائية

تازولت/زيطاري رشيد

بريكة/بعلي الشريف موسى122.9833نهائيةبريكة/بريكة مركزبن دقيش  شهيرة11

123.1611نهائيةتازولت/بنيني دمحميوسفي  فيالة10



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

6

7

8

9

10

باتنة/اإلخوة بن عثمان1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/رحماني فرحات1

بريكة/أحمد قراوي2

3

4

5

6

7

8

9

10

مروانة/بوزيد إسماعيل 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر/اإلخوة بهلول3

المعذر/النوي عبد الرحمن4

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح5

6

7

8

9

10

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار1

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 2

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 3

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 4

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس5

6

7

8

9

10

1
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
وادي الشعبة/رشيد مستاك الغجاتي2

أوالد عوف-/2اوالد بشينة- دباش عمار 3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/علي بوخالفة1

2

بركات  عباس13
سلطاني صالح طريق 

باتنة/حملة
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 120.5083نهائية

بريكة/رحماني فرحات

مروانة/بوزيد إسماعيل 118.8889نهائيةمروانة/بوزيد إسماعيل درغال  عمار16

119.4444نهائيةبيطام/لبيض بخوشدراجي  الدمية15

باتنة/اإلخوة بن عثمان119.4667نهائيةباتنة/العربي زيور بوزورانشليحي  منصف14

بومزراق  الشريف19
اإلخوة تغالبت 

وادي الشعبة/بوعروس
116.0778نهائية

بن جاب هللا بولخراص 

وادي الشعبة"/بوكعبن"

حزام  كريمة18
خزار رشيد 

وادي الشعبة/(لمبيريدي)
باتنة/بورعية مبارك ابن عمار116.9722نهائية

بلعلمي  لخميسي17
مفدي - ذراع الزيتون 

المعذر-/زكرياء 
117.3861مؤقتة

-مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 

المعذر/

باتنة/علي بوخالفة 115.9139نهائيةباتنة/علي بوخالفةموفق  نعيمة20



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 1

2
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
3

4

5

6

7

8

9

10

1
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/اإلخوة صحراوي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/عبد الرحمان دباش1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
أ و ال د سالم/عالم بعزيز2

3

4

5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 1

باتنة/سمية2

3

4

5

6

7

8

9

بريكة/اإلخوة صحراوي114.2333نهائيةبريكة/اإلخوة صحراويشتوح  أم الخير23

114.2472نهائيةباتنة/خليف حـدةمختاري  حسين22
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)

باتنة/علي بوخالفة

زيرق  خدومة21
مختاري إسماعيل 

باتنة/سونتيبا
باتنة/احمد عبوش  كشيدة 114.8639نهائية

115.9139نهائيةباتنة/علي بوخالفةموفق  نعيمة20

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 113.4472نهائيةباتنة/سميةحالس  نادية26

113.4889نهائيةأ و ال د سالم/عالم بعزيزبلبج  حميد25

بريكة/عبد الرحمان دباش113.5167نهائيةبريكة/ابن دقيش نور الدينحاجي  شعبان24



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

بريكة/عيسى نقاز1

بريكة/أول نوفمبر 2

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 3

4

5

6

7

8

9

10

عين التوتة/جغابة السعيد الجغايب1

عين التوتة/شاوش عمر2

عين التوتة/قطاف فاطمة3

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز4

عين التوتة/اإلخوة لونانسة5

6

7

8

9

10

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 1

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/مناصرية عمار بن منصر1

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر2

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1961أكتوبر417

وادي الشعبة/1955أوت520

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

آريس/رحايلي مصطفى2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/العربي زعالني الشلعلع1

باتنة/بنيني بشير كشيدة2

3

4

5

6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة1

2

3

4

5

6

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 113.4472نهائيةباتنة/سميةحالس  نادية26

مرزلقاد  نجاة29
عين /قــــــوارف لخضر 

التوتة
112.5750نهائية

قاعدة "جاب هللا الطاهر 

عين التوتة"/2الحياة

عين التوتة/جغابة السعيد الجغايب112.6861نهائيةمعافة/زكور دمحمحزين  عبد الكريم28

بريكة/عيسى نقاز112.7361نهائيةبريكة/علوان العساسيدليح  ربيحة27

بن لحسن  صبيرة33
أوالد /بن لحسن دمحم لحسانة

سي سليمان
111.7028نهائية

أوالد سي /بن لحسن دمحم لحسانة

سليمان

باتنة/العربي زعالني الشلعلع111.9333نهائيةباتنة/اإلخوة بن خميس كشيدةبن عيفة  امال32

باتنة/مناصرية عمار بن منصر

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد112.3333نهائيةاشمول/بن عكشة دمحم الشريفبن عكشه  سعاد31

112.4694مؤقتةبريكة/علوان العساسيصحراوي  ياسمينة30



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

7

8

9

10

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد1

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 2

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 1

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة2

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة3

باتنة/بنيني بشير كشيدة4

5

6

7

8

9

10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا5

6

7

8

9

10

1
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
مروانة/الفـــــــــــالح 2

3
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
4

5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر1

وادي الشعبة/1961أكتوبر217

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1955أوت420

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 5

6

7

8

9

10

1
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
2

المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
لمسان/خنشالي سليمان3

لمسان/علي مباركي بن موسى4

تالخمت/غنام الدراجي5

6

7

8

9

10

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 1

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف2

باتنة/فاطمة جغروري3

بن لحسن  صبيرة33
أوالد /بن لحسن دمحم لحسانة

سي سليمان
111.7028نهائية

أوالد سي /بن لحسن دمحم لحسانة

سليمان

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 

باتنة"/البستان "معجوج العمري 111.4583نهائيةباتنة/عبد هللا مالخسوسالم  يوسف36

بوزيد  ليلى35
العربي نزار أوالد بشينة 

باتنة/
111.4833مؤقتة

عليوة  مديحة34
عين /عبد العزيز العربي

ياقوت
عين ياقوت/شعبان عبد الحميد111.5000نهائية

سخراوي  حسينة39
- بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/مركز 1تالخمت 
108.9667مؤقتة

تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/مركز 1

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر109.1417نهائيةالشمرة/العايب بشيـررقيق  نجوى38

111.3278نهائيةتالخمت/بخاخشة لعلىبخوش  الطاهر37
تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/مركز 1

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح  حجاج  حياة40
حي "معرف صالح 

باتنة" /المجاهدين
108.6667مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/إيش علي حي كموني5

6

7

8

9

10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار2

باتنة/عبد هللا مالخسو3

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 4

5

6

7

8

9

10

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد1

باتنة/(3)الحدائق 2

بوزينة/هدار عبد القادر3

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 4

5

6

7

8

9

10

باتنة/علي بوخالفة1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 1

بريكة/عائشة أم المؤمنين2

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 3

بريكة/عيسى نقاز4

5

6

7

8

9

10

عين جاسر/عجينة عبد المجيد1

عين جاسر/معجوج العمري2

3
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
4

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/خنفوسي التونسي5

6

7

8

9

10

باتنة/بنيني بشير كشيدة1

باتنة/العربي زعالني الشلعلع2

3

4

5

6

7

8

9

10

سيش  هاشمي43
مختاري إسماعيل 

باتنة/سونتيبا
باتنة/علي بوخالفة107.3389نهائية

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد108.3861نهائيةبوزينة/هدار عبد القادرمختاري  علجية42

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 

بوذهبة  حورية41
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود108.6417مؤقتة

حجاج  حياة40
حي "معرف صالح 

باتنة" /المجاهدين
108.6667مؤقتة

عين جاسر/عجينة عبد المجيد

باتنة/بنيني بشير كشيدة103.9028نهائيةباتنة/اإلخوة بن خميس كشيدةحاجي  حسينة46

105.7500مؤقتةعين جاسر/معجوج العمريقاضي  ربعية45

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 106.1250نهائيةبريكة/عيسى نقازسرحواني  احمد44



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

القصبات/دمحم زبيري1

القصبات"/تيرقراقين " سايح بعزيز 2

القصبات/دمحم بوعبد هللا3

القصبات/بوقرة بلمسوس4

القصبات/حواس زعبار5

6

7

8

9

10

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

الجزار/لقرايش-قريش قريشي2

الجزار/عجيسة-شويمت علي3

الجزار/الطاهر لوصيف4

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان5

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي6

7

8

9

10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن2

الرحبات/لمودع أحمد3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/فاطمة برحايل1

باتنة/عرعار دمحم حي النصر2

باتنة/سمية3

4

5

6

7

8

9

10

تيغانمين/بن حاية بومعراف1

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد2

آريس/رحايلي مصطفى3

آريس/العايب الساسي4

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود5

6

7

8

9

10

باتنة/فاطمة الزهراء1

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  1

2

3

4

5

6

7

ربيعي  نورة49
هادي بلقاسم  

الرحبات/(الرابطة)
103.0556نهائية

بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة

103.4083مؤقتةالجزار/عجيسة-شويمت عليشخشوخ  جمال48
المرابطين -عبد اللطيف بن يحي

الجزار/القديمة

قماز  حسان47
تيرقراقين " سايح بعزيز 

القصبات"/
القصبات/دمحم زبيري103.9028نهائية

دريس  فطيم الزهرة53
 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن
99.4167نهائية

 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن

خاللفة  مريم52
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
باتنة/فاطمة الزهراء99.7167نهائية

باتنة/فاطمة برحايل

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد101.6389نهائيةغسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعودبوسهلة  رشيد51

102.9778نهائيةباتنة/سميةبعزيز  راضية50



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

8

9

10

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود1

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر2

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 4

باتنة/مناصرية عمار بن منصر5

6

7

8

9

10

الرحبات/لمودع أحمد1

الرحبات/ليتيم رابح  2

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  3

4
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
5

6

7

8

9

10

تيمقاد/حسيب يوسف1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف1

باتنة/سمية2

3

4

5

6

7

8

9

10

عزيل عبد القادر/اإلخوة عولمي 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود1

2
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 3

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة4

باتنة/بنيني بشير كشيدة5

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة6

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 7

8

9

10

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر1

2

3

4

دريس  فطيم الزهرة53
 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن
99.4167نهائية

 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن

الرحبات/لمودع أحمد

تيمقاد/حسيب يوسف98.7167نهائيةتيمقاد/حسيب يوسفإفروجن  امقران56

بن منصور  يمينة55
حي - همال الدراجي 

رأس العيون/المظاهرات 
98.9111نهائية

دمحم بوعبد هللا  ايناس54
بلقاسم خبري إبن 

باتنة/مسعود
باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود99.4167مؤقتة

شابي  روزة59
الشهيد لخضر عجول إبن 

باتنة/عمر
باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود96.9833نهائية

بوبشير  عبد المالك58
عزيل عبد /عين الثعالب 

القادر
عزيل عبد القادر/اإلخوة عولمي 97.6667نهائية

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف97.9056نهائيةباتنة/سميةفرحاني  زوليخة57

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر قجيبة  نسيمة60
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
96.7139نهائية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1955أوت120

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 2

3

4

5

6

7

8

9

10

القيقبة/قندوز ساعد1

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 2

القيقبة/لعرابة بلقاسم3

القصبات/عمار بعزيز4

القيقبة/تسوح بوجمعة5

6

7

8

9

10

رأس العيون/دوادي الطيب1

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 1

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
4

5

6

7

8

9

10

باتنة/عبد هللا مالخسو1

رأس العيون/دوادي الطيب95.6667نهائيةتالخمت/غنام الدراجيبن الصغير  حبيبة63

القيقبة/قندوز ساعد95.9139نهائيةالقصبات/عمار بعزيزبن يخلف  حكيم62

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر

كاتب  حياة61
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
وادي الشعبة/1955أوت95.916720نهائية

قجيبة  نسيمة60
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
96.7139نهائية

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود

95.2306نهائيةنقاوس/بن دريهم بن داليسواكرية  نور الهدى66
- حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر/

95.3500نهائيةباتنة/عبد هللا مالخسوبودر  هناء65

قادري  امينة64
تامشيط "بن حاية بومعراف

باتنة "/3
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف95.3778نهائية

باتنة/عبد هللا مالخسو94.7889نهائيةآريس/نوري يوسف بن دايخة  حياة67



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

آريس/نوري يوسف 4

5

6

7

8

9

10

بريكة/عمار عقون1

بريكة/اإلخوة صحراوي2

بريكة/علوان العساسي3

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 4

بريكة/عبد الحميد ابن باديس5

6

7

8

9

10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 2

3
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/بورعية مبارك ابن عمار4

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس5

باتنة"/البستان "معجوج العمري 6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 8

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط9

باتنة/(2)أرض زناتي10

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر1

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
2

المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/قمجة دمحم السعيد3

لمسان/علي مباركي بن موسى4

لمسان/خنشالي سليمان5

6

7

8

9

10

باتنة/سكينة بنت الحسين1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/عبد الرحمن األخذري3

باتنة/فاطمة قيـدومي4

باتنة/سمية5

باتنة/فاطمة الزهراء6

باتنة/مصطفى بخوش7

8

9

10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/مصطفى بخوش5

6

7

8

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 92.9833مؤقتةالعودة من االستيداعذيب  عائشة69

بريكة/عمار عقون94.1667مؤقتةبريكة/عمار عقونغناي  صالح الدين68

باتنة/عبد هللا مالخسو94.7889نهائيةآريس/نوري يوسف بن دايخة  حياة67

بالح  نجاة73
 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن
باتنة/عيسى فالح تامشيط90.3194نهائية

باتنة/سكينة بنت الحسين92.3778مؤقتةباتنة/سكينة بنت الحسينبالولي  وهيبة72

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر

زيتون  الجمعي71
- بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/مركز 1تالخمت 
92.6667مؤقتة

المجمع - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/المدرسي الجديد 

لعايب  ابتسام70
 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة "/(2)م 
92.9694نهائية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9

10

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران3

4

5

6

7

8

9

10

القصبات/عمار بعزيز1

القيقبة/تسوح بوجمعة2

القصبات/دمحم بوعبد هللا3

القصبات/حواس زعبار4

القصبات/قماز  مسعود 5

6

7

8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 2

3
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 5

6

7

8

9

10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/رحماني فرحات1

بريكة/عائشة أم المؤمنين2

3

4

5

6

7

8

9

10

القصبات/بن سالم عبد هللا1

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 2

القصبات/الصالح بوقربة3

القصبات/دمحم لكرم4

القصبات/أحمد بلعباس5

6

7

8

9

10

1
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/العايب منصور2

3

4

5

بالح  نجاة73
 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن
باتنة/عيسى فالح تامشيط90.3194نهائية

القصبات/عمار بعزيز

باتنة/مومن السعيد بوعريف 87.4833مؤقتةباتنة/مومن السعيد بوعريف سالوي  فوزية76

88.1667نهائيةالقصبات/قماز  مسعود بوروبة  نذير75

بن عياد  هادية74
لخضر قوارف دوار 

باتنة/الديس
باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران89.6500نهائية

القصبات/بن سالم عبد هللا84.3388نهائيةالقصبات/أحمد بلعباسعوشاش  فضيلة79

بريكة/رحماني فرحات84.6639نهائيةبريكة/اإلخوة صحراويعولمي   بسمة78

85.8917نهائيةعين جاسر/أسباع أحمدمزيز  زينة77
عين "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/جاسر مركز

األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/ جوان19حي "
84.1500نهائيةسريانة/العايب منصوربوشريط  هدى80
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

6

7

8

9

10

القيقبة/لعرابة بلقاسم1

القيقبة/بن اسباع بشير 2

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 3

القصبات/دمحم زبيري4

الجزار/السعيد حمالوي5

6

7

8

9

10

منعة/زمرة أحمد بن دمحم1

2
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/إيش علي حي كموني1

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 1

2
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 7

باتنة/فاطمة قيـدومي8

باتنة/عبد الرحمن األخذري9

باتنة/علي بوخالفة10

بريكة/خالد حليتيم1

بريكة/رحماني فرحات2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/ساللي فرحات1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/صكاك الساسي3

4

5

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

تيغانمين/بن حاية بومعراف2

باتنة/إيش علي حي كموني83.5278نهائيةباتنة/إيش علي حي كمونيبولطيف  نادية83

منعة/زمرة أحمد بن دمحم83.6111نهائيةمنعة/اإلخوة زميطبوحتة  الكاملة82

األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/ جوان19حي "

القيقبة/لعرابة بلقاسم83.8500نهائيةالجزار/السعيد حمالويغول  نجاة81

84.1500نهائيةسريانة/العايب منصوربوشريط  هدى80

بريكة/خالد حليتيم

بريكة/ساللي فرحات82.7611نهائيةبريكة/صكاك الساسيوناس   دليلة86

82.9250نهائيةبريكة/رحماني فرحاتمرزوق  حورية85

82.9861نهائيةباتنة/دمحم بلقاسمي بوزورانمعروف  زمان84
معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(2)

تيغانمين/بن حاية بومعراف82.4583نهائيةتيغانمين/بن حاية بومعرافبوحديد  نهلة87



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

3

4

5

6

7

8

9

10

القيقبة/لعرابة بلقاسم1

القيقبة/قندوز ساعد2

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 3

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 4

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 5

6

7

8

9

10

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
2

المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
3

4

5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/رجوح خالف1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

تالخمت/بطيط السعيد3

4

5

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

تيغانمين/بن حاية بومعراف2

3

4

5

6

7

8

9

10

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 1

تيمقاد/حسيب يوسف2

3

4

5

6

7

8

9

قري  قمرة89
بوراضي سماعيل ابن 

باتنة/بورحلة
باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة82.4250نهائية

شارف خوجة  سومية88
عزيل عبد القادر 

بريكة/(بريكة)
القيقبة/قندوز ساعد82.4250نهائية

تيغانمين/بن حاية بومعراف82.4583نهائيةتيغانمين/بن حاية بومعرافبوحديد  نهلة87

82.2083نهائيةتيمقاد/حسيب يوسفبالة  فريدة93
الجديدة "اإلخوة بن عائشة 

تيمقاد"/تيمقاد

تيغانمين/بن حاية بومعراف82.2083نهائيةتيغانمين/بن حاية بومعرافبورك  سامية92

المجمع - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/المدرسي الجديد 

أ و ال د سالم/رجوح خالف82.3500نهائيةتالخمت/بطيط السعيدبن راضي  سميرة91

82.3944نهائيةتالخمت/غنام الدراجيعدوان  وردة90



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

6

7

8

9

10

باتنة/علي بن الطيب 1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/سكينة بنت الحسين3

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران4

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران5

6

7

8

9

10

باتنة/قودة بشير1

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة2

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 3

4

5

6

7

8

9

10

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 1

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة/شاوش عمر3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 5

6

7

8

9

10

1
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
2

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
3

4

5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1955أوت120

وادي الشعبة/1961أكتوبر217

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر4

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود7

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر4

عين التوتة/صايفي بلقاسم5

6

82.2083نهائيةتيمقاد/حسيب يوسفبالة  فريدة93
الجديدة "اإلخوة بن عائشة 

تيمقاد"/تيمقاد

باتنة/علي بن الطيب 

بلهوشات  يسمينة96
معطار السعيد بارك أفوراج 

باتنة /(2)الجديدة 
باتنة/قودة بشير81.9222نهائية

81.9222نهائيةسريانة/عيشور حموخادم  فهيمة95

مالخسو  ليلى94
 فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)الجديدة .د.د"
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 82.1667نهائية

حفا هللا  هجيرة99
بن سخرية إبراهيم 

وادي الشعبة/مديازة
وادي الشعبة/1955أوت81.425020مؤقتة

81.6722نهائيةسقانة/(تازغت)بن ناصر أحمدبن دحمان  فريدة98
سقانة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /المختلطة 

مقعاش  صافية97
قاعدة "جاب هللا الطاهر 

عين التوتة"/2الحياة
81.6722نهائية

عين /االخوة بن مخلوف حي حمادة 

التوتة

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
بن الصغير  فطيمة الزهرة100

اإلخوة فورار حي 

عين التوتة/النصر
81.4250نهائية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

7

8

9

10

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 1

القيقبة/قندوز ساعد2

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 3

القيقبة/لعرابة بلقاسم4

الرحبات/مصباح دحمان5

6

7

8

9

10

آريس/نوري يوسف 1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

تيغانمين/بن حاية بومعراف5

6

7

8

9

10

تازولت/اعبش صالح1

تازولت/لسان الفتى2

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 5

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى3

آريس/نوري يوسف 4

آريس/زغيشي عمار 5

6

7

8

9

10

بوزينة/هدار عبد القادر1

بوزينة/علي غشام2

بوزينة/دمحم لحمر3

بوزينة/هباط سليمان4

بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم5

6

7

8

9

10

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تيغانمين/بوخامة عمار1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى3

تازولت/اعبش صالح81.1750مؤقتةتازولت/اعبش صالحبوتة  امال103

آريس/نوري يوسف 81.1750مؤقتةآريس/نوري يوسف بن شايبة  فضيلة102

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 81.3306نهائيةالقيقبة/ضيف هللا عمرغول  هبة101

بن الصغير  فطيمة الزهرة100
اإلخوة فورار حي 

عين التوتة/النصر
81.4250نهائية

بوزينة/هدار عبد القادر

سعيدي  خديجة106
مشتة -دمحم بن عثمان

الجزار/سعيدي
81.1722نهائية

المرابطين -عبد اللطيف بن يحي

الجزار/القديمة

81.1750مؤقتةبوزينة/هدار عبد القادربلهاني  زوليخة105

جنين  نعيمة104
الشهيد عمر عمراني بن 

آريس/احمد
81.1750مؤقتة

 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم 

آريس/ابني محمود

تيغانمين/بوخامة عمار80.5500نهائيةتيمقاد/دمحم عروفي الصفاحعروفي  فيصل107



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/نوري يوسف 5

آريس/زغيشي عمار 6

تيغانمين/بن حاية بومعراف7

آريس/العايب الساسي8

تيمقاد/دمحم عروفي الصفاح9

10

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/عبد الرحمن األخذري1

باتنة/عرعار دمحم حي النصر2

باتنة/علي بوخالفة3

باتنة/فاطمة برحايل4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود8

وادي الشعبة/1955أوت920

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 10

آريس/رحايلي مصطفى1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/نوري يوسف 3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/زغيشي عمار 5

تيغانمين/بن حاية بومعراف6

تيغانمين/بوخامة عمار7

اشمول/بعزي علي اوالد موسى8

آريس/العايب الساسي9

آريس/بهدي علي10

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  1

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف7

باتنة"/البستان "معجوج العمري 8

9

10

وادي الطاقة/بكري دمحم1

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي4

وادي الطاقة/سباع دمحم5

6

7

8

9

10

مروانة/بوزيد  موسى1

مروانة/الحي الجنوبي2

مروانة/الفـــــــــــالح 3

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد4

مروانة/زيزة مسيكة5

مروانة/ حي فاخرة04مركز6

7

8

9

10

باتنة/عبد الرحمن األخذري80.2500مؤقتةباتنة/عبد الرحمن األخذريقربازي  السعيد109

قارح  نزيهة108
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
80.3972نهائية

عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز

تيغانمين/بوخامة عمار80.5500نهائيةتيمقاد/دمحم عروفي الصفاحعروفي  فيصل107

بن عبد العزيز  لويزة113
علي مباركي بن 

لمسان/موسى
مروانة/بوزيد  موسى80.1722نهائية

وادي الطاقة/بكري دمحم80.1722نهائيةوادي الطاقة/اإلخوة بلعيدييلوز  حياة112

آريس/رحايلي مصطفى

بن عقون  مريم111
مختاري إسماعيل 

باتنة/سونتيبا
80.2500مؤقتة

 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن

80.2500مؤقتةآريس/بليلي عمرزروالي   مليكة110



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة1

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة2

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 3

باتنة/العربي زعالني الشلعلع4

باتنة/بنيني بشير كشيدة5

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 6

باتنة/سمية7

8
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
9

10

آريس/رحايلي مصطفى1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/نوري يوسف 3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/العايب الساسي5

6

7

8

9

10

الرحبات/لمودع أحمد1

رأس العيون/بشاطة الصالح2

3
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن4

5

6

7

8

9

10

1
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى2

آريس/نوري يوسف 3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

تيغانمين/بن حاية بومعراف5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1962جويلية105

باتنة/مناصرية عمار بن منصر2

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر3

وادي الشعبة/1955أوت420

وادي الشعبة/1961أكتوبر517

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 6

وادي الشعبة/(الشعبة)صالح جاب هللا 7

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 8

باتنة/فاطمة قيـدومي9

باتنة/سمية10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
2

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
مروانة/(1)  مسكن 874حي3

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد4

مروانة/(3)مروانة مركز5

6

7

8

9

10

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 1

2

3

4

5

6

7

 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم 

آريس/ابني محمود

خليفة  هدى116
هادي بلقاسم  

الرحبات/(الرابطة)
الرحبات/لمودع أحمد79.9194نهائية

79.9250مؤقتةآريس/رحايلي مصطفىخرشوش  لمياء115

عزوز  وردة114
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة80.1139مؤقتة

79.4250مؤقتةتالخمت/عدوان احمنةلمقرس  رواح119
المجمع - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/المدرسي الجديد 

فرحاتي  سوهيلة118
عين /عبد الحق بن حمودة

التوتة
وادي الشعبة/1962جويلية79.458305نهائية

آريس/نوري يوسف 79.6722نهائيةفم الطوب/بن كاوحة دمحمبن مزيان  يمينة117

عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
عرعار  اسمهان120

عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
79.3556نهائية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

8

9

10

سفيان/بلوم عبد الحميد1

سفيان/بخوش عمر2

3
-منطقة البويحرة -عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم4

5
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 6

سفيان-/تيفران-لبرارة علي7

8
- ذراع بلحواس -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان/
9

- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان- /لحجر االحمر-زعيم الطيب بن بلقاسم 10

القصبات/دمحم زبيري1

القصبات/قماز  مسعود 2

القصبات/حواس زعبار3

القصبات/دمحم بوعبد هللا4

القصبات/بوقرة بلمسوس5

6

7

8

9

10

شير/اإلخوة شراف1

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس2

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 3

شير/اإلخوة بن خرور4

شير/اإلخوة خذري5

6

7

8

9

10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 2

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 3

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة4

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز5

6

7

8

9

10

1
ذراع " احمد عيسى بن حواس 

تازولت"/عيسى
تازولت/اعبش صالح2

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 3

تازولت/لسان الفتى4

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 5

تازولت/بنيني دمحم6

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 7

تازولت/مباركي لخضر8

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 9

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 10

باتنة/عبد الرحمن األخذري1

باتنة/سكينة بنت الحسين2

باتنة/علي بوخالفة3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/مصطفى بخوش5

باتنة/سمية6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة"/البستان "معجوج العمري 8

باتنة/فاطمة جغروري9

باتنة/اإلخوة بن عثمان10

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/(2)مروانة مركز 3

مروانة/زيزة مسيكة4

شير/اإلخوة شراف78.9250مؤقتةبوزينة/علي غشامشراف  سميرة123

القصبات/قماز  مسعود 78.9250نهائيةالقصبات/قماز  مسعود بن حدوش  عقيلة122

عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز

سفيان/بلوم عبد الحميد79.1139مؤقتةسفيان/بلوم عبد الحميدجاللي  جمعة121

عرعار  اسمهان120
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
79.3556نهائية

ذراع " احمد عيسى بن حواس 

تازولت"/عيسى

بهلول  ريمة126
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
باتنة/عبد الرحمن األخذري78.5000مؤقتة

شمار  مباركة125
 احمد عيسى بن حواس 

تازولت"/ذراع عيسى"
78.7056مؤقتة

بويلي  حنان124
مهادة بلقاسم الجديدة 

عين التوتة /(2)مركز
78.9111نهائية

عين - /حي الشافات - سحنوني علي 

التوتة

مروانة/(1)  مسكن 874حي78.4611نهائيةمروانة/الفـــــــــــالح درغال  سلوى127



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد5

6

7

8

9

10

1
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى2

آريس/نوري يوسف 3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/زغيشي عمار 5

آريس/العايب الساسي6

7

8

9

10

1
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
2

بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بيطام/(1)تريعـة لخـضر 3

بيطام/عرعور موسى4

5
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/بوشريط سليمان6

بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 7

بيطام/لبيض بخوش8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  2

3
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/إيش علي حي كموني4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 7

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 8

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة9

باتنة/قودة بشير10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 2

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار8

باتنة/قودة بشير9

باتنة/(2)أرض زناتي10

عيون العصافير/4عيون العصافير1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/قودة بشير4

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة5

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 6

باتنة/سمية7

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس8

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 9

10
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
1

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس

طويري  غنية129
دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)تريعة لخضر"
78.4250مؤقتة

تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر

آريس/زغيشي عمار 78.4583نهائيةآريس/العايب الساسيكركوري  سعيدة128

مروانة/(1)  مسكن 874حي78.4611نهائيةمروانة/الفـــــــــــالح درغال  سلوى127

يخلف  نوال133
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد78.2056مؤقتة

دعموش  هدى132
عيون /4عيون العصافير

العصافير
عيون العصافير/4عيون العصافير78.2083نهائية

باتنة/مومن السعيد بوعريف 

غربي  راضية131
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود78.2139مؤقتة

78.3833مؤقتةالعودة من االيداعميدني  نجاح130

بن قويدر  منى134
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
78.2028مؤقتة

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

بريكة/علوان العساسي2

بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

بريكة/مهملي الصالح6

7
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/أحمد جحـدو8

بريكة/عمار عقون9

بريكة/بعلي الشريف موسى10

باتنة/إيش علي حي كموني1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/اإلخوة صحراوي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

القصبات/حواس زعبار1

القصبات/دمحم زبيري2

القصبات/بن سالم عبد هللا3

القصبات/قماز  مسعود 4

القصبات"/تيرقراقين " سايح بعزيز 5

6

7

8

9

10

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  1

باتنة/مومن السعيد بوعريف 2

3
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 5

6

7

8

9

10

أوالد عمار/مشتة المعذر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

منعة/عبوش أحمد1

2

3

4

5

6

7

8

باتنة/إيش علي حي كموني

بريكة/اإلخوة صحراوي78.1611نهائيةبريكة/اإلخوة صحراويبنيني  بريزة136

بن عيفة  سميحة135
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
78.1722نهائية

بن قويدر  منى134
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
78.2028مؤقتة

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس

أوالد عمار/مشتة المعذر78.0111نهائيةأوالد عمار/مشتة المعذرحاج عبد الحفيظ  سهيلة139

زيدان  وهيبة138
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  78.0833نهائية

القصبات/حواس زعبار78.1417نهائيةالقصبات/بن سالم عبد هللاخيتوس  هاجر137

منعة/عبوش أحمد 77.9611نهائيةمنعة/عبوش أحمدقمرة  زهية140



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9

10

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

الجزار/لقرايش-قريش قريشي2

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي3

الجزار/لمرازقية-ضيافي سليمان4

الجزار/اوالد سي علي-أحمد يحي الشريف5

6

7

8

9

10

تكوت/حسين عبد السالم1

وادي الطاقة/بكري دمحم2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي4

5

6

7

8

9

10

بريكة/عيسى نقاز1

بريكة/أول نوفمبر 2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/الجديدة- حي قيري1

بريكة/براني العيد2

بريكة/أحمد قراوي3

بريكة/خالد حليتيم4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

6

7

8

9

10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة/اإلخوة لونانسة3

عين التوتة/صايفي بلقاسم4

5

6

7

8

9

10

الرحبات/خليفة سليمان1

رأس العيون/دوادي الطيب2

رأس العيون/لقرع أحمد3

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  4

تالخمت/غنام الدراجي5

تالخمت/أوشن محمود6

7
رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
رأس العيون/لعرابة عيسى8

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات9

10
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 1

الرحبات/مصباح دحمان2

القيقبة/قندوز ساعد3

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 4

القيقبة/بن اسباع بشير 5

بريكة/عيسى نقاز77.6972نهائيةبريكة/عبد الرحمان دباشبوزيد   صليحة143

لوصيف  فريدة142
وادي /رحموني عبد القادر

الطاقة
تكوت/حسين عبد السالم77.9139نهائية

منعة/عبوش أحمد

مرزوق  وردة141
-عبد اللطيف بن يحي

الجزار/المرابطين القديمة
77.9250مؤقتة

المرابطين -عبد اللطيف بن يحي

الجزار/القديمة

77.9611نهائيةمنعة/عبوش أحمدقمرة  زهية140

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)

الرحبات/خليفة سليمان77.5056مؤقتةالرحبات/خليفة سليمانقبوج  الصالح146

77.5833نهائيةعين التوتة/كروشة عبد هللاسدري  الهام145

بريكة/براني العيد77.6583نهائيةبريكة/عمار عقونغناي  ايمان144

الرحبات/مصباح دحمان77.5056مؤقتةالقيقبة/قندوز ساعددقيش  حمامة147



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

6

7

8

9

10

عين جاسر/خنفوسي التونسي1

عين جاسر/معجوج العمري2

3
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/عجينة عبد المجيد4

5
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/أسباع أحمد6

7

8

9

10

مروانة/الحي الجنوبي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مروانة/احمام لخضر1

تالخمت/غنام الدراجي2

مروانة/زقـاغ مختـار3

مروانة/الفـــــــــــالح 4

وادي الماء/عشي  اسماعيل5

وادي الشعبة/(الشعبة)صالح جاب هللا 6

وادي الشعبة/اإلخوة تغالبت بوعروس7

8
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
وادي الشعبة/بن سخرية إبراهيم مديازة9

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/احمد عبوش  كشيدة 2

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة3

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 4

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

6

7

8

9

10

1
- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم2

سفيان/بلوم عبد الحميد3

سفيان/بخوش عمر4

سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 5

6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

تيغانمين/بن حاية بومعراف2

مروانة/الحي الجنوبي77.4583نهائيةمروانة/الحي الجنوبيبصباص  ميادة149

عين جاسر/خنفوسي التونسي77.4611مؤقتةعين جاسر/معجوج العمريلحسن  وردة148

الرحبات/مصباح دحمان77.5056مؤقتةالقيقبة/قندوز ساعددقيش  حمامة147

شافعة  عمار153
أوالد /شمالل عمار قوشبـــي

سي سليمان
77.2278نهائية

أوالد سي /شمالل عمار قوشبـــي

سليمان

77.4222نهائيةسفيان/دمحمي ابراهيمبخوش  منى152
- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان- /لقوارير

مروانة/احمام لخضر

لكبير   امال151
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
77.4250مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

بوعلي  عبد السميع150
صالح جاب هللا 

وادي الشعبة/(الشعبة)
77.4583نهائية

بوتمامين  زينب154
بعزي علي اوالد 

اشمول/موسى
اشمول/بعزي علي اوالد موسى77.2083نهائية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

آريس/رحايلي مصطفى3

4
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

6

7

8

9

10

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 1

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد2

مروانة/الفـــــــــــالح 3

مروانة/زيزة مسيكة4

مروانة/(3)مروانة مركز5

6

7

8

9

10

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 1

تازولت/مباركي لخضر2

3

4

5

6

7

8

9

10

المعذر/بوعريف - عولمي عمر1

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 2

المعذر/اإلخوة بهلول3

بومية/بن عمار علي4

5

6

7

8

9

10

باتنة/فاطمة الزهراء1

باتنة/سمية2

3

4

5

6

7

8

9

10

المعذر/بوعريف - عولمي عمر1

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 2

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد3

المعذر/النوي عبد الرحمن4

المعذر/اإلخوة بهلول5

باتنة/فاطمة الزهراء6

7

8

9

10

تكوت/منطقة تيغزة1

تكوت/حسين عبد السالم2

3

4

5

6

7

8

9

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 77.0417نهائيةتازولت/مباركي لخضربراهيمي  سهام156

77.1389نهائيةمروانة/(3)مروانة مركزحداد  صابرة155

بوتمامين  زينب154
بعزي علي اوالد 

اشمول/موسى
اشمول/بعزي علي اوالد موسى77.2083نهائية

المعذر/بوعريف - عولمي عمر76.8639نهائيةباتنة/فاطمة الزهراءبراهيمي  حورية159

باتنة/سمية76.9556نهائيةباتنة/سميةدرامنة  صباح158

المعذر/بوعريف - عولمي عمر77.0417نهائيةبومية/بن عمار علييحي  رزيقة157

تكوت/منطقة تيغزة 76.8333نهائيةتكوت/رميلي مسعودبوستة  حياة160



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

بومية/بن عمار علي1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 3

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد4

5

6

7

8

9

10

تيغانمين/بن حاية بومعراف1

تيغانمين/بوخامة عمار2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى4

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  5

6

7

8

9

10

بوزينة/هباط سليمان1

بوزينة/هدار عبد القادر2

بوزينة/علي غشام3

بوزينة/بهلول دمحم الصالح4

بوزينة/دمحم عدواني5

بوزينة/دمحم مقاوسي6

بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم7

بوزينة/دمحم لحمر8

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 9

10

باتنة/خليف حـدة1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مروانة/(2) مسكن874حي 1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 3

مروانة/(2)مروانة مركز 4

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد5

مروانة/(3)مروانة مركز6

7

8

9

10

الرحبات/خليفة سليمان1

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  2

الرحبات/لمودع أحمد3

4
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/ليتيم رابح  5

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات6

تالخمت/أوشن محمود7

تالخمت/غنام الدراجي8

القيقبة/ضيف هللا عمر9

تالخمت/بن نجمة مبارك10

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة1

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 2

3
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
4

 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 6

بوزينة/هباط سليمان76.2250مؤقتةبوزينة/هباط سليمانمعوش  خوخة163

نزار  الهام162
ثنية /(أ ثالث)اإلخوة درغال  

العابد
ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  76.2500مؤقتة

تكوت/منطقة تيغزة

بومية/بن عمار علي76.5861نهائيةالمعذر/اإلخوة بهلولمالح   كريمة161

76.8333نهائيةتكوت/رميلي مسعودبوستة  حياة160

مروانة/(2) مسكن874حي 

الرحبات/خليفة سليمان76.1667مؤقتةالرحبات/خليفة سليمانقبوج  الخميسي166

76.1806مؤقتةقصر بلزمة/أحمد سعيدينايلي  جوهرة165

باتنة/خليف حـدة76.2056نهائيةباتنة/خليف حـدةعدواني  الويزة164

بوزيد  فيروز167
سلطاني صالح طريق 

باتنة/حملة
باتنة/سلطاني صالح طريق حملة76.0417مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر7

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة/فاطمة جغروري10

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو1

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 2

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار5

6

7

8

9

10

تكوت/حسين عبد السالم1

تكوت/منطقة تيغزة2

تكوت/مصطفى شعباني3

غسيرة/عبد الحميد  البرجي4

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 5

6

7

8

9

10

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 1

وادي الماء/بن أحمد عيسى2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بوقريش علي4

وادي الماء/بن حريزة الطاهر5

6

7

8

9

10

مروانة/بوزيد إسماعيل 1

مروانة/الفـــــــــــالح 2

مروانة/زيزة مسيكة3

مروانة/ حي فاخرة04مركز4

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 5

مروانة/الحي الجنوبي6

مروانة/(2)مروانة مركز 7

مروانة/(1)  مسكن 874حي8

9

10

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
2

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/معجوج العمري3

عين جاسر/عجينة عبد المجيد4

5

6

7

8

9

10

باتنة/(3)الحدائق 1

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

تكوت/منطقة تيغزة75.9583مؤقتةتكوت/حسين عبد السالمسليماني  وهيبة169

76.0417نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عماربوحرة  نجاة168
ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو

باتنة"/

بوزيد  فيروز167
سلطاني صالح طريق 

باتنة/حملة
باتنة/سلطاني صالح طريق حملة76.0417مؤقتة

75.6583نهائيةعين جاسر/أسباع أحمدقاضي  صمرة173
عين "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/جاسر مركز

براني  كنزة172
الشهيد لخضر عجول إبن 

باتنة/عمر
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب75.8007نهائية

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 

مروانة/بوزيد إسماعيل 75.8111نهائيةمروانة/(2) مسكن874حي سعيدي  نورة171

بلخيري  ربيعة170
عطية السعيد حي ابراكتة 

وادي الماء/
75.8333نهائية

بوزيدي  خديجة174
بن حبسة بلقاسم طريق 

باتنة/تازولت 
باتنة/(3)الحدائق 75.5972نهائية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/قودة بشير4

باتنة/عبد هللا مالخسو5

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 8

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو9

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي10

باتنة/إيش علي حي كموني1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/سمية4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

7

8

9

10

تيغانمين/بوخامة عمار1

تيغانمين/بن حاية بومعراف2

3

4

5

6

7

8

9

10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

4
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة/كروشة عبد هللا6

عين التوتة/شاوش عمر7

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز8

عين التوتة/بخوش عبد هللا9

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 10

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 1

مروانة/بوزيد  موسى2

مروانة/احمام لخضر3

مروانة/زيزة مسيكة4

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد5

مروانة/الفـــــــــــالح 6

مروانة/(1)  مسكن 874حي7

مروانة/زقـاغ مختـار8

9

10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة/عبد الرحمن األخذري3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

6

7

8

9

10

معافة/زكور دمحم1

معافة/مدور ميلود قرية بلعيد2

معافة/ناصر عبد الحميد3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 

تكوت/رميلي مسعود75.5417نهائيةتكوت/رميلي مسعودبعلة  صباح176

75.5417نهائيةباتنة/عبد هللا مالخسوبوشامة  عبد الحميد175

بوزيدي  خديجة174
بن حبسة بلقاسم طريق 

باتنة/تازولت 
باتنة/(3)الحدائق 75.5972نهائية

شيبة  امال179
تامشيط "بن حاية بومعراف

باتنة "/3
باتنة/عيسى فالح تامشيط75.4250نهائية

راشدي  وفاء178
أوالد بيطام قصر بلزمة 

قصر بلزمة"/ج"
مروانة/بوزيد  موسى75.5000مؤقتة

براكتة  سليمة177
حي حمادة - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/
75.5000مؤقتة

عين /حي حمادة - بوخالفة مسعود 

التوتة

معافة/زكور دمحم 75.3556نهائيةمعافة/مدور ميلود قرية بلعيدمرعوش  صفية180



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 1

2
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 3

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 6

باتنة/(3)الحدائق 7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  9

10

بريكة/عيسى نقاز1

بريكة/صكاك الساسي2

بريكة/بريكة مركز3

بريكة/ساللي فرحات4

5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/قارة بشيـر1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

أ و ال د سالم/راجعي عمر5

6

7

8

9

10

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 1

تكوت/حسين عبد السالم2

تكوت/السعيد الشريف3

تكوت/مصطفى شعباني4

تكوت/منطقة تيغزة5

6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
2

3

4

5

6

7

8

9

10

تيغانمين/بن حاية بومعراف1

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى4

آريس/نوري يوسف 5

تكوت/رميلي مسعود6

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود7

غسيرة/عبد الحميد  البرجي8

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر9

آريس/العايب الساسي10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو2

3

4

5

6

7

أ و ال د سالم/قارة بشيـر75.1750مؤقتةأ و ال د سالم/قارة بشيـرعالم  كمال183

بريكة/عيسى نقاز75.2917نهائيةبريكة/عائشة أم المؤمنينبطوش  سهيلة182

رزيق  سهيلة181

بن زيد عبد القادر بن السقني 

عيون "/3عيون العصافير"

العصافير

75.3333نهائية
معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 

باتنة /(2)

المجمع "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/المدرسي الجديد

تكوت/رميلي مسعود75.0833نهائيةغسيرة/عبد الحميد  البرجيبوعام  حبيبة186

75.1389نهائيةفم الطوب/بن كاوحة دمحمسليماني  القائمة185

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 75.1750مؤقتةتكوت/(شناورة)ادمحم بشينة علية  سلوى184

مهداوي  سناء187
ارض "عبد الحفيظ مالخسو

باتنة"/مالخسو 
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود75.0833نهائية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

8

9

10

باتنة/عبد الرحمن األخذري1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/فاطمة قيـدومي3

فسديس/مصطفى حالق 4

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب5

باتنة/علي بن الطيب 6

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز7

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 8

المعذر/بوعريف - عولمي عمر9

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد10

1
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/عرعور موسى2

3
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بيطام/(1)تريعـة لخـضر 4

5
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 6

بيطام/بوشريط سليمان7

بريكة/أحمد قراوي8

9

10

1
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/عرعار دمحم حي النصر4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 6

باتنة/سمية7

باتنة/فاطمة الزهراء8

باتنة/فاطمة قيـدومي9

باتنة/إيش علي حي كموني10

جرمة/يحي باي عالوة1

جرمة/مساوي بوجمعة2

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح3

جرمة/مسعودي العيد4

5
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
6

7

8

9

10

تالخمت/أوشن محمود1

رأس العيون/بشاطة الصالح2

رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 3

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن4

5
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة1

2
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
أوالد سي سليمان/بوكميش علي تابقارت3

4

5

6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة1

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة2

3

4

صيد   زليخة189
بيطام )فالح ساعد ابن عمار 

بيطام/(الجديدة
75.0000مؤقتة

حي "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/المجاهدين بيطام

باتنة/علي بوخالفة75.0000مؤقتةباتنة/عبد الرحمن األخذريمقالتي  حفيظة188

مهداوي  سناء187
ارض "عبد الحفيظ مالخسو

باتنة"/مالخسو 
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود75.0833نهائية

بن مربي  ايمان193
أوالد /بوكميش علي تابقارت

سي سليمان
74.8333نهائية

أوالد سي /أوالد سي سليمان الجديدة

سليمان

تالخمت/أوشن محمود74.9917مؤقتةتالخمت/أوشن محمودحابسة  السعدي192

المجمع "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-المدرسي الجديد

جرمة/يحي باي عالوة74.9972مؤقتةجرمة/يحي باي عالوةبوشناتة  صبرينة191

قارش  ريمة190
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
75.0000مؤقتة

بن بختة  نسيمة194
أوالد /بن لحسن دمحم لحسانة

سي سليمان
74.7917نهائية

أوالد سي /أوالد سي سليمان الجديدة

سليمان



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

5

6

7

8

9

10

باتنة/بنيني بشير كشيدة1

باتنة/العربي زعالني الشلعلع2

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة3

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/(3)الحدائق 9

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 10

مروانة/(2) مسكن874حي 1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/(2)مروانة مركز 3

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 4

مروانة/بوزيد  موسى5

6

7

8

9

10

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 4

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 5

6

7

8

9

10

منعة/تامن دمحم1

منعة/اإلخوة زميط2

منعة/زمرة أحمد بن دمحم3

منعة/عبوش أحمد4

منعة/لبال محمود 5

منعة/لغريب مباركة6

7
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
8

9

10

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة1

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة2

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 3

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 4

باتنة/بنيني بشير كشيدة5

باتنة/العربي زعالني الشلعلع6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

8
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/عرعار دمحم حي النصر9

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران10

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران1

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران2

باتنة/اإلخوة بن عثمان3

باتنة/علي بن الطيب 4

باتنة/علي بوخالفة5

باتنة/عبد الرحمن األخذري6

باتنة/فاطمة قيـدومي7

باتنة/سكينة بنت الحسين8

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس9

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 10

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 1

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة

قادري  فيروز196
مروانة مركز الجديدة 

مروانة/(1)
مروانة/(2) مسكن874حي 74.7000مؤقتة

كحالت  فتيحة195
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
74.7083نهائية

بن بختة  نسيمة194
أوالد /بن لحسن دمحم لحسانة

سي سليمان
74.7917نهائية

أوالد سي /أوالد سي سليمان الجديدة

سليمان

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة74.5000مؤقتةباتنة/دمحم بلقاسمي بوزورانمنصوري  سناء بلقيس199

منعة/تامن دمحم74.5000مؤقتةمنعة*/بريض*بركات أحمد براجل  الصالح198

الذيب  نجود197
مختاري إسماعيل 

باتنة/سونتيبا
باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا74.6667مؤقتة

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران

عدول علي بيدة  حليمة201
أول نوفمبـر 

عين ياقوت/ياقوت.ع1954
74.5000مؤقتة

عين /ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 

ياقوت

74.5000مؤقتةباتنة/دمحم بلقاسمي بوزورانالعمراوي  حدودة200



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 2

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد3

عين ياقوت/عبد العزيز العربي4

عين ياقوت/زروال الطيب5

6

7

8

9

10

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1961أكتوبر117

وادي الشعبة/1955أوت220

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 4

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر5

باتنة/مناصرية عمار بن منصر6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 8

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود9

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة3

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 4

5
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 6

عين التوتة/بعتاش صالح7

عين التوتة/صايفي بلقاسم8

عين التوتة/قطاف فاطمة9

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 10

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش1

الحاسي/مراح الرحماني2

الحاسي/الحاسي مركز3

الحاسي/دمحمي عيسى4

الحاسي/بروال عبد الرحمن5

6

7

8

9

10

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد1

عين ياقوت/عبد العزيز العربي2

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 3

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 4

5

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

آريس/نوري يوسف 2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى4

آريس/العايب الساسي5

آريس/بهدي علي6

7

8

جرادي  فهيمة203
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
وادي الشعبة/1961أكتوبر74.416717مؤقتة

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم74.4472نهائيةنقاوس/بن دريهم بن داليبوناب  صابرة202

عدول علي بيدة  حليمة201
أول نوفمبـر 

عين ياقوت/ياقوت.ع1954
74.5000مؤقتة

عين /ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 

ياقوت

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد74.2917نهائيةعين ياقوت/زروال الطيبعلي لكحل  يسمينة206

74.3333نهائيةالحاسي/مقالتي بلخيربروال  تفاحة205

سوالمي  وفاء204
حي حمادة - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/
74.4167مؤقتة

عين /حي حمادة - بوخالفة مسعود 

التوتة

آريس/العايب الساسي74.2500مؤقتةآريس/بهدي عليبوبيدي  جوهرة207



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9

10

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 1

تيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة 2

3
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
منعة/لبال محمود 4

منعة/لغريب مباركة5

6

7

8

9

10

آريس/زغيشي عمار 1

آريس/نوري يوسف 2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/رحايلي مصطفى5

تيغانمين/بن حاية بومعراف6

آريس/العايب الساسي7

اشمول/بعزي علي اوالد موسى8

تيغانمين/بوخامة عمار9

آريس/بهدي علي10

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 1

بريكة/عبد الرحمان دباش2

بريكة/أول نوفمبر 3

بريكة/عائشة أم المؤمنين4

بريكة/عيسى نقاز5

6

7

8

9

10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 2

باتنة/عبد هللا مالخسو3

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو4

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 5

6

7

8

9

10

القصبات/دمحم بوعبد هللا1

القصبات/قماز  مسعود 2

القصبات/دمحم زبيري3

القصبات/بن سالم عبد هللا4

القصبات/عمار بعزيز5

6

7

8

9

10

وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 1

وادي الماء/حمودي عمار2

وادي الماء/بوقريش علي3

4
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/عجينة عبد المجيد5

عين جاسر/معجوج العمري6

وادي الماء/بن حريزة الطاهر7

8

9

10

بريكة/بريكة مركز1

بريكة/صكاك الساسي2

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي3

بريكة/ساللي فرحات4

بريكة/أوالد الحاج-بوعالق مصباح 5

عقاقنة  حنيفة209
بن ضيف هللا أحمد بن 

آريس/دمحم
آريس/العايب الساسي74.2500مؤقتة

ستوتي  منير208
الصالح قاقي 

تيغـرغار*/أوغانيم*
تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 74.2500مؤقتة

آريس/العايب الساسي74.2500مؤقتةآريس/بهدي عليبوبيدي  جوهرة207

بومعيزة  حنان213
-قهطار محمود 

وادي الماء/الحاسي
وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 74.2139مؤقتة

القصبات/دمحم بوعبد هللا74.2222مؤقتةالقصبات/بن سالم عبد هللابوعبد هللا  عبد الوهاب212

بريكة/أول نوفمبر 

نعيمي  درين211

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود74.2250مؤقتة

74.2500مؤقتةبريكة/عيسى نقازسنقوقة  هناء210

بريكة/بريكة مركز74.2111مؤقتةبريكة/عيساني عثمانفورار  عفاف214



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

بريكة/عيساني عثمان6

7

8

9

10

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 1

عين التوتة/بخوش عبد هللا2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/اإلخوة لونانسة4

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 5

6
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
7

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/روابح صالح8

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 9

معافة/زكور دمحم10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة/ مسكن500حي 2

باتنة/بنيني بشير كشيدة3

باتنة/العربي زعالني الشلعلع4

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 5

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة6

7
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
وادي الشعبة/1954أول نوفمبر8

وادي الشعبة/1962جويلية905

وادي الشعبة/1955أوت1020

جرمة/يحي باي عالوة1

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح2

جرمة/مسعودي العيد3

جرمة/مساوي بوجمعة4

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد5

عين ياقوت/عبد العزيز العربي6

فسديس/مصطفى حالق 7

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز8

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب9

سريانة/العايب منصور10

بريكة/رحماني فرحات1

بريكة/خالد حليتيم2

بريكة/أحمد قراوي3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

بريكة/عائشة أم المؤمنين5

بريكة/عبد الحميد ابن باديس6

بريكة/اإلخوة شروف7

بريكة/علوان العساسي8

بريكة/عبد الرحمان دباش9

بيطام/عرعور موسى10

امـدوكـال/رزاز دمحم1

امـدوكـال/حي المجاهدين -ادمحم مني 2

بيطام/بوشريط سليمان3

بيطام/لبيض بخوش4

بريكة/أول نوفمبر 5

بريكة/عيسى نقاز6

7

8

9

10

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد1

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 2

المعذر/اإلخوة بهلول3

المعذر/النوي عبد الرحمن4

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/(الشعبة)صالح جاب هللا 1

وادي الشعبة/بن سخرية إبراهيم مديازة2

عين التوتة/بخوش عبد هللا

زراولية  احالم216
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة74.1861مؤقتة

74.2000مؤقتةمعافة/زكور دمحمناصري   حياة215

بريكة/بريكة مركز74.2111مؤقتةبريكة/عيساني عثمانفورار  عفاف214

امـدوكـال/رزاز دمحم74.0417مؤقتةبيطام/بوشريط سليمانخوري  يمينة219

بريكة/رحماني فرحات74.1833مؤقتةعزيل عبد القادر/الـرمــــــل لوهاني  هناء218

برايس  مبروكة217
االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

عيون العصافير"/ملاير"
جرمة/سعيداني دمحم الفاتح74.1833مؤقتة

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد

مرازقة  اسماء221
اإلخوة تغالبت 

وادي الشعبة/بوعروس
وادي الشعبة/(الشعبة)صالح جاب هللا 74.0417نهائية

74.0417نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارحفصي  سامية220



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

وادي الشعبة/1955أوت320

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر4

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 5

باتنة/إيش علي حي كموني6

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة"/البستان "معجوج العمري 10

بريكة/بن دريس  دمحم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فسديس/مصطفى حالق 1

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز2

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب3

4
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
باتنة/عبد الرحمن األخذري5

6

7

8

9

10

القيقبة/بن اسباع بشير 1

القيقبة/ضيف هللا عمر2

القيقبة/قندوز ساعد3

نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

رأس العيون/لعرابة عيسى5

6

7

8

9

10

1
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بيطام/عرعور موسى2

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 3

4
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
5

حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
6

7

8

9

10

1
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 2

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار3

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 4

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس5

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 8

9

10

الجزار/لقرايش-قريش قريشي1

الجزار/عجيسة-شويمت علي2

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي3

الجزار/اوالد سي احمد-شويمت عبد القادر 4

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي5

6

7

8

9

قرين  هشام223
األخوة بن - مصطفـى لحليب

فسديس/شادي
فسديس/مصطفى حالق 74.0000مؤقتة

بريكة/بن دريس  دمحم74.0417نهائيةبريكة/بن دريس  دمحمغناي  عبد النور222

مرازقة  اسماء221
اإلخوة تغالبت 

وادي الشعبة/بوعروس
وادي الشعبة/(الشعبة)صالح جاب هللا 74.0417نهائية

بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز

بن حدة  خديجة226
 فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)الجديدة .د.د"
73.7917مؤقتة

الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)

73.7917نهائيةبريكة/خالد حليتيمصيد   زليخة225

بوذراع  نصيرة224
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
القيقبة/بن اسباع بشير 73.9250مؤقتة

الجزار/لقرايش-قريش قريشي73.7500مؤقتةالجزار/لقرايش-قريش قريشيشخشوخ  بدر الدين227
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

بريكة/قيري عمر1

بريكة/عيساني عثمان2

بريكة/أوالد الحاج-بوعالق مصباح 3

بريكة/أول نوفمبر 4

بريكة/عائشة أم المؤمنين5

بريكة/عيسى نقاز6

بريكة/بريكة مركز7

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي8

بريكة/ساللي فرحات9

بريكة/صكاك الساسي10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

آريس/نوري يوسف 2

آريس/زغيشي عمار 3

آريس/رحايلي مصطفى4

5
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
تيغانمين/بن حاية بومعراف6

7

8

9

10

تازولت/بنيني دمحم1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

وادي الماء/حمودي عمار1

وادي الماء/بن أحمد عيسى2

وادي الماء/بوقريش علي3

وادي الماء/بن حريزة الطاهر4

مروانة/ حي فاخرة04مركز5

6

7

8

9

10

الزرو/الزرو مركز1

سريانة/عيشور حمو2

الزرو/عيساني الصالح3

سريانة/بوبيدي عمار4

5
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/العايب منصور6

7

8

9

10

1
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/مهملي الصالح2

بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

بريكة/عائشة أم المؤمنين4

بريكة/علوان العساسي5

بريكة/عبد الرحمان دباش6

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 7

بريكة/بعلي الشريف موسى8

بريكة/اإلخوة صحراوي9

بريكة/أحمد قراوي10

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 3

باتنة/(3)الحدائق 4

5

6

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود73.5833نهائيةغسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعودطيوح  كميلة229

بريكة/قيري عمر73.7139مؤقتةبريكة/قيري عمرسواسي  حليمة السعدية228

الجزار/لقرايش-قريش قريشي73.7500مؤقتةالجزار/لقرايش-قريش قريشيشخشوخ  بدر الدين227

73.4639مؤقتةبيطام/(1)تريعـة لخـضر عيساني  امال233
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز

الزرو/الزرو مركز73.5000مؤقتةزانة البيضاء/بونوارة ميلودبخوش  بسمة232

تازولت/بنيني دمحم

وادي الماء/حمودي عمار73.5417نهائيةمروانة/(2) مسكن874حي دواق  مريم231

73.5500نهائيةتازولت/بنيني دمحممهديوي  حدة230

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد73.3028نهائيةباتنة/(2)أرض زناتيزيرق  حسينة234
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

7

8

9

10

تكوت/منطقة تيغزة1

تكوت/حسين عبد السالم2

تكوت/مصطفى شعباني3

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 4

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر5

غسيرة/عبد الحميد  البرجي6

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود7

تكوت/رميلي مسعود8

9

10

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 1

2
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/قودة بشير3

باتنة/سمية4

باتنة/مصطفى بخوش5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

تازولت/اعبش صالح7

تازولت/لسان الفتى8

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 9

تازولت/زيطاري رشيد10

1
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/عبد الحميد ابن باديس2

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 3

بريكة/علوان العساسي4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

6

7

8

9

10

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم1

الجزار/السعيد حمالوي2

الجزار/(2)عجيسة 3

الجزار/المعذر-مسعود هجال4

الجزار/لمرازقية-ضيافي سليمان5

6

7

8

9

10

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 1

تازولت/مباركي لخضر2

3

4

5

6

7

8

9

10

عزيل عبد القادر/علي باي القرنيني1

عزيل عبد القادر/السباسة2

عزيل عبد القادر/العيبي سليمان3

عزيل عبد القادر/أوالد شريفة4

عزيل عبد القادر/الجديدة أوالد ميرة  5

6

7

8

9

10

1
- ذراع بلحواس -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان/
2

- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم3

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 

بهلول  رفيق236
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
73.2500مؤقتة

مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

73.2500مؤقتةتكوت/منطقة تيغزةمزياني  نعيمة235

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد73.3028نهائيةباتنة/(2)أرض زناتيزيرق  حسينة234

73.2056نهائيةتازولت/مباركي لخضرسايب  حيزية239
مرفق سيدي "شرقي الطيب 

تازولت"/بلخير

جراف  حدة238
عزيل عبد /العيبي سليمان

القادر
الجزار/لعلوات-لحالح دمحم73.2139مؤقتة

بن النوي  راضية237
عزيل عبد /العيبي سليمان

القادر
73.2139مؤقتة

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس

عزيل عبد القادر/علي باي القرنيني

73.0833نهائيةسفيان-/تيفران-لبرارة عليسنقوقة   شهرزاد241
ذراع -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان- /بلحواس 

عطية   سهيلة240
عزيل عبد "/ج"أوالد دراجي 

القادر
73.1833مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

سفيان/بلوم عبد الحميد4

سفيان/بخوش عمر5

6

7

8

9

10

وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 1

وادي الماء/بوقريش علي2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بن حريزة الطاهر4

وادي الماء/بن أحمد عيسى5

وادي الماء/عشي  اسماعيل6

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 7

وادي الماء/دواق دمحم8

وادي الماء/بوحريق صالح9

10

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 1

تازولت/اعبش صالح2

تازولت/لسان الفتى3

تازولت/زيطاري رشيد4

تازولت/بنيني دمحم5

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 6

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 7

تازولت/مباركي لخضر8

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 9

10
ذراع " احمد عيسى بن حواس 

تازولت"/عيسى
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 2

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

عين التوتة/بعتاش صالح5

6
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/مرزلقاد السعيد7

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 8

معافة-/مولية- علي حربوش 9

معافة/بلولة عمار10

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  1

الرحبات/ليتيم رابح  2

الرحبات/لمودع أحمد3

4
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن5

رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 6

رأس العيون/بشاطة الصالح7

8
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
9

10

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 1

2
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 7

باتنة/إيش علي حي كموني8

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 9

باتنة/سمية10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/معجوج العمري2

3
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/عجينة عبد المجيد4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/أسباع أحمد6

7

8

9

10

دحماني  سامية243
أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف
73.0000مؤقتة

أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف

بوهناف  نجاة242
-قهطار محمود 

وادي الماء/الحاسي
وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 73.0000مؤقتة

73.0833نهائيةسفيان-/تيفران-لبرارة عليسنقوقة   شهرزاد241
ذراع -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان- /بلحواس 

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 72.9639مؤقتةمروانة/بوزيد  موسىنزار  أسماء246

كافي  مريم245
هادي بلقاسم  

الرحبات/(الرابطة)
72.9861مؤقتة

73.0000مؤقتةمعافة-/مولية- علي حربوش عبد الحق  حورية244
عين /حي حمادة - بوخالفة مسعود 

التوتة

حجيج  وهيبة247

صديق مكربش ابن عمار 

عين "/عين جاسر مركز"

جاسر

72.9611مؤقتة
عين "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/جاسر مركز



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد1

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 2

المعذر/بوعريف - عولمي عمر3

المعذر/النوي عبد الرحمن4

بومية/بن عمار علي5

فسديس/مصطفى حالق 6

7
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
8

9

10

عين التوتة/بعتاش صالح1

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 2

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز3

4
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 5

عين التوتة/قطاف فاطمة6

عين التوتة/شاوش عمر7

عين التوتة/كروشة عبد هللا8

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 9

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
2

كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/ مسكن500حي 3

4
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة10

منعة/لبال محمود 1

منعة/لغريب مباركة2

منعة/اإلخوة زميط3

منعة*/بريض*بركات أحمد 4

منعة/زمرة أحمد بن دمحم5

6

7

8

9

10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة/قطاف فاطمة2

عين التوتة/بخوش عبد هللا3

4
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 5

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 6

7
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/شاوش عمر8

عين التوتة/اإلخوة لونانسة9

عين التوتة/صايفي بلقاسم10

وادي الشعبة/1962جويلية105

باتنة/مناصرية عمار بن منصر2

وادي الشعبة/1955أوت320

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 4

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر5

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب6

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 7

عين التوتة/بعتاش صالح72.7472مؤقتةمعافة-/مولية- علي حربوش براكتة  منى249

72.9333مؤقتةالمعذر/عبد العزيز دمحم السعيدبلعابد  سلوى248
-مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 

المعذر/

بخير  صباح253
حي حمادة - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/
72.5000مؤقتة

عين /حي حمادة - بوخالفة مسعود 

التوتة

منعة/لبال محمود 72.5417مؤقتةمنعة/لبال محمود بركات  نفيسة252

بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة

مسلم  فايزة251
الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة/علي بوخالفة72.5461مؤقتة

بن عياش  اسمهان250
 بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/كاف معروف"
72.7083نهائية

بالة  نوال254
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
وادي الشعبة/1962جويلية72.500005مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود8

9

10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/قطاف فاطمة2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 4

عين التوتة/شاوش عمر5

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز6

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 7

عين التوتة/كروشة عبد هللا8

9
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/بعتاش صالح10

باتنة/العربي زعالني الشلعلع1

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة2

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة3

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 4

باتنة/بنيني بشير كشيدة5

باتنة/سكينة بنت الحسين6

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 7

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة8

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة9

باتنة/عبد الرحمن األخذري10

مروانة/زيزة مسيكة1

مروانة/الفـــــــــــالح 2

مروانة/ حي فاخرة04مركز3

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد4

مروانة/الحي الجنوبي5

مروانة/بوزيد  موسى6

مروانة/(1)  مسكن 874حي7

مروانة/(2) مسكن874حي 8

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 9

مروانة/(2)مروانة مركز 10

باتنة/العربي زيور بوزوران1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران3

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس4

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار5

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران6

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 7

8
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/علي بن الطيب 9

باتنة/علي بوخالفة10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 3

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة4

5
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود6

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر7

وادي الشعبة/1961أكتوبر817

وادي الشعبة/1962جويلية905

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة/فاطمة الزهراء3

باتنة/سمية4

باتنة/مصطفى بخوش5

6

7

8

9

10

1
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 2

باتنة/ مسكن500حي 3

باتنة/عرعار دمحم حي النصر4

عين - /حي الشافات - سحنوني علي 

التوتة

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة72.5000مؤقتةباتنة/العربي زعالني الشلعلعبن عمومة   عائشة256

زروال  نورالهدى255
حي حمادة - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/
72.5000مؤقتة

بالة  نوال254
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
وادي الشعبة/1962جويلية72.500005مؤقتة

سيساوي   سالف259
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
72.5000مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

باتنة/العربي زيور بوزوران72.5000مؤقتةباتنة/العربي زيور بوزورانسي بلخير  الزهرة258

مروانة/زيزة مسيكة72.5000مؤقتةمروانة/زيزة مسيكةنايت اعمر  سهيلة257

باتنة"/البستان "معجوج العمري 

محسن  بديعة261
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
72.5000مؤقتة

 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/مسكن 

بن براهيم  اماني260
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
72.5000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة5

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 6

باتنة/مصطفى بخوش7

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 8

باتنة/علي بوخالفة9

باتنة/فاطمة برحايل10

بريكة/أحمد قراوي1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/بريكة مركز3

بريكة/عائشة أم المؤمنين4

بريكة/صكاك الساسي5

بريكة/بن دريس  دمحم6

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي7

بريكة/ابن دقيش نور الدين8

بريكة/ساللي فرحات9

بريكة/رحماني فرحات10

عين التوتة/بخوش عبد هللا1

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

4
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة5

عين التوتة/قطاف فاطمة6

عين التوتة/كروشة عبد هللا7

عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر8

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 9

أوالد عوف/يحياوي بلقاسم10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

4
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
5

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز6

عين التوتة/قطاف فاطمة7

عين التوتة/شاوش عمر8

عين التوتة/اإلخوة لونانسة9

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 2

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة4

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 5

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة6

باتنة/فاطمة جغروري7

8
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود9

10

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  1

باتنة/مومن السعيد بوعريف 2

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد5

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 6

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 7

8
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/قودة بشير9

باتنة/(3)الحدائق 10

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة1

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 2

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 4

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/العربي زعالني الشلعلع7

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود8

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة9

باتنة/بنيني بشير كشيدة10

1
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد

72.5000مؤقتةأوالد عوف/يحياوي بلقاسملوشان  منيرة263
عين /حي حمادة - بوخالفة مسعود 

التوتة

بريكة/أحمد قراوي72.5000مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفشارف خوجة  مريم262

محسن  بديعة261
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
72.5000مؤقتة

 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/مسكن 

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

مرابط  منير266
عبد الصمد الهاشمي 

باتنة/بوعريف  
باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  72.5000مؤقتة

ديرام  يحي265
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
72.5000مؤقتة

سحنوني  جهيرة264
حي حمادة - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/
72.5000مؤقتة

عين - /حي الشافات - سحنوني علي 

التوتة

قطاف  لبنى268

االخوين الشهيدين مدور 

مبارك و رمضان ابني 

تيغـرغار/احمد

72.4944مؤقتة
االخوين الشهيدين مدور مبارك و 

تيغـرغار/رمضان ابني احمد

عولمي  صليحة267
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب72.5000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

منعة/عبوش أحمد2

تيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة 3

تيغـرغار/ح.عمرمرزوقي   أ4

منعة/رحموني مسعود5

6

7

8

9

10

تيغانمين/بوخامة عمار1

تيغانمين/بن حاية بومعراف2

تكوت/رميلي مسعود3

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود4

آريس/رحايلي مصطفى5

6

7

8

9

10

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط3

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 4

باتنة/فاطمة جغروري5

6

7

8

9

10

عين التوتة/اإلخوة لونانسة1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 3

4
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 5

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 6

عين التوتة/صايفي بلقاسم7

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 8

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة9

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 10

تيغانمين/بن حاية بومعراف1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/زغيشي عمار 3

آريس/نوري يوسف 4

آريس/رحايلي مصطفى5

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد6

آريس/العايب الساسي7

تيغانمين/بوخامة عمار8

اشمول/عزوي أحمد9

اشمول/بعزي علي اوالد موسى10

1
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
2

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد3

سفيان/بخوش عمر4

سفيان/بلوم عبد الحميد5

بريكة/رحماني فرحات6

بريكة/أول نوفمبر 7

بريكة/اإلخوة شروف8

9

10

تازولت/مباركي لخضر1

تازولت/زيطاري رشيد2

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 3

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 4

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 5

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو6

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 7

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران8

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود72.4833مؤقتةتيغانمين/بوخامة عمارسايحي  نسيمة269

قطاف  لبنى268

االخوين الشهيدين مدور 

مبارك و رمضان ابني 

تيغـرغار/احمد

72.4944مؤقتة
االخوين الشهيدين مدور مبارك و 

تيغـرغار/رمضان ابني احمد

72.4639مؤقتةبريكة/أول نوفمبر بن حميدة  نصيرة273
سقانة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /المختلطة 

آريس/العايب الساسي72.4722مؤقتةبوزينة/دمحم لحمرتاللي  جمال الدين272

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب

عين التوتة/اإلخوة لونانسة72.4722مؤقتةعين التوتة/اإلخوة لونانسةحمادي  سامية271

بومعراف  عبد الحميد270
بن خميس عمر بن 

باتنة/الطيب
72.4722مؤقتة

سي بلخير  سلمى274
أ و ال /بن شافعة دمحم الصديق

د سالم
تازولت/مباركي لخضر72.4500مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9
ذراع " احمد عيسى بن حواس 

تازولت"/عيسى
أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق10

وادي الشعبة/1961أكتوبر117

وادي الشعبة/1955أوت220

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر3

وادي الشعبة/1962جويلية405

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/إيش علي حي كموني7

باتنة"/البستان "معجوج العمري 8

9
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
10

1
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/علوان العساسي2

بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

بريكة/بعلي الشريف موسى6

بريكة/مهملي الصالح7

بريكة/أحمد جحـدو8

9
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/أحمد قراوي10

الزرو/الزرو مركز1

سريانة/عيشور حمو2

الزرو/عيساني الصالح3

سريانة/بوبيدي عمار4

5
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/العايب منصور6

7

8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  2

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 3

4
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 5

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة6

باتنة/قودة بشير7

باتنة/(3)الحدائق 8

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 9

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد10

نقاوس/بن دريهم بن دالي1

نقاوس/حي الجوالة2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

5
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر6

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة7

أوالد سي سليمان/موسى قحاز8

9

10

الجزار/عجيسة-شويمت علي1

الجزار/(2)عجيسة 2

الجزار/اوالد سي احمد-شويمت عبد القادر 3

الجزار/لقرايش-قريش قريشي4

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي5

6

7

8

9

10

باتنة/(3)الحدائق 1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد3

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 4

باتنة/قودة بشير5

وادي الشعبة/1961أكتوبر17

72.4333مؤقتةعزيل عبد القادر/الـرمــــــل بركة   أمال276
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس

72.4417مؤقتةباتنة/إيش علي حي كمونياونيسي  فوزية275

سي بلخير  سلمى274
أ و ال /بن شافعة دمحم الصديق

د سالم
تازولت/مباركي لخضر72.4500مؤقتة

نقاوس/بن دريهم بن دالي72.3944مؤقتةتالخمت/غنام الدراجيرزقي  سهيلة279

يزة  ريمة278
 م 200حي "فراحتية بلقاسم 

تازولت"/
باتنة/مومن السعيد بوعريف 72.4167مؤقتة

الزرو/الزرو مركز72.4167مؤقتةزانة البيضاء/بونوارة ميلودطويري  مبروكة277

الجزار/عجيسة-شويمت علي

باتنة/(3)الحدائق 72.2861مؤقتةباتنة/ مسكن500حي قرين  نجاة281

72.3472مؤقتةالجزار/عجيسة-شويمت عليطيان  عبد الرحمن280



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/ مسكن500حي 7

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  8

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود9

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 10

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي1

بريكة/بريكة مركز2

بريكة/صكاك الساسي3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة/عبد الرحمان دباش5

6

7

8

9

10

1
سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
2

سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
3

عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
4

عيون "/أوعايد"دمحم تواتي بن حميدة 

العصافير
تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 5

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح6

تيمقاد/تيمقاد مركز7

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 8

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 9

تيمقاد/حسيب يوسف10

باتنة/علي بن الطيب 1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/علي بوخالفة3

باتنة/سكينة بنت الحسين4

باتنة/عبد الرحمن األخذري5

باتنة/عرعار دمحم حي النصر6

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران7

باتنة/سمية8

باتنة/مصطفى بخوش9

باتنة/عيسى فالح تامشيط10

منعة/رحموني مسعود1

منعة/عبوش أحمد2

3
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
تيغـرغار/ح.عمرمرزوقي   أ4

شير/اإلخوة خذري5

ثنية العابد/لموشي بلقاسم6

شير/اإلخوة بن خرور7

8

9

10

بريكة/بن دريس  دمحم1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/صكاك الساسي3

بريكة/ساللي فرحات4

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي5

بريكة/مسكن300بريكة مركز6

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 7

بريكة/ابن دقيش نور الدين8

بريكة/عائشة أم المؤمنين9

بريكة/عبد الرحمان دباش10

زانة البيضاء/مسعودي موسى1

سريانة/عيشور حمو2

3
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/العايب منصور4

زانة البيضاء/بونوارة ميلود5

6

7

8

9

10

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 1

باتنة/قودة بشير2

ربوح  حدة283

عمار بلومي ابن سعيد 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/القديمة

72.2500مؤقتة
سيدي "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/معنصر القديمة

حاشي  سميرة282
حناش 

بريكة/مسكن1000الهاشمي
بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي72.2500مؤقتة

باتنة/(3)الحدائق 72.2861مؤقتةباتنة/ مسكن500حي قرين  نجاة281

منعة/رحموني مسعود

بريكة/بن دريس  دمحم72.2500مؤقتةبريكة/بن دريس  دمحمعيساني  إيناس286

72.2500مؤقتةمنعة/رحموني مسعودبن عكاف  عبد الحميد285

باتنة/علي بن الطيب 72.2500مؤقتةباتنة/علي بن الطيب عيشور  نسيمة284

جاري  حياة288

عمار بلومي ابن سعيد 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/القديمة

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 72.2111مؤقتة

زانة البيضاء/مسعودي موسى72.2500مؤقتةزانة البيضاء/مسعودي موسىبالة  مريامة287



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

تيمقاد/تيمقاد مركز5

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 6

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 7

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 8

تيمقاد/حسيب يوسف9

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح10

نقاوس/حي الجوالة1

2
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/بن دريهم بن دالي3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم5

نقاوس/راس العين -الحي الجديد6

7

8

9

10

1
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
شير/اإلخوة بن خرور2

تيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة 3

ثنية العابد/لموشي بلقاسم4

منعة/عبوش أحمد5

منعة/رحموني مسعود6

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس7

منعة/زمرة أحمد بن دمحم8

تيغـرغار/ح.عمرمرزوقي   أ9

منعة/لبال محمود 10

آريس/العايب الساسي1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/نوري يوسف 5

آريس/زغيشي عمار 6

تيغانمين/بن حاية بومعراف7

اشمول/بعزي علي اوالد موسى8

تيغانمين/بوخامة عمار9

آريس/بهدي علي10

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 1

عين ياقوت/عبد العزيز العربي2

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد3

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 4

عين ياقوت/زروال الطيب5

عين ياقوت/قطاف علي6

7

8

9

10

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 1

باتنة/عرعار دمحم حي النصر2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 4

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف5

باتنة/ مسكن500حي 6

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 7

باتنة/عبد الرحمن األخذري8

باتنة/علي بوخالفة9

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب10

عين التوتة/بعتاش صالح1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز3

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 4

عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 6

عين التوتة/كروشة عبد هللا7

عين التوتة/شاوش عمر8

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 9

نقاوس/حي الجوالة72.2083مؤقتةنقاوس/حي الجوالةسعداوي  كنزة289

جاري  حياة288

عمار بلومي ابن سعيد 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/القديمة

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 72.2111مؤقتة

باتنة/عرعار دمحم حي النصر71.9472مؤقتةمروانة/(2)مروانة مركز طبيب  حمزة293

بلخيري  وسيلة292
أول نوفمبـر 

عين ياقوت/ياقوت.ع1954
72.1667مؤقتة

عين /ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 

ياقوت

االخوين الشهيدين مدور مبارك و 

تيغـرغار/رمضان ابني احمد

اشمول/بعزي علي اوالد موسى72.1667مؤقتةآريس/العايب الساسيخمري  سيهام291

مدور  سمير290
عزيل عبد "/ج"أوالد دراجي 

القادر
72.2000مؤقتة

رحماني  فتيحة294
بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/سقانة الجديدة"
عين التوتة/بعتاش صالح71.7500مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 10

بريكة/بن دريس  دمحم1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/صكاك الساسي3

بريكة/بريكة مركز4

5

6

7

8

9

10

مروانة/(2) مسكن874حي 1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/(3)مروانة مركز3

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد4

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 1

وادي الشعبة/1955أوت220

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1962جويلية405

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود8

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  9

باتنة/مومن السعيد بوعريف 10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/ليتيم رابح  2

الرحبات/لمودع أحمد3

رأس العيون/بشاطة الصالح4

5
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
6

7

8

9

10

وادي الماء/بن أحمد عيسى1

وادي الماء/بوقريش علي2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بن حريزة الطاهر4

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 5

وادي الماء/بوحريق صالح6

وادي الماء/دواق دمحم7

وادي الماء/عشي  اسماعيل8

وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 9

10

أوالد عوف/يحياوي بلقاسم1

عين التوتة"/1قاعدة الحياة"مدور لزهاري 2

عين التوتة/روابح صالح3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 5

6
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/بخوش عبد هللا7

عين التوتة/اإلخوة لونانسة8

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 9

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر/النوي عبد الرحمن3

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد4

المعذر/اإلخوة بهلول5

6

بريكة/بن دريس  دمحم

مروانة/(2) مسكن874حي 71.7056مؤقتةمروانة/(2) مسكن874حي شيباني  غنية296

71.7500مؤقتةبريكة/بن دريس  دمحمبومخلة  سامية295

رحماني  فتيحة294
بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/سقانة الجديدة"
عين التوتة/بعتاش صالح71.7500مؤقتة

وادي الماء/بن أحمد عيسى71.5000مؤقتةوادي الماء/بوحريق صالحتولميت  نزيهة299

بن الصغير  نجيبة298

عجاج حمو ابن عيسى 

رأس "/بوخوخو الرابطة"

العيون

71.5000مؤقتة
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة

موراد  عبد الحميد297
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
71.6667مؤقتة

وادي /بلقاضي اسماعيل ابن زروق 

الشعبة

أوالد عوف/يحياوي بلقاسم

المعذر/بوعريف - عولمي عمر71.5000مؤقتةزانة البيضاء/لخذاري لهالليمقالتي  كريمة301

71.5000مؤقتةأوالد عوف/يحياوي بلقاسمقارح  ياسين300



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

7

8

9

10

آريس/العايب الساسي1

تيغانمين/بن حاية بومعراف2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/نوري يوسف 5

آريس/بهدي علي6

تيغانمين/بوخامة عمار7

اشمول/بعزي علي اوالد موسى8

آريس/زغيشي عمار 9

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود10

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر1

وادي الشعبة/1962جويلية205

باتنة/مناصرية عمار بن منصر3

وادي الشعبة/1961أكتوبر417

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 5

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 6

باتنة/مصطفى بخوش7

وادي الشعبة/1955أوت820

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 9

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب10

غسيرة/بخوش دمحم1

تكوت/حسين عبد السالم2

تكوت/السعيد الشريف3

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 4

تكوت/مصطفى شعباني5

تكوت/منطقة تيغزة6

غسيرة/عبد الحميد  البرجي7

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود8

غسيرة/بن عمر عثمان9

تكوت/رميلي مسعود10

آريس/رحايلي مصطفى1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
اشمول/بعزي علي اوالد موسى3

آريس/نوري يوسف 4

آريس/زغيشي عمار 5

آريس/العايب الساسي6

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف7

تيغانمين/بوخامة عمار8

تيغانمين/بن حاية بومعراف9

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر10

باتنة/مصطفى بخوش1

باتنة/سمية2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة جغروري6

7

8

9

10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

نقاوس/حي الجوالة3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة6

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

8
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن9

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة10

تكوت/منطقة تيغزة1

تكوت/مصطفى شعباني2

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 3

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر71.5000مؤقتةباتنة/مصطفى بخوشمهرة  إيمان303

آريس/بهدي علي71.5000مؤقتةفم الطوب/خيواني فرحاتبن يكن  نادية302

المعذر/بوعريف - عولمي عمر71.5000مؤقتةزانة البيضاء/لخذاري لهالليمقالتي  كريمة301

اشمول/بعزي علي اوالد موسى

باتنة/مصطفى بخوش71.5000مؤقتةباتنة/مصطفى بخوشبن برهيم  بدرة306

سعادنة  حليمة305
بعزي علي اوالد 

اشمول/موسى
71.5000مؤقتة

غسيرة/بخوش دمحم71.5000مؤقتةغسيرة/بخوش دمحملونيسي  حسام304

تكوت/مصطفى شعباني71.2917نهائيةتكوت/مصطفى شعبانيسالمي  وردة308

شريفي  فطيمة الزهرة307
الشريف ناصري مشتة 

لمسان/القنطرة
نقاوس/راس العين -الحي الجديد71.4611مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

4

5

6

7

8

9

10

بريكة/رحماني فرحات1

بريكة/خالد حليتيم2

بريكة/أحمد قراوي3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

بريكة/اإلخوة شروف5

بريكة/عائشة أم المؤمنين6

بريكة/عبد الرحمان دباش7

بريكة/صكاك الساسي8

بريكة/ساللي فرحات9

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي10

عين جاسر/خنفوسي التونسي1

عين جاسر/معجوج العمري2

عين جاسر/عجينة عبد المجيد3

4
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
5

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/أسباع أحمد6

7

8

9

10

1
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/نوري يوسف 2

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

تيغانمين/بن حاية بومعراف4

آريس/العايب الساسي5

آريس/بهدي علي6

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود7

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر8

تيغانمين/بوخامة عمار9

10
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
آريس/العايب الساسي1

آريس/بهدي علي2

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

آريس/زغيشي عمار 4

تيغانمين/بوخامة عمار5

تيغانمين/بن حاية بومعراف6

آريس/رحايلي مصطفى7

8
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/نوري يوسف 9

اشمول/بعزي علي اوالد موسى10

تيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة 1

2
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 3

تيغـرغار/ح.عمرمرزوقي   أ4

منعة/لبال محمود 5

6

7

8

9

10

1
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
2

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد3

4
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
سفيان/بلوم عبد الحميد5

سفيان/دمحمي ابراهيم6

سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 7

سفيان/بخوش عمر8

بريكة/خالد حليتيم9

بريكة/أحمد قراوي10

بريكة/أحمد قراوي71.2917مؤقتةبريكة/عيسى نقازشارف خوجة  نجوى309

تكوت/مصطفى شعباني71.2917نهائيةتكوت/مصطفى شعبانيسالمي  وردة308

تيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة 71.0000مؤقتةتيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة سعادة  ربيع313

71.0000مؤقتةآريس/العايب الساسيقيالل  هدى312

عين جاسر/معجوج العمري

قوجيل  سامية311

دراغلة دمحم ابن مسعود 

المجمع المدرسي "

فم الطوب"/الجديد

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر71.0000مؤقتة

71.2306مؤقتةعين جاسر/معجوج العمريعمراوي  سمية310

بقاش  كنزة314
-بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /سقانة المختلطة 
71.0000مؤقتة

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
2

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/غنام الدراجي3

لمسان/علي مباركي بن موسى4

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة5

6

7

8

9

10

باتنة/العربي زعالني الشلعلع1

باتنة/بنيني بشير كشيدة2

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة3

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 4

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 5

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة6

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة7

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة8

باتنة/سكينة بنت الحسين9

10
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
اينوغيسن/دمحم بوخلوف1

اشمول/عزوي أحمد2

إينوغيسن/دمحم الشريف زردومي3

اشمول/بعزي علي اوالد موسى4

اشمول/قلفن الصالح5

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف6

7
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى8

آريس/نوري يوسف 9

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي10

باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة8

باتنة/إيش علي حي كموني9

باتنة"/البستان "معجوج العمري 10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة/بنيني بشير كشيدة2

3
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 4

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 5

باتنة/العربي زعالني الشلعلع6

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة7

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب8

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 9

10
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
بريكة/ساللي فرحات1

بريكة/بريكة مركز2

بريكة/صكاك الساسي3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة/أحمد قراوي5

بريكة/خالد حليتيم6

7

8

9

10

باتنة/مناصرية عمار بن منصر1

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر2

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1955أوت420

5
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 6

وادي الشعبة/1962جويلية705

تالخمت/غنام الدراجي

عرباوي  ايمان316
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة71.0000مؤقتة

عدوان  عزيزة315

- عدوان الحاج بن مسعود

المجمع المدرسي الجديد 

تالخمت/

71.0000مؤقتة

خمري  إيمان319
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة71.0000مؤقتة

باتنة/فاطمة جغروري71.0000مؤقتةباتنة/علي بوخالفةجاب هللا  أسماء318

حريقي  صبرينة317
- شنوف يلعياطي

وادي الطاقة/تيجداي
اينوغيسن/دمحم بوخلوف71.0000مؤقتة

بريكة/ساللي فرحات

بوبشيش   الفة321
مناصرية عمار بن 

باتنة/منصر
باتنة/مناصرية عمار بن منصر71.0000مؤقتة

71.0000مؤقتةبريكة/أحمد قراويحميدي  حنان320
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر8

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 9

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 10

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة1

باتنة/(2)أرض زناتي2

باتنة/سمية3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس6

باتنة"/البستان "معجوج العمري 7

باتنة/(3)الحدائق 8

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 9

10
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
عين ياقوت/شعبان عبد الحميد1

عين ياقوت/عبد العزيز العربي2

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 3

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 4

عين ياقوت/زروال الطيب5

6

7

8

9

10

1
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

نقاوس/راس العين -الحي الجديد3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

6

7

8

9

10

تيغانمين/بن حاية بومعراف1

تيغانمين/بوخامة عمار2

تكوت/رميلي مسعود3

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود4

آريس/رحايلي مصطفى5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين1

أ و ال د سالم/جبارة السعيد2

أ و ال د سالم/قارة أحمد3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

تالخمت/كعبوش عبد هللا5

الحاسي/مراح الرحماني6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
لمسان/مالح مهار ابن عمار 2

تالخمت/غنام الدراجي3

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة4

تالخمت/قمجة دمحم السعيد5

6

7

8

9

10

بريكة/أول نوفمبر 1

بريكة/عيسى نقاز2

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 3

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 4

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد70.9972مؤقتةجرمة/مسعودي العيدميدون  صورية323

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة71.0000مؤقتةباتنة/فاطمة جغروريبن احمد  صفاء322

بوبشيش   الفة321
مناصرية عمار بن 

باتنة/منصر
باتنة/مناصرية عمار بن منصر71.0000مؤقتة

أ و ال د سالم/جبارة السعيد70.9639مؤقتةأ و ال د سالم/بورقوش حموبلخيري  حكيم326

70.9917مؤقتةغسيرة/بن عمر عثمانبخوش  ريمة325

منداس  نورة324
سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/فنارو الجديدة"
70.9972مؤقتة

فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة

بريكة/أول نوفمبر 70.9583مؤقتةبريكة/عيساني عثمانجحدو  فوزية328

لمسان/مالح مهار ابن عمار 70.9639مؤقتةتالخمت/بن ساعد أمغارقمجة  عبد الرحمان327



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

بريكة/عائشة أم المؤمنين5

بريكة/عبد الرحمان دباش6

7

8

9

10

1
ذراع " احمد عيسى بن حواس 

تازولت"/عيسى
2

سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
تازولت/اعبش صالح3

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 4

تازولت/لسان الفتى5

تازولت/زيطاري رشيد6

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 7

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 8

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 9

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 10

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 1

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 2

تيمقاد/حسيب يوسف3

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 4

تيمقاد/تيمقاد مركز5

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح6

7

8

9

10

بريكة/عائشة أم المؤمنين1

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/صكاك الساسي4

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي5

بريكة/ابن دقيش نور الدين6

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 7

بريكة/اإلخوة شروف8

بريكة/بريكة مركز9

بريكة/أول نوفمبر 10

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/اإلخوة بن عثمان4

باتنة/علي بن الطيب 5

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 6

باتنة/العربي زيور بوزوران7

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران8

9

10

القصبات/دمحم زبيري1

القصبات/حواس زعبار2

القصبات/بن سالم عبد هللا3

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 4

القصبات/قماز  مسعود 5

القصبات/عمار بعزيز6

القصبات/دمحم بوعبد هللا7

القصبات/بوقرة بلمسوس8

9

10

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي2

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان3

الجزار/لمرازقية-ضيافي سليمان4

الجزار/اوالد سي علي-أحمد يحي الشريف5

6

7

8

9

10

قصر بلزمة/الهاشمي الرويبي مشتة لخروب1

زوزو  صبرينة329

بن زينة بعداش بن علي 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/الجديدة

70.9528مؤقتة
سيدي "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/معنصر الجديدة

بريكة/أول نوفمبر 70.9583مؤقتةبريكة/عيساني عثمانجحدو  فوزية328

القصبات/حواس زعبار70.9222مؤقتةالرحبات/مصباح دحمانشليح  صبيحة333

خنوف  سلمى332
خزار رشيد 

وادي الشعبة/(لمبيريدي)
70.9306مؤقتة

 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 

بريكة/عائشة أم المؤمنين70.9333مؤقتةعزيل عبد القادر/الدغامنةغرباوي  سماح331

ميلولي  وفاء330
الجديدة "اإلخوة بن عائشة 

تيمقاد"/تيمقاد
70.9333مؤقتة

قصر /الهاشمي الرويبي مشتة لخروب

بلزمة
ربعي   نصيرة335

قصر /قصر بلزمة الجديدة

بلزمة
70.7500مؤقتة

بوستة   حنان334
المرابطين -أحمد دمحمي

الجزار/الجديدة
الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان70.8333مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

مروانة/احمام لخضر2

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد3

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 4

مروانة/(2)مروانة مركز 5

6

7

8

9

10

الزرو/الزرو مركز1

زانة البيضاء/العابد لونيس2

سريانة/عيشور حمو3

4
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
الزرو/عيساني الصالح5

6

7

8

9

10

الرحبات/ليتيم رابح  1

2
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/لمودع أحمد3

4
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
رأس العيون/بشاطة الصالح5

رأس العيون/لعناني احمد6

7
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
8

9

10

مروانة/(1)  مسكن 874حي1

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد2

مروانة/(2)مروانة مركز 3

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 4

مروانة/(3)مروانة مركز5

مروانة/زيزة مسيكة6

مروانة/الفـــــــــــالح 7

مروانة/بوزيد  موسى8

مروانة/الحي الجنوبي9

مروانة/(2) مسكن874حي 10

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز1

فسديس/مصطفى حالق 2

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب3

باتنة/عبد الرحمن األخذري4

5
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
6

7

8

9

10

سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد1

عين التوتة/شاوش عمر2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز4

عين التوتة/صايفي بلقاسم5

6
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/قطاف فاطمة7

8

9

10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

5
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/صايفي بلقاسم6

معافة/زكور دمحم7

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 8

قصر /الهاشمي الرويبي مشتة لخروب

بلزمة

الزرو/الزرو مركز70.6667مؤقتةالزرو/الزرو مركزنزار  وهيبة336

ربعي   نصيرة335
قصر /قصر بلزمة الجديدة

بلزمة
70.7500مؤقتة

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز70.5000مؤقتةفسديس/اإلخوة النوي بوعكازريغي  لزهر339

مروانة/(1)  مسكن 874حي70.5000مؤقتةمروانة/(1)  مسكن 874حينزار  أوريدة338

لعرابة  فتيحة337

عجاج حمو ابن عيسى 

رأس "/بوخوخو الرابطة"

العيون

الرحبات/ليتيم رابح  70.5167مؤقتة

سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد

لعميدي  نجاة341
-بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /سقانة المختلطة 
70.5000مؤقتة

عين - /حي الشافات - سحنوني علي 

التوتة

70.5000مؤقتةسقانة/(تازغت)بن ناصر أحمدعوفي  يسين340



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة/بخوش عبد هللا9

أوالد عوف/يحياوي بلقاسم10

رأس العيون/بشاطة الصالح1

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن2

رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 3

4
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/لمودع أحمد5

رأس العيون/دوادي الطيب6

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  7

8
رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
رأس العيون/لقرع أحمد9

تالخمت/غنام الدراجي10

بيطام/عرعور موسى1

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

4
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 5

بيطام/بوشريط سليمان6

بيطام/لبيض بخوش7

8
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
امـدوكـال/رزاز دمحم9

امـدوكـال/حي المجاهدين -ادمحم مني 10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

5
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز6

عين التوتة/قطاف فاطمة7

عين التوتة/اإلخوة لونانسة8

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 9

10
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
1

سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
2

عيون "/أوعايد"دمحم تواتي بن حميدة 

العصافير
3

عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 4

تازولت/لسان الفتى5

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 6

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 7

8

9

10

تالخمت/بن نجمة مبارك1

تالخمت/أوشن محمود2

تالخمت/غنام الدراجي3

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات4

الرحبات/خليفة سليمان5

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  6

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن7

الرحبات/ليتيم رابح  8

تالخمت/بن ساعد أمغار9

10

زانة البيضاء/العابد لونيس1

2
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة
عين جاسر/معجوج العمري3

عين جاسر/عجينة عبد المجيد4

5
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/خنفوسي التونسي6

7
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
زانة البيضاء/أحمد بوقنة8

9

10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة5

بيطام/عرعور موسى70.5000مؤقتةبيطام/عرعور موسىطويري  نبيل343

رأس العيون/بشاطة الصالح70.5000مؤقتةتالخمت/غنام الدراجيمرابط  دمحم342

لعميدي  نجاة341
-بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /سقانة المختلطة 
70.5000مؤقتة

عين - /حي الشافات - سحنوني علي 

التوتة

سيدي "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/معنصر القديمة

تالخمت/بن نجمة مبارك70.5000مؤقتةتالخمت/بن نجمة مباركغنام  موسى346

سعيدي  زكريا345

عمار بلومي ابن سعيد 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/القديمة

70.5000مؤقتة

فورار  سماح344
بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/سقانة الجديدة"
70.5000مؤقتة

عين - /حي الشافات - سحنوني علي 

التوتة

بن عائشة  شهرة348
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
70.5000مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

زانة البيضاء/العابد لونيس70.5000مؤقتةزانة البيضاء/العابد لونيسناصر  شهر زاد347



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة7

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب8

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات1

الرحبات/ليتيم رابح  2

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  3

الرحبات/لمودع أحمد4

5
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/خليفة سليمان6

رأس العيون/بشاطة الصالح7

8
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
تالخمت/بن نجمة مبارك9

تالخمت/أوشن محمود10

باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة3

باتنة/سكينة بنت الحسين4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/فاطمة قيـدومي6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة/سمية8

باتنة/مصطفى بخوش9

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 10

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف1

اشمول/عزوي أحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي2

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان3

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي4

الجزار/السعيد حمالوي5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/رجوح خالف1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

أ و ال د سالم/روابح الدراجي5

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق6

أ و ال د سالم/جبارة السعيد7

8

9

10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/ابن دقيش نور الدين2

بريكة/عمار عقون3

بريكة/بعلي الشريف موسى4

بريكة/مهملي الصالح5

بريكة/عائشة أم المؤمنين6

بريكة/عبد الرحمان دباش7

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 8

بريكة/عبد الحميد ابن باديس9

بريكة/صكاك الساسي10

منعة/زمرة أحمد بن دمحم1

منعة/تامن دمحم2

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات70.4806مؤقتةتالخمت/بن نجمة مباركعوشاش  يونس349

بن عائشة  شهرة348
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
70.5000مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

أ و ال د سالم/رجوح خالف70.4333مؤقتةأ و ال د سالم/رجوح خالفروابح  فتيحة353

يحي الشريف  شريفة352
-عبد اللطيف بن يحي

الجزار/المرابطين القديمة
الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان70.4333مؤقتة

باتنة/سكينة بنت الحسين

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف70.4611نهائيةاشمول/عزوي أحمدنواصري  عيدة351

بن عياد  وسام350
سلطاني صالح طريق 

باتنة/حملة
70.4639مؤقتة

منعة/اإلخوة زميط 70.2500مؤقتةمنعة/زمرة أحمد بن دمحميحة  زرفة355

زكاغ  مريم354
أوالد -بوعالق مصباح 

بريكة/الحاج
بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة70.3917مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

منعة/اإلخوة زميط3

منعة/عبوش أحمد4

منعة/رحموني مسعود5

6
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
شير/اإلخوة خذري7

شير/اإلخوة بن خرور8

منعة/لبال محمود 9

منعة/لغريب مباركة10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

آريس/نوري يوسف 2

آريس/رحايلي مصطفى3

4
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/زغيشي عمار 5

آريس/العايب الساسي6

آريس/بهدي علي7

تيغانمين/بوخامة عمار8

اشمول/بعزي علي اوالد موسى9

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود10

آريس/زغيشي عمار 1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

آريس/العايب الساسي4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

تيغانمين/بوخامة عمار6

تيغانمين/بن حاية بومعراف7

آريس/بهدي علي8

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي9

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر10

المعذر/النوي عبد الرحمن1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 3

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد4

المعذر/اإلخوة بهلول5

6

7

8

9

10

القيقبة/ضيف هللا عمر1

القيقبة/بن اسباع بشير 2

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 3

القيقبة/قندوز ساعد4

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 5

6

7

8

9

10

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  1

باتنة/مومن السعيد بوعريف 2

3
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 4

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة7

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 8

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد9

10

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف1

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 2

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة/فاطمة برحايل5

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط6

باتنة/عيسى فالح تامشيط7

باتنة/مصطفى بخوش8

باتنة/سمية9

منعة/اإلخوة زميط

كرارشة  سعيدة356
تيمقاد "االخوة برحيح 

تيمقاد"/مركز
70.0000مؤقتة

70.2500مؤقتةمنعة/زمرة أحمد بن دمحميحة  زرفة355

القيقبة/ضيف هللا عمر70.0000مؤقتةالقيقبة/ضيف هللا عمرضيف هللا  منيرة359

المعذر/النوي عبد الرحمن70.0000مؤقتةزانة البيضاء/لخذاري لهالليبراهيمي  ماجدة358

عبايسة  فايزة357
- شنوف يلعياطي

وادي الطاقة/تيجداي
وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي70.0000مؤقتة

باتنة/مومن السعيد بوعريف 

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف70.0000مؤقتةباتنة/فاطمة جغروريمعرف  كنزة361

70.0000مؤقتةبن زروق  إيمان360
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/عرعار دمحم حي النصر10

أ و ال د سالم/روابح الدراجي1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/قارة بشيـر3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

أ و ال د سالم/عالم بعزيز5

6

7

8

9

10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

عين التوتة/شاوش عمر5

عين التوتة/صايفي بلقاسم6

معافة/زكور دمحم7

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 8

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز9

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
2

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة3

تالخمت/غنام الدراجي4

5
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/لمودع أحمد6

الرحبات/ليتيم رابح  7

رأس العيون/بشاطة الصالح8

تالخمت/قمجة دمحم السعيد9

تالخمت/بخاخشة لعلى10

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح1

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح2

3
عيون "/أوعايد"دمحم تواتي بن حميدة 

العصافير
تيمقاد/باله أحمد تارقات4

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 5

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 6

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 7

تيمقاد/تيمقاد مركز8

تيمقاد/حسيب يوسف9

تيمقاد/الطاهر بولسنان ثنية الخرشف10

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  1

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي2

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 3

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف4

ثنية العابد/لموشي بلقاسم5

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس6

شير/اإلخوة بن خرور7

8

9

10

أ و ال د سالم/عالم بعزيز1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/روابح الدراجي3

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج4

أ و ال د سالم/قارة بشيـر5

6

7

8

9

10

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر1

غسيرة/بخوش دمحم2

تكوت/رميلي مسعود3

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود4

غسيرة/بن عمر عثمان5

غسيرة/عبد الحميد  البرجي6

بوقلعة  هاجر363
-بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /سقانة المختلطة 
70.0000مؤقتة

عين - /حي الشافات - سحنوني علي 

التوتة

أ و ال د سالم/روابح الدراجي70.0000مؤقتةأ و ال د سالم/روابح الدراجيبوسالمة  سامية362

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف70.0000مؤقتةباتنة/فاطمة جغروريمعرف  كنزة361

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح

اولمان  مدينة366
دمحم تواتي بن حميدة 

عيون العصافير"/أوعايد"
ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  69.9611مؤقتة

جحنيط  طارق365
عبد هللا مخلوفي 

دوفانة/السطوح
69.9639مؤقتة

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة69.9806مؤقتةتالخمت/قمجة دمحم السعيدسويهر  امال364

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر69.8889مؤقتةغسيرة/نوري دمحم  الطاهرعالوي  إيمان368

أ و ال د سالم/عالم بعزيز69.9500مؤقتةأ و ال د سالم/روابح الدراجيبن قربع  نسيمة367
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

7
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/نوري يوسف 8

آريس/رحايلي مصطفى9

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد10

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/(2)أرض زناتي7

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 8

باتنة/(3)الحدائق 9

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 2

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

باتنة/(3)الحدائق 5

6
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 1

2
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
3

بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بيطام/بوشريط سليمان4

بيطام/عرعور موسى5

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى3

آريس/نوري يوسف 4

آريس/زغيشي عمار 5

آريس/العايب الساسي6

7

8

9

10

بيطام/شتوح عبد هللا1

بريكة/اإلخوة صحراوي2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 4

بريكة/مهملي الصالح5

6

7

8

9

10

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف1

اشمول/عزوي أحمد2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود2

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة3

مدور  حسان369
بن حبسة بلقاسم طريق 

باتنة/تازولت 
باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 69.7500مؤقتة

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر69.8889مؤقتةغسيرة/نوري دمحم  الطاهرعالوي  إيمان368

بيطام/شتوح عبد هللا69.6750مؤقتةبيطام/شتوح عبد هللاميهوبي  هدى373

قنوفي  آمال372
الشهيد عمر عمراني بن 

آريس/احمد
69.7472مؤقتة

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود

حجوج  وفاء371
عزيل عبد /اإلخوة عولمي 

القادر
بيطام/(1)تريعـة لخـضر 69.7500مؤقتة

بوحرة  حسين370
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
69.7500مؤقتة

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب النوي  سعيدة375
بن خميس عمر بن 

باتنة/الطيب
69.5000مؤقتة

اشمول/عزوي أحمد69.5417نهائيةاشمول/ابركان دمحمسعيدي  ليلى374
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/فاطمة جغروري5

6

7

8

9

10

بريكة/عمار عقون1

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة2

بريكة/بعلي الشريف موسى3

بريكة/مهملي الصالح4

بريكة/ابن دقيش نور الدين5

6
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
7

8

9

10

1
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/صايفي بلقاسم2

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 3

4
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة5

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 6

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 7

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 8

9

10

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 1

وادي الماء/حمودي عمار2

وادي الماء/بن حريزة الطاهر3

وادي الماء/بن أحمد عيسى4

وادي الماء/بوقريش علي5

وادي الماء/عشي  اسماعيل6

7

8

9

10

بيطام/عرعور موسى1

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 2

3
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
4

حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
5

تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 6

بيطام/بوشريط سليمان7

8

9

10

1
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/سلطاني صالح طريق حملة2

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 3

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 4

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 5

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

9
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
10

تيمقاد/حسيب يوسف1

تيمقاد/تيمقاد مركز2

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 3

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح4

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 5

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/مصطفى بخوش8

باتنة/سمية9

10
عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب

بريكة/عمار عقون69.5000مؤقتةبريكة/عمار عقونغرباوي  جهيدة376

النوي  سعيدة375
بن خميس عمر بن 

باتنة/الطيب
69.5000مؤقتة

نوار  الزهرة379
ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/حي المجاهدين بيطام"
بيطام/عرعور موسى69.5000مؤقتة

قدور  مها378
وادي "/ج"أوالد بوهناف 

الماء
وادي الماء/حمودي عمار69.5000مؤقتة

دلندة  حكيمة377
 )المجمع المدرسي الجديد

عين التوتة/( 02مركز 
69.5000مؤقتة

 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

عين التوتة/(

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 

قروشي  امينة381

عمار بلومي ابن سعيد 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/القديمة

تيمقاد/حسيب يوسف69.4333مؤقتة

إبرير   ناصر380
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
69.4639مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

أوالد سي سليمان/موسى قحاز1

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة2

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

تاكسالنت/عماري عيسى 4

5
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
6

7

8

9

10

آريس/رحايلي مصطفى1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/نوري يوسف 3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/زغيشي عمار 5

تيغانمين/بن حاية بومعراف6

آريس/العايب الساسي7

اشمول/بعزي علي اوالد موسى8

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر9

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود10

تكوت/مصطفى شعباني1

تكوت/منطقة تيغزة2

تكوت/حسين عبد السالم3

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 4

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر5

6

7

8

9

10

1
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/العايب الساسي2

اشمول/بعزي علي اوالد موسى3

تيغانمين/بن حاية بومعراف4

آريس/بهدي علي5

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف6

آريس/نوري يوسف 7

تيغانمين/بوخامة عمار8

آريس/زغيشي عمار 9

ثنية العابد/لموشي بلقاسم10

شير/اإلخوة خذري1

شير/اإلخوة بن خرور2

شير/اإلخوة شراف3

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 4

ثنية العابد/لموشي بلقاسم5

6

7

8

9

10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/ابن دقيش نور الدين2

بريكة/اإلخوة شروف3

بريكة/بن دريس  دمحم4

بريكة/عبد الرحمان دباش5

6

7

8

9

10

فسديس/مصطفى حالق 1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 3

جرمة/مسعودي العيد4

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب5

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز6

جرمة/مساوي بوجمعة7

69.4167مؤقتةآريس/زغيشي عمار بوعلي  آمال383

زواقري  رندة382
أوالد سي /موسى قحاز

سليمان
أوالد سي سليمان/موسى قحاز69.4250مؤقتة

ثنية العابد/لموشي بلقاسم

شير/اإلخوة خذري69.2500مؤقتةشير/اإلخوة بن خروراقوجيل  اسماء386

69.2500مؤقتةشير/اإلخوة خذريلحول  الهام385

69.2917مؤقتةتكوت/مصطفى شعبانيلونيسي  ليلى384

فسديس/مصطفى حالق 69.0028مؤقتةفسديس/مصطفى حالق بلحاج  عادل388

بوبشير   رانية387
عزيل عبد /العيبي سليمان

القادر
بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة69.2500مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح8

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد9

10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/بشاطة الصالح2

رأس العيون/لقرع أحمد3

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن4

رأس العيون/دوادي الطيب5

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى3

آريس/نوري يوسف 4

آريس/زغيشي عمار 5

اشمول/بعزي علي اوالد موسى6

تيغانمين/بن حاية بومعراف7

اينوغيسن/دمحم بوخلوف8

9

10

باتنة/فاطمة برحايل1

باتنة/عرعار دمحم حي النصر2

باتنة/علي بوخالفة3

باتنة/عبد الرحمن األخذري4

باتنة/سكينة بنت الحسين5

باتنة/فاطمة قيـدومي6

باتنة/ مسكن500حي 7

8

9

10

باتنة/(3)الحدائق 1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد3

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 6

باتنة/مومن السعيد بوعريف 7

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  8

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 10

آريس/نوري يوسف 1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
تيغانمين/بن حاية بومعراف3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/زغيشي عمار 5

اشمول/بعزي علي اوالد موسى6

آريس/العايب الساسي7

تكوت/رميلي مسعود8

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر9

غسيرة/بخوش دمحم10

بريكة/أحمد قراوي1

بريكة/خالد حليتيم2

بريكة/الجديدة- حي قيري3

بريكة/رحماني فرحات4

بريكة/ابن دقيش نور الدين5

6

7

8

9

10

بيطام/بوشريط سليمان1

بيطام/عرعور موسى2

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 3

4
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز

لقرع  عبد العلي389

عجاج حمو ابن عيسى 

رأس "/بوخوخو الرابطة"

العيون

69.0028مؤقتة
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة

فسديس/مصطفى حالق 69.0028مؤقتةفسديس/مصطفى حالق بلحاج  عادل388

غسيرة/بخوش دمحم69.0000مؤقتةغسيرة/نوري دمحم  الطاهرابركان  دمحم393

باتنة/(3)الحدائق 69.0000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق كمين  دالل392

باتنة/فاطمة برحايل69.0000مؤقتةباتنة/فاطمة برحايلنصر  سهام391

69.0000مؤقتةاينوغيسن/دمحم بوخلوفحصبي  نجاة390

بيطام/بوشريط سليمان 69.0000مؤقتةبيطام/بوشريط سليمانسعودي  حكيمة395

بريكة/ابن دقيش نور الدين69.0000مؤقتةبريكة/ابن دقيش نور الدينمباركي  سميرة394



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

5
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
6

حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بريكة/الجديدة- حي قيري7

بريكة/أحمد قراوي8

9

10

تيغانمين/بن حاية بومعراف1

اينوغيسن/دمحم بوخلوف2

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

4
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى5

آريس/نوري يوسف 6

اشمول/عزوي أحمد7

تكوت/رميلي مسعود8

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود9

10

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 1

وادي الشعبة/1955أوت220

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر4

وادي الشعبة/1962جويلية505

6

7

8

9

10

1
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/عيشور حمو2

زانة البيضاء/العابد لونيس3

زانة البيضاء/أحمد بوقنة4

سريانة/العايب منصور5

سريانة/بوبيدي عمار6

الزرو/الزرو مركز7

الزرو/عيساني الصالح8

9
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة
زانة البيضاء/بونوارة ميلود10

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 1

ثنية العابد/لموشي بلقاسم2

شير/اإلخوة بن خرور3

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  4

شير/اإلخوة شراف5

شير/اإلخوة خذري6

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي7

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس8

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف9

10

مروانة/بوزيد  موسى1

مروانة/الحي الجنوبي2

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد3

مروانة/الفـــــــــــالح 4

مروانة/(3)مروانة مركز5

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 6

مروانة/زيزة مسيكة7

مروانة/(1)  مسكن 874حي8

مروانة/(2) مسكن874حي 9

10

سفيان/بلوم عبد الحميد1

سفيان/بخوش عمر2

3
-منطقة البويحرة -عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم4

سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 5

6

7

8

9

10

مروانة/زقـاغ مختـار1

بيطام/بوشريط سليمان

69.0000مؤقتةاينوغيسن/دمحم بوخلوفمرداسي  زهية396

69.0000مؤقتةبيطام/بوشريط سليمانسعودي  حكيمة395

69.0000مؤقتةثنية العابد/اإلخوة ونسة  واحدي  عبد الكريم399
الحي "مختار لعور بن دمحم 

ثنية العابد"/الجديد

عبد السالم  وناسة398

األخوين أمزيان عبد المجيد 

 19حي "و دمحم 

سريانة"/جوان

سريانة/عيشور حمو69.0000مؤقتة

69.0000مؤقتةباتنة/اإلخوة بن عثمانعباسي  اسماء397
وادي /بلقاضي اسماعيل ابن زروق 

الشعبة

مروانة/زقـاغ مختـار69.0000مؤقتةمروانة/زقـاغ مختـارقنيف  حورية402

مروانة/الحي الجنوبي

بادي  نادية401
-عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان-/منطقة البويحرة 
سفيان/بلوم عبد الحميد69.0000مؤقتة

69.0000مؤقتةمروانة/(3)مروانة مركززقاغ  وردة400



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

مروانة/(2) مسكن874حي 2

مروانة/(2)مروانة مركز 3

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 4

مروانة/(3)مروانة مركز5

مروانة/بوزيد  موسى6

مروانة/(1)  مسكن 874حي7

8

9

10

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/فاطمة برحايل4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

6
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة"/البستان "معجوج العمري 7

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 8

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط9

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
2

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/قمجة دمحم السعيد3

تالخمت/غنام الدراجي4

لمسان/علي مباركي بن موسى5

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة6

7

8

9

10

باتنة/مناصرية عمار بن منصر1

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر2

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1961أكتوبر417

وادي الشعبة/1955أوت520

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 6

7
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 10

تالخمت/كعبوش عبد هللا1

تالخمت/بطيط السعيد2

تالخمت/بونحوش دمحم3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

أ و ال د سالم/رجوح خالف5

أ و ال د سالم/عالم بعزيز6

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين7

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج8

أ و ال د سالم/روابح الدراجي9

أ و ال د سالم/جبارة السعيد10

تازولت/اعبش صالح1

تازولت/بنيني دمحم2

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 3

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 4

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 5

تازولت/لسان الفتى6

تازولت/زيطاري رشيد7

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 8

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 9

10

باتنة/(2)أرض زناتي1

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي2

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار3

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس4

باتنة"/البستان "معجوج العمري 5

باتنة/إيش علي حي كموني6

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 7

باتنة/فاطمة جغروري8

بوعمامة  هالة403
عبد الهادي دمحم ابن 

باتنة/عمار
باتنة/عيسى فالح تامشيط69.0000مؤقتة

مروانة/زقـاغ مختـار69.0000مؤقتةمروانة/زقـاغ مختـارقنيف  حورية402

باتنة/مناصرية عمار بن منصر

تالخمت/كعبوش عبد هللا69.0000مؤقتةتالخمت/كعبوش عبد هللابن ساعد  سليمة406

تيقان  سمية405
 فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)الجديدة .د.د"
69.0000مؤقتة

شافعي  هدى404

- عدوان الحاج بن مسعود

المجمع المدرسي الجديد 

تالخمت/

تالخمت/قمجة دمحم السعيد69.0000مؤقتة

بن قوقة  خولة408
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة/(2)أرض زناتي69.0000مؤقتة

رداس  امال407
الحي "االخوة دريد 

تازولت"/الغربي
تازولت/اعبش صالح69.0000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

تازولت/مباركي لخضر10

الرحبات/لمودع أحمد1

2
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  3

الرحبات/ليتيم رابح  4

الرحبات/خليفة سليمان5

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن6

7
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات8

تالخمت/غنام الدراجي9

تالخمت/أوشن محمود10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة3

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 4

عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة/شاوش عمر6

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 7

عين التوتة/بعتاش صالح8

عين التوتة/بخوش عبد هللا9

عين التوتة/كروشة عبد هللا10

منعة/عبوش أحمد1

2
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
منعة/زمرة أحمد بن دمحم3

منعة/رحموني مسعود4

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 5

6

7

8

9

10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة/فاطمة قيـدومي2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/عبد هللا مالخسو6

باتنة/عيسى فالح تامشيط7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة"/البستان "معجوج العمري 9

باتنة/إيش علي حي كموني10

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز4

عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 6

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 7

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 8

9
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/اإلخوة لونانسة10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة/عبد الرحمن األخذري4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

6

7

8

9

10

منعة/لبال محمود 1

منعة/لغريب مباركة2

منعة/اإلخوة زميط3

منعة*/بريض*بركات أحمد 4

منعة/زمرة أحمد بن دمحم5

69.0000مؤقتةالرحبات/خليفة سليمانفرحات  حمادي409
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة

بن قوقة  خولة408
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة/(2)أرض زناتي69.0000مؤقتة

69.0000مؤقتةسفيان/بلوم عبد الحميدمسعودي  سارة413
حي المجاهدين )زكور دمحم 

عين التوتة/(4و3

زكري  احالم412
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 69.0000مؤقتة

عين التوتة/قطاف فاطمة

اوراغ  سمية411
الصالح قاقي 

تيغـرغار*/أوغانيم*
تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 69.0000مؤقتة

مهماهي  سميحة410
-زعيم الطيب بن بلقاسم 

سفيان- /لحجر االحمر
69.0000مؤقتة

منعة/لبال محمود  69.0000مؤقتةمنعة/لبال محمود مالس  حسان415

عويطي  سمية414
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة"/البستان "معجوج العمري 69.0000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

6

7

8

9

10

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة3

باتنة/قودة بشير4

5
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 6

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة7

باتنة/فاطمة قيـدومي8

باتنة/سمية9

باتنة/مصطفى بخوش10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 4

عين التوتة/بخوش عبد هللا5

عين التوتة/قطاف فاطمة6

عين التوتة/شاوش عمر7

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 8

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 9

عين التوتة/روابح صالح10

جرمة/يحي باي عالوة1

جرمة/مساوي بوجمعة2

جرمة/مسعودي العيد3

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح4

5
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد6

المعذر/بوعريف - عولمي عمر7

المعذر/النوي عبد الرحمن8

سريانة/عيشور حمو9

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر2

3
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/عبد الحق بن حمودة4

عين التوتة/كروشة عبد هللا5

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 6

عين التوتة/بعتاش صالح7

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 8

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز9

10
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
1

 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 2

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 5

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد6

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة9

باتنة/قودة بشير10

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/زيزة مسيكة3

مروانة/(2) مسكن874حي 4

مروانة/(3)مروانة مركز5

مروانة/(2)مروانة مركز 6

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 7

مروانة/الفـــــــــــالح 8

وادي الماء/بن حريزة الطاهر9

وادي الماء/بوكثير مختار10

تالخمت/بونحوش دمحم1

تالخمت/كعبوش عبد هللا2

منعة/لبال محمود 

العايب  صباح416
عبد الصمد الهاشمي 

باتنة/بوعريف  
باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 69.0000مؤقتة

69.0000مؤقتةمنعة/لبال محمود مالس  حسان415

بارودي  خميسي419
حي الشافات - سحنوني علي 

عين التوتة- /
عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر69.0000مؤقتة

جرمة/مساوي بوجمعة69.0000مؤقتةزانة البيضاء/بونوارة ميلودمداح  سليم418

عين التوتة/قطاف فاطمة69.0000مؤقتةعين التوتة/روابح صالحشالغمة  فاطمة الزهراء417

تالخمت/بونحوش دمحم69.0000مؤقتةتالخمت/كعبوش عبد هللابونحوش  سمية422

مصطفي بوسجادة بارك أفوراج 

باتنة /(1)الجديدة 

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد69.0000مؤقتةوادي الماء/بوكثير مختارزاك  آسيا421

69.0000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق زغيش  كنزة420
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 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

3
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/قمجة دمحم السعيد4

تالخمت/غنام الدراجي5

أ و ال د سالم/قارة بشيـر6

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج7

أ و ال د سالم/جبارة السعيد8

أ و ال د سالم/رجوح خالف9

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين10

أ و ال د سالم/رجوح خالف1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق5

أ و ال د سالم/روابح الدراجي6

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج7

8

9

10

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 1

باتنة/قودة بشير2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة7

باتنة/عبد الرحمن األخذري8

باتنة/فاطمة قيـدومي9

باتنة/علي بوخالفة10

بريكة/بعلي الشريف موسى1

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة2

بريكة/عمار عقون3

بريكة/مهملي الصالح4

5
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/أحمد جحـدو6

بريكة/عبد الحميد ابن باديس7

بريكة/اإلخوة صحراوي8

بريكة/علوان العساسي9

بريكة/حي النصر-معيريف عبد العزيز10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 2

عين التوتة/اإلخوة لونانسة3

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 4

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 5

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة6

عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر7

تيالطو/حدوشي عيسى8

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 9

عين التوتة- /عين التوتة الجديدة -بحمة علي 10

باتنة/عبد الرحمن األخذري1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/سمية3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة/فاطمة قيـدومي7

باتنة/فاطمة الزهراء8

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 9

باتنة/سكينة بنت الحسين10

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 1

تازولت/زيطاري رشيد2

تازولت/مباركي لخضر3

تازولت/لسان الفتى4

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 5

تازولت/اعبش صالح6

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 7

تازولت/بنيني دمحم8

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 9

أ و ال د سالم/رجوح خالف69.0000مؤقتةأ و ال د سالم/رجوح خالفيخلف  خميسة423

تالخمت/بونحوش دمحم69.0000مؤقتةتالخمت/كعبوش عبد هللابونحوش  سمية422

بريكة/بعلي الشريف موسى

69.0000نهائيةتيالطو/حدوشي عيسىنفيسي  مسيليا426
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز

69.0000مؤقتةبريكة/الجديدة- حي قيريخياري  صبرينة425

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 69.0000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق محبوبي  سعاد424

جعفر  نسيمة428
الحي "االخوة دريد 

تازولت"/الغربي
تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 69.0000مؤقتة

بربرة  سمية427
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/سمية69.0000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

باتنة/عرعار دمحم حي النصر1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/ مسكن500حي 4

5
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/عبد الرحمن األخذري6

باتنة/علي بوخالفة7

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 8

باتنة"/البستان "معجوج العمري 9

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران10

بريكة/أحمد قراوي1

بريكة/خالد حليتيم2

بريكة/رحماني فرحات3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

بريكة/عبد الحميد ابن باديس5

بريكة/عبد الرحمان دباش6

بريكة/عائشة أم المؤمنين7

بريكة/الجديدة- حي قيري8

بريكة/علوان العساسي9

بريكة/حي الدقاقشة10

1
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 2

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار3

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 4

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود5

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 6

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 7

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو8

باتنة/عبد هللا مالخسو9

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار10

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد3

باتنة/قودة بشير4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة6

باتنة/مومن السعيد بوعريف 7

8

9

10

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 1

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 2

تازولت/لسان الفتى3

تازولت/زيطاري رشيد4

تازولت/مباركي لخضر5

تازولت/اعبش صالح6

تازولت/بنيني دمحم7

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 8

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار1

باتنة/فاطمة الزهراء2

3
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/عبد الرحمن األخذري5

باتنة/سمية6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/فاطمة برحايل8

باتنة/عرعار دمحم حي النصر9

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 10

القيقبة/قندوز ساعد1

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 2

القيقبة/تسوح بوجمعة3

القيقبة/لعرابة بلقاسم4

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 5

6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر69.0000مؤقتةباتنة/عرعار دمحم حي النصرقريشي  سندس429

جعفر  نسيمة428
الحي "االخوة دريد 

تازولت"/الغربي
تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 69.0000مؤقتة

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 68.9806مؤقتةتالخمت/بن نجمة مباركقانة  حنان433

مالكي  فيروز432
الحدائق "صالح بوحريق 

باتنة "/(1)
68.9917مؤقتة

حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 

باتنة/

بريكة/اإلخوة صحراوي

مالخسو  سهام431
 فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)الجديدة .د.د"
69.0000مؤقتة

الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)

دراجي  يسرى430
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
69.0000مؤقتة

القيقبة/قندوز ساعد 68.9806مؤقتةالقيقبة/ضيف هللا عمرحالة  حدة435

قارة  مديحة434
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/بورعية مبارك ابن عمار68.9806مؤقتة
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 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

7

8

9

10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس3

باتنة/فاطمة قيـدومي4

باتنة/خليف حـدة5

6

7

8

9

10

عين التوتة/قطاف فاطمة1

عين التوتة/شاوش عمر2

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 3

عين التوتة/كروشة عبد هللا4

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 5

عين التوتة/بخوش عبد هللا6

7
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 8

9

10

بريكة/ساللي فرحات1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/صكاك الساسي3

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي4

بريكة/بن دريس  دمحم5

6

7

8

9

10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/لعرابة عيسى2

رأس العيون/بشاطة الصالح3

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن4

رأس العيون/لعناني احمد5

6

7

8

9

10

رأس العيون/بشاطة الصالح1

الرحبات/لمودع أحمد2

الرحبات/ليتيم رابح  3

4
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 5

6
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  7

8
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن9

10
رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة"/البستان "معجوج العمري 8

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا9

باتنة/سكينة بنت الحسين10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت3

القيقبة/قندوز ساعد

صالحي  سمية436
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة"/البستان "معجوج العمري 68.9722مؤقتة

68.9806مؤقتةالقيقبة/ضيف هللا عمرحالة  حدة435

رأس العيون/لعرابة عيسى68.9722مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفليشاني  إبتسام439

بريكة/ساللي فرحات68.9722مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتسلمي  رقية438

عين التوتة/قطاف فاطمة68.9722مؤقتةعين التوتة/بخوش عبد هللابوخالفة  بدية437

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت68.9639مؤقتةالشمرة/مزوز معصم تكاباوتعزوز  نزيهة442

الرحبات/ليتيم رابح  

باتنة/فاطمة جغروري68.9639مؤقتةباتنة/علي بوخالفةمرابط  غنية441

68.9639مؤقتةالقيقبة/بن اسباع بشير بن منصور  خديجة440



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد4

المعذر/النوي عبد الرحمن5

بومية/بن عمار علي6

المعذر/اإلخوة بهلول7

فسديس/مصطفى حالق 8

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب9

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 1008

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين1

أ و ال د سالم/عالم بعزيز2

أ و ال د سالم/رجوح خالف3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

أ و ال د سالم/راجعي عمر5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين1

أ و ال د سالم/روابح الدراجي2

أ و ال د سالم/قارة بشيـر3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

أ و ال د سالم/عالم بعزيز5

6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/عجينة عبد المجيد2

3
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/بن الذيب حواس4

عين جاسر/معجوج العمري5

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش6

الحاسي/الحاسي مركز7

الحاسي/مقالتي بلخير8

الحاسي/مراح الرحماني9

الحاسي/دمحمي عيسى10

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 1

2
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
3

تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/عرعور موسى4

5
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 6

بيطام/بوشريط سليمان7

8

9

10

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة1

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود2

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر3

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب4

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 5

وادي الشعبة/1962جويلية605

وادي الشعبة/1961أكتوبر717

وادي الشعبة/1955أوت820

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر9

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
2

راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
الرحبات/لمودع أحمد3

رأس العيون/بشاطة الصالح4

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن5

رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 6

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  7

تالخمت/غنام الدراجي8

9

10

أ و ال د سالم/عالم بعزيز68.9639مؤقتةأ و ال د سالم/قارة بشيـرقندوز  حمزة443

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت68.9639مؤقتةالشمرة/مزوز معصم تكاباوتعزوز  نزيهة442

المجمع "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

بيطام/عرعور موسى68.9639مؤقتةبيطام/بوشريط سليمانلبيد  مراد446

68.9639مؤقتةقصر بلزمة/أحمد سعيديبن أحمد  كميلية445

أ و ال د سالم/روابح الدراجي68.9639مؤقتةأ و ال د سالم/روابح الدراجيبلبج  سعيدة444

68.9639مؤقتةتالخمت/بخاخشة لعلىعجاج  تفاحة448
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز

بوعزة  دنيا447
وادي /اإلخوة دبابي حملة

الشعبة
وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة68.9639مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

عين التوتة/بخوش عبد هللا5

عين التوتة/اإلخوة لونانسة6

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 7

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 8

عين التوتة/قطاف فاطمة9

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 10

آريس/العايب الساسي1

اشمول/بعزي علي اوالد موسى2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/نوري يوسف 4

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد5

آريس/زغيشي عمار 6

تكوت/رميلي مسعود7

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر8

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

باتنة/عرعار دمحم حي النصر1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة/مومن السعيد بوعريف 4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

باتنة"/البستان "معجوج العمري 8

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 10

تالخمت/أوشن محمود1

الرحبات/ليتيم رابح  2

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  3

الرحبات/لمودع أحمد4

5
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
6

7

8

9

10

معافة-/مولية- علي حربوش 1

عين التوتة/روابح صالح2

معافة/زكور دمحم3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة/بخوش عبد هللا6

7
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/شاوش عمر8

معافة/بلولة عمار9

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 10

الرحبات/مصباح دحمان1

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 2

الرحبات/لمودع أحمد3

الرحبات/ليتيم رابح  4

5
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
6

راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
رأس العيون/بشاطة الصالح7

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن8

9
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
القيقبة/بن اسباع بشير 10

1
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/عبد الحميد ابن باديس2

بريكة/اإلخوة صحراوي3

بريكة/عبد الرحمان دباش4

بريكة/عائشة أم المؤمنين5

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 6

7

هبول  فردوس449
مهماهي الطاهرغاصرو 

تيالطو/
عين التوتة/بعتاش صالح68.9639مؤقتة

معافة-/مولية- علي حربوش 68.9611مؤقتةمعافة-/مولية- علي حربوش حربوش  توفيق453

تالخمت/أوشن محمود68.9639مؤقتةتالخمت/أوشن محمودتخنوني  امينة452

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  

محمودي  عبد الكريم451
لخضر قوارف دوار 

باتنة/الديس
باتنة/عرعار دمحم حي النصر68.9639مؤقتة

مرشي  جمال450
معذر بن "عيش العمري 

بيطام"/يوسف
68.9639مؤقتة

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
68.9611مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتيخلف  فاطمة الزهراء455

الرحبات/مصباح دحمان68.9611مؤقتةالرحبات/لمودع أحمدمداني  رابح454
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

8

9

10

باتنة/سكينة بنت الحسين1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/عبد الرحمن األخذري3

باتنة/مصطفى بخوش4

باتنة/سمية5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/عيسى فالح تامشيط7

باتنة"/البستان "معجوج العمري 8

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا9

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف10

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة1

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة2

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 3

باتنة/نزار صالح كشيدة4

باتنة/العربي زعالني الشلعلع5

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة6

باتنة/مختار بن نجاعي كشيدة7

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 8

باتنة/بنيني بشير كشيدة9

10

وادي الماء/حمودي عمار1

وادي الماء/بوقريش علي2

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 3

وادي الماء/بن حريزة الطاهر4

وادي الماء/بن أحمد عيسى5

وادي الماء/دواق دمحم6

7

8

9

10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 5

6
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 7

8
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  9

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 10

تالخمت/كعبوش عبد هللا1

مروانة/احمام لخضر2

قصر بلزمة/أحمد سعيدي3

مروانة/ حي فاخرة04مركز4

وادي الماء/بوكثير مختار5

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين6

7

8

9

10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

نقاوس/حي الجوالة6

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 9

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة/سمية4

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس

باتنة/مصطفى بخوش68.9528مؤقتةوادي الماء/بن أحمد عيسىبوزيد  شهرة456

68.9611مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتيخلف  فاطمة الزهراء455

عكاش  هيبة459

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

باتنة"/البستان "معجوج العمري 68.9528مؤقتة

وادي الماء/بوقريش علي68.9528مؤقتةوادي الماء/دواق دمحماعراب  المية458

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة68.9528مؤقتةزانة البيضاء/أحمد بوقنةقيرود   رشيدة457

برهاني  حنان462
" سوناتيبا"االخوان خنشالي 

باتنة/
68.9472نهائية

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

تالخمت/كعبوش عبد هللا

عياش  عبد السالم461
راس العين -الحي الجديد

نقاوس/
نقاوس/راس العين -الحي الجديد68.9528مؤقتة

68.9528مؤقتةأ و ال د سالم/شافعي لعبيديبن نصر  خامسة460
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/مصطفى بخوش5

6

7

8

9

10

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة1

باتنة/خليف حـدة2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 4

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود5

باتنة/عبد هللا مالخسو6

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو7

باتنة/قودة بشير8

باتنة/سمية9

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي10

نقاوس/بن دريهم بن دالي1

نقاوس/حي الجوالة2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم4

نقاوس/راس العين -الحي الجديد5

6
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 7

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 8

9

10

أ و ال د سالم/جبارة السعيد1

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق2

مروانة/ حي فاخرة04مركز3

وادي الماء/حمودي عمار4

وادي الماء/بن أحمد عيسى5

مروانة/زيزة مسيكة6

مروانة/(2) مسكن874حي 7

مروانة/(3)مروانة مركز8

مروانة/احمام لخضر9

وادي الماء/بن حريزة الطاهر10

وادي الماء/عشي  اسماعيل1

وادي الماء/حمودي عمار2

وادي الماء/بوقريش علي3

وادي الماء/بن أحمد عيسى4

وادي الماء/بن حريزة الطاهر5

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 6

وادي الماء/بوحريق صالح7

وادي الماء/دواق دمحم8

وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 9

10

الرحبات/ليتيم رابح  1

الرحبات/لمودع أحمد2

3
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
4

راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
رأس العيون/بشاطة الصالح5

تالخمت/غنام الدراجي6

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات7

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن8

رأس العيون/دوادي الطيب9

رأس العيون/لعرابة عيسى10

اينوغيسن/دمحم بوخلوف1

اشمول/قلفن الصالح2

إينوغيسن/دمحم الشريف زردومي3

اشمول/بعزي علي اوالد موسى4

اشمول/عزوي أحمد5

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف6

اشمول/ابركان دمحم7

اشمول/مزوج أحمد8

آريس/بهدي علي9

10
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
1

أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة

خرور  فتيحة463
بن حبسة بلقاسم طريق 

باتنة/تازولت 
باتنة/خليف حـدة68.9417مؤقتة

برهاني  حنان462
" سوناتيبا"االخوان خنشالي 

باتنة/
68.9472نهائية

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

أ و ال د سالم/جبارة السعيد

وادي الماء/عشي  اسماعيل68.9417مؤقتةوادي الماء/عشي  اسماعيلحورة  سمية466

68.9417مؤقتةأ و ال د سالم/جبارة السعيدبوخنشوش  نورة465

نقاوس/بن دريهم بن دالي68.9417مؤقتةنقاوس/حي الجوالةقاسمي  سامية464

68.9333مؤقتةأ و ال د سالم/شافعي لعبيديعباس  خالد469
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة

اشمول/قلفن الصالح68.9333مؤقتةتيغـرغار/ح.عمرمرزوقي   أمرمي  حكيمة468

تالخمت/غنام الدراجي68.9417مؤقتةالرحبات/ليتيم رابح  معاش  سهام467
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

زانة البيضاء/أحمد بوقنة2

زانة البيضاء/حشاش الزاوي3

زانة البيضاء/العابد لونيس4

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى5

الزرو/الزرو مركز6

زانة البيضاء/مسعودي موسى7

الزرو/عيساني الصالح8

سريانة/العايب منصور9

10
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
الرحبات/خليفة سليمان1

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  2

الرحبات/لمودع أحمد3

4
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/ليتيم رابح  5

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات6

تالخمت/أوشن محمود7

تالخمت/غنام الدراجي8

القيقبة/ضيف هللا عمر9

تالخمت/بن نجمة مبارك10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 2

عين التوتة/صايفي بلقاسم3

4
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 5

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 6

عين التوتة/بعتاش صالح7

8
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة9

عين التوتة/بخوش عبد هللا10

سفيان-/تيفران-لبرارة علي1

2
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
3

- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم4

سفيان/بلوم عبد الحميد5

6

7

8

9

10

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 1

2
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 3

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة7

باتنة/قودة بشير8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/(3)الحدائق 10

1
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 2

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  3

باتنة/مومن السعيد بوعريف 4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/خليف حـدة6

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة/فاطمة جغروري10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/إيش علي حي كموني5

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط8

68.9333مؤقتةأ و ال د سالم/شافعي لعبيديعباس  خالد469
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد68.8917مؤقتةباتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيدعبد العزيز  نور الدين473

بوزغينة   أمنة472
زروني عبد الرحمان ابن 

سفيان-/عين الصفراء -احمد 
سفيان-/تيفران-لبرارة علي68.8944مؤقتة

الرحبات/خليفة سليمان

رحماني  نورة471
لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 

سفيان/
عين التوتة/صايفي بلقاسم68.9139مؤقتة

شويمت  كنزة470
مرغاد عياش 

الرحبات/(الرحبات
68.9167مؤقتة

باتنة"/البستان "معجوج العمري  رحموني  سلسبيل475
عبد الهادي دمحم ابن 

باتنة/عمار
68.8639مؤقتة

باتنة/مومن السعيد بوعريف 68.8694مؤقتةتالخمت/غنام الدراجيزياني  زينب474
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف9

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار10

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/بن دريهم بن دالي3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 6

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

نقاوس/حي الجوالة8

9

10

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 1

تيمقاد/تيمقاد مركز2

تيمقاد/حسيب يوسف3

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 4

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 5

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح6

تيمقاد/الطاهر بولسنان ثنية الخرشف7

8
سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
9

سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
10

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 1

بريكة/اإلخوة صحراوي2

بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

4

5

6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
فم الطوب/بن كاوحة دمحم2

فم الطوب/خيواني فرحات3

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

6

7

8

9

10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت/اعبش صالح2

تازولت/لسان الفتى3

تازولت/زيطاري رشيد4

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 5

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 6

تازولت/مباركي لخضر7

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 8

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 9

تازولت/بنيني دمحم10

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين1

أ و ال د سالم/رجوح خالف2

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/جبارة السعيد4

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1955أوت120

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 2

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر4

وادي الشعبة/1962جويلية505

باتنة"/البستان "معجوج العمري 

لغبش  خليصة476
عزيل عبد /عزيل عبد القادر  

القادر
نقاوس/راس العين -الحي الجديد68.8472مؤقتة

رحموني  سلسبيل475
عبد الهادي دمحم ابن 

باتنة/عمار
68.8639مؤقتة

بورزان  سميرة479

دراغلة دمحم ابن مسعود 

المجمع المدرسي "

فم الطوب"/الجديد

68.7500مؤقتة
المجمع "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/المدرسي الجديد

مبراك  امال478
العطعوطة -بن السعيد السعيد 

بريكة/سطيف.ط
68.7917مؤقتة

العطعوطة -بن السعيد السعيد 

بريكة/سطيف.ط

حيدوسي  حنان477
يحي بلخباط عين 

تيمقاد/الطرفة
تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 68.8167مؤقتة

قارح  نسمة482
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
وادي الشعبة/1955أوت68.655020مؤقتة

 م 200حي "فراحتية بلقاسم 

تازولت"/

أ و ال د سالم/رجوح خالف68.6833مؤقتةأ و ال د سالم/قارة أحمدموساوي  عفاف481

68.7500مؤقتةالعودة من االيداعدباش  زوليخة480
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/مناصرية عمار بن منصر6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 8

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود9

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر10

1
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
2

تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/(1)تريعـة لخـضر 3

4
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/بوشريط سليمان5

بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 6

بيطام"/معذر بن يوسف"عيش العمري 7

بيطام/لبيض بخوش8

بيطام/شتوح عبد هللا9

امـدوكـال/حي المجاهدين -ادمحم مني 10

عين التوتة/بعتاش صالح1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 5

معافة/زكور دمحم6

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة7

عين التوتة/قطاف فاطمة8

عين التوتة"/1قاعدة الحياة"مدور لزهاري 9

10
سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
القصبات/قماز  مسعود 1

القصبات/حواس زعبار2

القصبات/دمحم زبيري3

القصبات/دمحم بوعبد هللا4

القصبات/بوقرة بلمسوس5

6

7

8

9

10

مروانة/(2)مروانة مركز 1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/(3)مروانة مركز3

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 4

مروانة/(2) مسكن874حي 5

6

7

8

9

10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو1

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 2

باتنة/عبد هللا مالخسو3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة6

باتنة/خليف حـدة7

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد10

غسيرة/بن عمر عثمان1

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر2

فرحاتي  ربيع483
بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/بيطام مركز"
68.5000مؤقتة

حي "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/المجاهدين بيطام

قارح  نسمة482
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
وادي الشعبة/1955أوت68.655020مؤقتة

القصبات/قماز  مسعود 

مروانة/(2)مروانة مركز 68.2917نهائيةمروانة/الفـــــــــــالح بومخيلة  أسماء486

68.4750مؤقتةالقصبات/قماز  مسعود لبدي  سامية485

عين التوتة/بعتاش صالح68.5000مؤقتةسفيان-/تيفران-لبرارة عليزروني  يسين484

غسيرة/بن عمر عثمان68.2500مؤقتةتالخمت/بونحوش دمحمسايحي  حسان489

68.2500مؤقتةباتنة/قودة بشيرقادري  سمية488
ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو

باتنة"/

68.2889نهائيةوادي الماء/بن حريزة الطاهرقرعيش  فاطمة الزهراء487
- حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر/
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  3

شير/اإلخوة بن خرور4

غسيرة/بخوش دمحم5

ثنية العابد/لموشي بلقاسم6

شير/اإلخوة خذري7

شير/اإلخوة شراف8

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود9

غسيرة/عبد الحميد  البرجي10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة3

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 4

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 5

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة6

7
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/مناصرية عمار بن منصر8

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة9

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة10

بريكة/أحمد جحـدو1

بريكة/بعلي الشريف موسى2

بريكة/مهملي الصالح3

بريكة/عمار عقون4

5
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
6

عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/أحمد قراوي7

بريكة/رحماني فرحات8

بريكة/عبد الحميد ابن باديس9

بريكة/اإلخوة صحراوي10

سريانة/عيشور حمو1

2
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
الزرو/عيساني الصالح3

الزرو/الزرو مركز4

زانة البيضاء/العابد لونيس5

سريانة/بوبيدي عمار6

سريانة/العايب منصور7

زانة البيضاء/بونوارة ميلود8

9

10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 3

عين التوتة/اإلخوة لونانسة4

عين التوتة/بخوش عبد هللا5

عين التوتة/شاوش عمر6

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 7

عين التوتة/قطاف فاطمة8

عين التوتة/مرزلقاد السعيد9

عين التوتة/جغابة السعيد الجغايب10

باتنة/عرعار دمحم حي النصر1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة/عبد هللا مالخسو3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران5

باتنة/علي بوخالفة6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 9

باتنة/سمية10

وادي الشعبة/1955أوت120

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر2

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1962جويلية405

5
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 6

باتنة/(2)أرض زناتي7

8

9

غسيرة/بن عمر عثمان68.2500مؤقتةتالخمت/بونحوش دمحمسايحي  حسان489

عين التوتة/شاوش عمر68.0000مؤقتةعين التوتة/مرزلقاد السعيدبيطام  أحمد493

سريانة/عيشور حمو68.0000مؤقتةالزرو/عيساني الصالحبخوش  ليلى492

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

بريكة/أحمد جحـدو68.2139مؤقتةالجزار/الضيافات-دمحم ضيافيزيبار  سجية491

68.2500مؤقتةالجزار/السعيد حمالويخرف هللا   وعيدة490

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر 68.0000مؤقتةباتنة/(2)أرض زناتيقواس  اسماعيل495

باتنة/عرعار دمحم حي النصر68.0000مؤقتةباتنة/عرعار دمحم حي النصريحياوي  كريمة494



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

باتنة/فاطمة جغروري1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

3
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 4

باتنة/فاطمة برحايل5

باتنة/عرعار دمحم حي النصر6

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف7

باتنة/علي بوخالفة8

باتنة/العربي زيور بوزوران9

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  2

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة3

4
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 5

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 6

باتنة/(3)الحدائق 7

باتنة/قودة بشير8

باتنة/سكينة بنت الحسين9

باتنة/فاطمة قيـدومي10

تالخمت/بن نجمة مبارك1

تالخمت/أوشن محمود2

الرحبات/خليفة سليمان3

القيقبة/ضيف هللا عمر4

القيقبة/قندوز ساعد5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/روابح الدراجي1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/قارة بشيـر3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

أ و ال د سالم/عالم بعزيز5

6

7

8

9

10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/بن دريهم بن دالي3

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم4

5
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 6

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

نقاوس/حي الجوالة8

9

10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 2

باتنة/فاطمة قيـدومي3

4
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/إيش علي حي كموني5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/فاطمة جغروري7

8

9

10

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو1

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 2

باتنة/عبد هللا مالخسو3

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود4

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 5

تازولت/مباركي لخضر6

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر

باتنة/فاطمة جغروري68.0000مؤقتةباتنة/فاطمة جغروريبن خلف هللا  سامية496

68.0000مؤقتةباتنة/(2)أرض زناتيقواس  اسماعيل495

أ و ال د سالم/روابح الدراجي68.0000مؤقتةأ و ال د سالم/روابح الدراجيعالم  ياسين499

تالخمت/بن نجمة مبارك68.0000مؤقتةتالخمت/بن نجمة مباركبن سراي  لطفي498

باتنة/مومن السعيد بوعريف 68.0000مؤقتةباتنة/مومن السعيد بوعريف الوافي  نجاة497

قوجيل  كنزة502
ارض "عبد الحفيظ مالخسو

باتنة"/مالخسو 
باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 68.0000مؤقتة

نقاوس/ابن ادريهم لخضر

كرناب  عبد السالم501
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 68.0000مؤقتة

68.0000مؤقتةنقاوس/ابن ادريهم لخضرعجال  خولة500



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

تازولت/زيطاري رشيد7

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار8

باتنة/(3)الحدائق 9

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 10

شير/اإلخوة بن خرور1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

تيغانمين/بن حاية بومعراف4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

تيغانمين/بوخامة عمار6

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر7

آريس/زغيشي عمار 8

تيغانمين/بوخامة عمار9

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف10

رأس العيون/بشاطة الصالح1

رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 2

3
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
4

راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
الرحبات/لمودع أحمد5

الرحبات/ليتيم رابح  6

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن7

8
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
القيقبة/بن اسباع بشير 9

10

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 1

الشمرة/بن حدة العربي2

الشمرة/عيساني عمـر3

بولهيالت/الوناس لعور4

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 508

6

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى3

آريس/نوري يوسف 4

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف5

اشمول/مزوج أحمد6

اشمول/عزوي أحمد7

تيغانمين/بن حاية بومعراف8

تيغانمين/بوخامة عمار9

آريس/زغيشي عمار 10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

نقاوس/حي الجوالة6

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة9

10
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات1

الرحبات/خليفة سليمان2

الرحبات/ليتيم رابح  3

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  4

الرحبات/لمودع أحمد5

6

7

8

9

10

سفيان-/تيفران-لبرارة علي1

سفيان- /لحجر االحمر-زعيم الطيب بن بلقاسم 2

سفيان/بخوش عمر3

بن سالم  حورية503
بعزي علي اوالد 

اشمول/موسى
شير/اإلخوة بن خرور68.0000مؤقتة

قوجيل  كنزة502
ارض "عبد الحفيظ مالخسو

باتنة"/مالخسو 
باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 68.0000مؤقتة

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 

طورش  نسيمة506
 االخوة الشهداءمختاري دمحم 

آريس/و بلقاسم ابني محمود
اشمول/مزوج أحمد67.9861مؤقتة

غمري  شهرزاد505
حي "كراي معمر 

الشمرة"/النواصرية
67.9861مؤقتة

68.0000مؤقتةالقيقبة/بن اسباع بشير غول  ايمان504
حي المظاهرات - همال الدراجي 

رأس العيون/

بن حرزهللا  منيرة509
-زعيم الطيب بن بلقاسم 

سفيان- /لحجر االحمر
سفيان-/تيفران-لبرارة علي67.9639مؤقتة

خليفة  دمحم508
مرغاد عياش 

الرحبات/(الرحبات
الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات67.9639مؤقتة

نقاوس/ابن ادريهم لخضر67.9806مؤقتةتالخمت/بن نجمة مباركبن الصغير  آمنة507
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

سفيان/بلوم عبد الحميد4

5
سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
6

عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 7

8
-منطقة البويحرة -عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم9

10
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
تالخمت/قمجة دمحم السعيد1

2
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
3

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
لمسان/علي مباركي بن موسى4

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة5

تالخمت/غنام الدراجي6

تالخمت/بخاخشة لعلى7

تالخمت/بن ساعد أمغار8

تالخمت/غنام عمار9

10
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/عبد الرحمن األخذري3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران6

باتنة/علي بن الطيب 7

باتنة/عيسى فالح تامشيط8

باتنة/فاطمة جغروري9

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/حي الجوالة4

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم5

6

7

8

9

10

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 1

بريكة/عائشة أم المؤمنين2

بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

بريكة/علوان العساسي4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

6

7

8

9

10

شير/اإلخوة بن خرور1

شير/اإلخوة شراف2

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 3

ثنية العابد/لموشي بلقاسم4

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  5

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر1

وادي الشعبة/1961أكتوبر217

وادي الشعبة/1955أوت320

وادي الشعبة/1962جويلية405

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود6

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر7

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 8

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 9

10
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/

بن حرزهللا  منيرة509
-زعيم الطيب بن بلقاسم 

سفيان- /لحجر االحمر
سفيان-/تيفران-لبرارة علي67.9639مؤقتة

عابي  مسلم513
عزيل عبد القادر 

بريكة/(بريكة)
بريكة/عائشة أم المؤمنين67.9306مؤقتة

نقاوس/بن دريهم بن دالي67.9417مؤقتةنقاوس/ابن ادريهم لخضربري  بدرة512

تالخمت/قمجة دمحم السعيد

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران67.9639مؤقتةباتنة/دمحم بلقاسمي بوزورانجالل  سمية511

67.9639مؤقتةتالخمت/قمجة دمحم السعيدبن سالم  نورة510

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر سي عبد هللا  بشرى515
بوناب سليمان بن موسى 

نقاوس"/أوالد مسعود"
67.7500مؤقتة

شير/اإلخوة بن خرور67.9083مؤقتةشير/اإلخوة بن خرورعساس  عبد الغني514
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/قطاف فاطمة3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 5

عين التوتة/شاوش عمر6

عين التوتة/صايفي بلقاسم7

8
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 9

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

نقاوس/راس العين -الحي الجديد3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/بن دريهم بن دالي5

نقاوس/حي الجوالة6

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 7

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 8

سفيان/بخوش عمر9

سفيان/بلوم عبد الحميد10

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 1

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي2

بريكة/صكاك الساسي3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 5

بريكة/أول نوفمبر 6

بريكة/عائشة أم المؤمنين7

بريكة/ساللي فرحات8

بريكة/عمار عقون9

10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
2

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/غنام الدراجي3

لمسان/علي مباركي بن موسى4

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة5

6

7

8

9

10

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح1

دوفانة/تامغارت  بلقاسم2

دوفانة/طورش عمر اوالد مزور3

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين4

دوفانة/ساحلي عمار5

تيمقاد/تيمقاد مركز6

7

8

9

10

سريانة/عيشور حمو1

سريانة/العايب منصور2

الزرو/الزرو مركز3

سريانة/بوبيدي عمار4

زانة البيضاء/أحمد بوقنة5

6
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
زانة البيضاء/مسعودي موسى7

زانة البيضاء/العابد لونيس8

الزرو/عيساني الصالح9

10

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 1

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة2

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة3

باتنة/العربي زعالني الشلعلع4

باتنة/فاطمة برحايل5

6

7

ميهوب  فاطمة الزهراء516
بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/سقانة الجديدة"
67.7500مؤقتة

 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

عين التوتة/(

سخراوي  سهيلة519

- عدوان الحاج بن مسعود

المجمع المدرسي الجديد 

تالخمت/

تالخمت/غنام الدراجي67.5000مؤقتة

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 67.5000مؤقتةبريكة/عمار عقونعيساني  عائشة518

نقاوس/حي الجوالة67.7222مؤقتةسفيان-/تيفران-لبرارة عليلعياضي  فيروز517

ريغي  يسمينة522
العربي نزار أوالد بشينة 

باتنة/
باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 67.5000مؤقتة

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح

سريانة/العايب منصور67.5000مؤقتةسريانة/العايب منصوربن بوزيد  عبد الحليم521

مرداسي  سعاد520
عبد هللا مخلوفي 

دوفانة/السطوح
67.5000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

8

9

10

1
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 2

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة3

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة4

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/فاطمة برحايل9

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/سلطاني صالح طريق حملة2

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 3

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب4

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 5

6
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود7

باتنة/بنيني بشير كشيدة8

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة9

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة10

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 1

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي2

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف3

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  4

ثنية العابد/لموشي بلقاسم5

6

7

8

9

10

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 1

عين التوتة/بخوش عبد هللا2

عين التوتة/شاوش عمر3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

عين التوتة/كروشة عبد هللا5

عين التوتة/اإلخوة لونانسة6

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 7

8
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 9

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 10

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي1

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام2

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة3

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة4

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة5

6

7

8

9

10

الشمرة/العايب بشيـر1

الشمرة/بن حدة العربي2

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 3

الشمرة/عيساني عمـر4

بولهيالت/الوناس لعور5

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 608

الشمرة/بشقة ساعد7

دوفانة/ساحلي عمار8

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين9

الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 10

وادي الشعبة/1961أكتوبر117

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر2

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1955أوت420

عجة  بدرة523
الشهيد لخضر عجول إبن 

باتنة/عمر
باتنة/ مسكن500حي 67.5000مؤقتة

ريغي  يسمينة522
العربي نزار أوالد بشينة 

باتنة/
باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 67.5000مؤقتة

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي

عين التوتة/كروشة عبد هللا67.5000مؤقتةعين التوتة/شاوش عمررحماني  سمية526

67.5000مؤقتةثنية العابد/اإلخوة عزوزيبارور  اسماء525

بيوش  ايمان524
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
67.5000مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

النوي  يسمينة529
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
وادي الشعبة/1961أكتوبر67.500017مؤقتة

الشمرة/العايب بشيـر67.5000مؤقتةدوفانة/ساحلي عمارمعنصري  هناء528

عزيز  غنية527
أوالد /شمالل عمار قوشبـــي

سي سليمان
67.5000مؤقتة

أوالد سي /شمالل عمار قوشبـــي

سليمان



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 5

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة6

باتنة/مناصرية عمار بن منصر7

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر10

آريس/زغيشي عمار 1

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد2

آريس/نوري يوسف 3

4
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى5

تيغانمين/بن حاية بومعراف6

آريس/العايب الساسي7

8

9

10

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران3

باتنة/العربي زيور بوزوران4

باتنة/علي بوخالفة5

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 6

7
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/قودة بشير8

باتنة/مومن السعيد بوعريف 9

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  10

شير/اإلخوة بن خرور1

شير/اإلخوة خذري2

شير/اإلخوة شراف3

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

6

7

8

9

10

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 1

باتنة/عبد هللا مالخسو2

تازولت/مباركي لخضر3

تازولت/زيطاري رشيد4

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 5

تازولت/اعبش صالح6

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 7

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 8

تازولت/لسان الفتى9

تازولت/بنيني دمحم10

باتنة/فاطمة جغروري1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف3

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  4

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط5

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 6

باتنة"/البستان "معجوج العمري 7

باتنة/فاطمة برحايل8

باتنة/عرعار دمحم حي النصر9

باتنة/سمية10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر/اإلخوة بهلول3

المعذر/النوي عبد الرحمن4

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد5

بومية/بن عمار علي6

فسديس/مصطفى حالق 7

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز8

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب9

10

الشمرة/بن حدة العربي1

النوي  يسمينة529
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
وادي الشعبة/1961أكتوبر67.500017مؤقتة

مبروكي  دليلة533
مرفق سيدي "شرقي الطيب 

تازولت"/بلخير
باتنة/عبد هللا مالخسو67.4917مؤقتة

شير/اإلخوة بن خرور67.5000مؤقتةشير/اإلخوة بن خروروزاني  ريمة532

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران67.5000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق قادري  سلمى531

بعزيز  سمية530
ثنية /(أ ثالث)اإلخوة درغال  

العابد
67.5000مؤقتة

المعذر/اإلخوة بهلول

الشمرة/بن حدة العربي67.4833مؤقتةالشمرة/بن حدة العربيسايحي  نسيمة536

67.4917مؤقتةعين ياقوت/قطاف علينعون  خديجة535

باتنة/فاطمة جغروري67.4917مؤقتةباتنة/فاطمة جغروريبن فليس  سارة534



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 2

بولهيالت/الوناس لعور3

الشمرة/بشقة ساعد4

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 508

الشمرة/عيساني عمـر6

7

8

9

10

باتنة/عبد الرحمن األخذري1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/خليف حـدة9

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة10

1
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 2

باتنة/عرعار دمحم حي النصر3

باتنة/فاطمة برحايل4

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/مصطفى بخوش8

باتنة/سمية9

10
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/(2)أرض زناتي1

2
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/بورعية مبارك ابن عمار3

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 4

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 5

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس6

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي7

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 8

9
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة"/البستان "معجوج العمري 10

القيقبة/قندوز ساعد1

القيقبة/تسوح بوجمعة2

القيقبة/لعرابة بلقاسم3

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 4

القصبات/بوقرة بلمسوس5

القصبات/دمحم زبيري6

7

8

9

10

آريس/رحايلي مصطفى1

آريس/رحايلي مصطفى2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/زغيشي عمار 4

تيغانمين/بن حاية بومعراف5

اشمول/بعزي علي اوالد موسى6

آريس/العايب الساسي7

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد8

تيغانمين/بوخامة عمار9

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة/بنيني بشير كشيدة2

باتنة/سمية3

باتنة/عرعار دمحم حي النصر4

باتنة/علي بوخالفة5

باتنة"/البستان "معجوج العمري 6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة8

الشمرة/بن حدة العربي67.4833مؤقتةالشمرة/بن حدة العربيسايحي  نسيمة536

كباش  ريمة539

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

باتنة/(2)أرض زناتي67.4806مؤقتة

مروكي  ريمة538

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

باتنة/فاطمة جغروري67.4806مؤقتة

قعودة  اسمهان537

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

باتنة/عيسى فالح تامشيط67.4806مؤقتة

دواس  كنزة542

بن زينة بعداش بن علي 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/الجديدة

باتنة/سمية67.4528مؤقتة

القيقبة/تسوح بوجمعة

67.4528مؤقتةمنعة/لغريب مباركةبن عكشة  مصطفى541

67.4639مؤقتةالقصبات/بوقرة بلمسوسحالة  مديحة540



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر9

10
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر1

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود2

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف5

باتنة/مصطفى بخوش6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط8

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 9

باتنة/سمية10

1
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/عرعار دمحم حي النصر4

باتنة/فاطمة برحايل5

باتنة/إيش علي حي كموني6

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود7

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 10

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين1

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح2

دوفانة/ساحلي عمار3

دوفانة/تامغارت  بلقاسم4

الشمرة/بن حدة العربي5

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 6

الشمرة/عيساني عمـر7

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 8

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 9

الشمرة/بشقة ساعد10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

2
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 3

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا4

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 5

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس6

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي7

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 8

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط9

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة/إيش علي حي كموني4

باتنة/سمية5

باتنة/مصطفى بخوش6

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط7

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف8

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  9

باتنة/عرعار دمحم حي النصر10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 2

3
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/فاطمة برحايل4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/ مسكن500حي 7

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط8

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف9

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  10

باتنة/عرعار دمحم حي النصر1

باتنة/مصطفى بخوش2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/علي بوخالفة5

درنوني  حنان543
وادي /1954أول نوفمبر

الشعبة
باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر67.4444مؤقتة

دواس  كنزة542

بن زينة بعداش بن علي 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/الجديدة

باتنة/سمية67.4528مؤقتة

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين

بن زيدة  سهام546
بلقاضي اسماعيل ابن زروق 

وادي الشعبة/
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 67.4250مؤقتة

بن حمزة  عفاف545
غضبان دمحم الطيب 

دوفانة/لقرين
67.4306مؤقتة

باتنة/فاطمة جغروري67.4417مؤقتةمروانة/زيزة مسيكةبن يزة  نسيمة544

باتنة/مصطفى بخوش67.4083مؤقتةباتنة/عرعار دمحم حي النصرعلواش  ايمان549

67.4250مؤقتةباتنة/عيسى فالح تامشيطمعاش  رحمة548
منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

باتنة/سمية67.4250مؤقتةباتنة/عيسى فالح تامشيطلوصيف  وسام547
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/اإلخوة بن عثمان6

باتنة/عبد الرحمن األخذري7

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران8

باتنة/فاطمة جغروري9

باتنة/سمية10

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة/(2)أرض زناتي5

باتنة/عبد هللا مالخسو6

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو10

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 1

بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم2

بوزينة/علي غشام3

بوزينة/هدار عبد القادر4

بوزينة/دمحم لحمر5

6

7

8

9

10

1
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/علوان العساسي2

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 3

بريكة/عبد الحميد ابن باديس4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

بريكة/عبد الرحمان دباش6

7

8

9

10

شير/اإلخوة بن خرور1

شير/اإلخوة شراف2

شير/اإلخوة خذري3

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

ثنية العابد/لموشي بلقاسم6

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  7

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي8

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف9

تازولت/لسان الفتى10

عين التوتة/قطاف فاطمة1

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز2

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 3

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 4

عين التوتة/بعتاش صالح5

عين التوتة/كروشة عبد هللا6

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 7

8
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 9

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 10

الشمرة/عيساني عمـر1

الشمرة/بن حدة العربي2

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 3

بولهيالت/الوناس لعور4

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 508

6

7

8

9

10

مروانة/زقـاغ مختـار1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

باتنة/مصطفى بخوش67.4083مؤقتةباتنة/عرعار دمحم حي النصرعلواش  ايمان549

رويشي  حليمة552
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
67.2500مؤقتة

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس

67.3528مؤقتةبوزينة/علي غشامشعيرة  نضيرة551
تاقوست -أحمد مسامح 

بوزينة/الحمراء

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 67.3917مؤقتةباتنة/(2)أرض زناتيعثماني  زهيرة550

غالب  يمينة555
حي "كراي معمر 

الشمرة"/النواصرية
الشمرة/عيساني عمـر67.2500مؤقتة

67.2500مؤقتةعين التوتة/قطاف فاطمةشيحة  نورالهدى554
عين  /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز

التوتة

رحالي  سعاد553
ثنية /فج القاضي-علي عساس

العابد
شير/اإلخوة بن خرور67.2500مؤقتة

قاتر  نسيمة556
نواري العشي اوالد 

الحاسي/اعيش
مروانة/(1)  مسكن 874حي67.2500مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

مروانة/زيزة مسيكة3

مروانة/(2) مسكن874حي 4

مروانة/الفـــــــــــالح 5

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 6

مروانة/(2)مروانة مركز 7

مروانة/(3)مروانة مركز8

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد9

مروانة/بوزيد إسماعيل 10

تالخمت/بونحوش دمحم1

تالخمت/مشتة أعودي -مقالتي احمنة 2

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة3

تالخمت/كعبوش عبد هللا4

الرحبات/ليتيم رابح  5

الرحبات/لمودع أحمد6

أ و ال د سالم/شافعي لعبيدي7

لمسان/خنشالي سليمان8

تالخمت/زيتون السعيد9

الرحبات/خليفة سليمان10

1
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/مهملي الصالح2

بريكة/أحمد جحـدو3

بريكة/عمار عقون4

بريكة/ابن دقيش نور الدين5

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة6

بريكة/عبد الحميد ابن باديس7

بريكة/بن دريس  دمحم8

بريكة/بعلي الشريف موسى9

10
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 1

عين ياقوت/عبد العزيز العربي2

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد3

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 4

عين ياقوت/زروال الطيب5

6

7

8

9

10

الشمرة/بن حدة العربي1

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 2

الشمرة/عيساني عمـر3

بولهيالت/الوناس لعور4

الشمرة/العايب بشيـر5

الشمرة/بشقة ساعد6

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 708

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت8

الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 9

الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 10

الرحبات/ليتيم رابح  1

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  2

الرحبات/لمودع أحمد3

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن4

رأس العيون/بشاطة الصالح5

6
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
7

الحي الجديد " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس العيون"/العيون مركز.ر
8

راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
9

كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس6

باتنة/خليف حـدة7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار9

67.2139مؤقتةبريكة/ابن دقيش نور الدينوحشي  فطيمة558
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز

تالخمت/بونحوش دمحم67.2139مؤقتةتالخمت/قمجة دمحم السعيدبن قسمية  عبد الرزاق557

قاتر  نسيمة556
نواري العشي اوالد 

الحاسي/اعيش
مروانة/(1)  مسكن 874حي67.2500مؤقتة

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  67.1750مؤقتةالرحبات/ليتيم رابح  دامس  سليمة561

الشمرة/بن حدة العربي67.2028مؤقتةبولهيالت/الوناس لعوربلفراق  حبيبة560

مباركي  حنان559
الحي "احمد قايد 

عين ياقوت"/ياقوت.الجديدع
67.2139مؤقتة

الحي "احمد قايد 

عين ياقوت"/ياقوت.الجديدع

حداد  حنان562
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 67.0000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/(2)أرض زناتي10

سفيان/بخوش عمر1

سفيان/بلوم عبد الحميد2

سفيان/دمحمي ابراهيم3

4
-منطقة البويحرة -عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان/
سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 5

6

7

8

9

10

عزيل عبد القادر/عزيل عبد القادر  1

عزيل عبد القادر/عين الثعالب 2

عزيل عبد القادر/الدغامنة3

عزيل عبد القادر/اإلخوة عولمي 4

أوالد عمار/سليماني دمحم5

6

7

8

9

10

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 1

تازولت/اعبش صالح2

تازولت/بنيني دمحم3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت/لسان الفتى5

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة6

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 7

تازولت/مباركي لخضر8

باتنة/مصطفى بخوش9

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 10

أوالد عمار/مشتة المعذر1

أوالد عمار/النبابطة2

الجزار/اوالد سي احمد-شويمت عبد القادر 3

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم4

الجزار/الطاهر لوصيف5

6

7

8

9

10

نقاوس/حي الجوالة1

نقاوس/ابن ادريهم لخضر2

نقاوس/بن دريهم بن دالي3

نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

بومقر- /مقونسة -بوخنوفة بوجمعة 5

6
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
7

8

9

10

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 1

مروانة/(3)مروانة مركز2

مروانة/بوزيد  موسى3

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد4

مروانة/(2) مسكن874حي 5

مروانة/(1)  مسكن 874حي6

مروانة/(2)مروانة مركز 7

مروانة/الفـــــــــــالح 8

مروانة/الحي الجنوبي9

مروانة/زيزة مسيكة10

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 1

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار2

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة"/البستان "معجوج العمري 5

باتنة/عرعار دمحم حي النصر6

عزيل عبد القادر/عزيل عبد القادر  67.0000مؤقتةأوالد عمار/لقرايد الجديدةسليماني  رشيدة564

سفيان/بخوش عمر67.0000مؤقتةسفيان/بخوش عمربادي  ايمان563

حداد  حنان562
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 67.0000مؤقتة

عجاج  عبد الصمد567
زروني عبد الرحمان ابن 

سفيان-/عين الصفراء -احمد 
بومقر- /مقونسة -بوخنوفة بوجمعة 67.0000مؤقتة

أوالد عمار/مشتة المعذر67.0000مؤقتةالجزار/الحـي الجـديد دراجي   أحمد566

شفري  حنان565
تيمقاد "االخوة برحيح 

تيمقاد"/مركز
67.0000مؤقتة

أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 67.0000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق النوي  نجلة569

مروانة/(3)مروانة مركز67.0000مؤقتةمروانة/(3)مروانة مركززروال  هناء568
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/عيسى فالح تامشيط7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/مصطفى بخوش9

باتنة/سمية10

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 1

القيقبة/قندوز ساعد2

القيقبة/لعرابة بلقاسم3

القيقبة/تسوح بوجمعة4

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 5

6

7

8

9

10

1
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
تيغـرغار/ح.عمرمرزوقي   أ2

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 3

تيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة 4

منعة/زمرة أحمد بن دمحم5

6

7

8

9

10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

المعذر/اإلخوة بهلول2

المعذر/بوعريف - عولمي عمر3

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد4

فسديس/مصطفى حالق 5

المعذر/النوي عبد الرحمن6

بومية/بن عمار علي7

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز8

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب9

10
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
تالخمت/قمجة دمحم السعيد1

تالخمت/بخاخشة لعلى2

تالخمت/غنام الدراجي3

تالخمت/بن نجمة مبارك4

5
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/بطيط السعيد6

تالخمت/كعبوش عبد هللا7

تالخمت/أوشن محمود8

تالخمت/بن ساعد أمغار9

تالخمت/بونحوش دمحم10

مروانة/زقـاغ مختـار1

مروانة/زيزة مسيكة2

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد3

مروانة/ حي فاخرة04مركز4

مروانة/(1)  مسكن 874حي5

مروانة/(2) مسكن874حي 6

قصر بلزمة/أحمد سعيدي7

مروانة/بوزيد  موسى8

9
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
10

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
1

المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/غنام الدراجي2

تالخمت/بخاخشة لعلى3

تالخمت/قمجة دمحم السعيد4

لمسان/مالح مهار ابن عمار 5

6

7

8

9

10

بريكة/بورزق لخضر1

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي2

بريكة/ساللي فرحات3

حالة  مريم570
 شاوي عبد الرحمان بن 

القيقبة"/أغنية"سعو 
67.0000مؤقتة

 شاوي عبد الرحمان بن سعو 

القيقبة"/أغنية"

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 67.0000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق النوي  نجلة569

تالخمت/قمجة دمحم السعيد66.9806مؤقتةتالخمت/بطيط السعيدبن قسمية  عبد الحميد573

فسديس/مصطفى حالق 66.9917مؤقتةفسديس/مصطفى حالق رتيمة  صباح572

بوبيش  فتيحة571
الصالح قاقي 

تيغـرغار*/أوغانيم*
تيغـرغار/ح.عمرمرزوقي   أ67.0000مؤقتة

بريكة/بورزق لخضر66.9639مؤقتةبريكة/بورزق لخضررحماني  شهرزاد576

تالخمت/غنام الدراجي66.9639مؤقتةتالخمت/غنام عمارمرابط  حبيب575

مروانة/زيزة مسيكة66.9806مؤقتةتالخمت/بن نجمة مباركزمورة  نصيرة574



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

بريكة/بريكة مركز4

بريكة/اإلخوة شروف5

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة6

بريكة/اإلخوة صحراوي7

بريكة/أول نوفمبر 8

بريكة/أحمد قراوي9

بريكة/براني العيد10

مروانة/احمام لخضر1

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 2

مروانة/(3)مروانة مركز3

مروانة/ حي فاخرة04مركز4

مروانة/بوزيد  موسى5

مروانة/زقـاغ مختـار6

مروانة/الحي الجنوبي7

وادي الماء/بوقريش علي8

وادي الماء/بن حريزة الطاهر9

مروانة/زيزة مسيكة10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 2

تازولت/اعبش صالح3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 5

تازولت/لسان الفتى6

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 7

تازولت/زيطاري رشيد8

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 9

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 10

امـدوكـال/رزاز دمحم1

امـدوكـال/حي المجاهدين -ادمحم مني 2

بيطام/لبيض بخوش3

بيطام/بوشريط سليمان4

بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 5

6

7

8

9

10

مروانة/الفـــــــــــالح 1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/(3)مروانة مركز3

مروانة/(2) مسكن874حي 4

مروانة/بوزيد  موسى5

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد6

مروانة/زيزة مسيكة7

مروانة/ حي فاخرة04مركز8

مروانة/الحي الجنوبي9

مروانة/زقـاغ مختـار10

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 1

2
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 3

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة4

باتنة/بنيني بشير كشيدة5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/إيش علي حي كموني8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة"/البستان "معجوج العمري 10

بيطام/عرعور موسى1

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 2

3
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 4

بيطام/بوشريط سليمان5

6
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/لبيض بخوش7

8
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/شتوح عبد هللا9

بيطام"/معذر بن يوسف"عيش العمري 10

بريكة/بورزق لخضر66.9639مؤقتةبريكة/بورزق لخضررحماني  شهرزاد576

خيري  خالد579
حي المجاهدين -ادمحم مني 

امـدوكـال/
امـدوكـال/رزاز دمحم66.9639مؤقتة

بومعراف  فطومة578
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود66.9639مؤقتة

مروانة/احمام لخضر66.9639مؤقتةمروانة/احمام لخضرقيدوم  سهام577

66.9639مؤقتةبيطام/عرعور موسىبوطي   مرام582
بيطام )فالح ساعد ابن عمار 

بيطام/(الجديدة

بوقرن  مريم581
 800حي "منصوري الطيب

باتنة "/(1)م 
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب66.9639مؤقتة

مسعودي  هدى580
الهاشمي الرويبي مشتة 

قصر بلزمة/لخروب
مروانة/الفـــــــــــالح 66.9639مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

زانة البيضاء/أحمد بوقنة1

2
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة
زانة البيضاء/العابد لونيس3

عين جاسر/أسباع أحمد4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

6
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
7

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/بلموفق السعيد8

عين جاسر/عجينة عبد المجيد9

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى10

الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 1

الشمرة/بن حدة العربي2

الشمرة/عيساني عمـر3

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 4

الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 5

6

7

8

9

10

الجزار/أحمد لخضر هالالت 1

بريكة/ابن دقيش نور الدين2

بريكة/بن دريس  دمحم3

بريكة/ساللي فرحات4

بريكة/اإلخوة شروف5

بريكة/عمار عقون6

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي7

بريكة/صكاك الساسي8

بريكة/عبد الحميد ابن باديس9

بريكة/أول نوفمبر 10

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة3

عين التوتة/بعتاش صالح4

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 5

6
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة7

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 8

عين التوتة/قطاف فاطمة9

عين التوتة/كروشة عبد هللا10

باتنة/علي بن الطيب 1

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

4
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران5

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة8

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب9

تازولت/لسان الفتى10

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد1

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 2

جرمة/مسعودي العيد3

جرمة/يحي باي عالوة4

عين ياقوت/زروال الطيب5

6

7

8

9

10

فسديس/مصطفى حالق 1

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب2

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز3

4
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
جرمة/مساوي بوجمعة5

جرمة/يحي باي عالوة6

جرمة/مسعودي العيد7

الجزار/أحمد لخضر هالالت 66.9639مؤقتةالجزار/أحمد لخضر هالالت سايل  حسينة585

جطاو  صباح584
قابل "شرقي الربعي 

الشمرة"/لفجوج
الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 66.9639مؤقتة

زانة البيضاء/أحمد بوقنة66.9639مؤقتةأ و ال د سالم/بن عثمان دمحمرجيمي  نصرالدين583

جرمة/مسعودي العيد66.9611مؤقتةأ و ال د سالم/جبارة السعيدعشورة  خالد588

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 66.9611مؤقتةالجزار/لقواورة-العمري بلخيرعميري  سليمة587

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة66.9639مؤقتةعين التوتة/بعتاش صالحشعبان  وسيم586

غنام  وريدة589
عين /شعبان عبد الحميد

ياقوت
فسديس/مصطفى حالق 66.9472مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد8

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد9

10

بيطام/عرعور موسى1

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 2

3
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بريكة/عبد الرحمان دباش4

5
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 6

بيطام/بوشريط سليمان7

بريكة/أحمد قراوي8

بريكة/عائشة أم المؤمنين9

بريكة/الجديدة- حي قيري10

نقاوس/حي الجوالة1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 5

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 6

7

8

9

10

القصبات/قماز  مسعود 1

القصبات/دمحم زبيري2

القصبات/حواس زعبار3

القصبات/بوقرة بلمسوس4

القصبات"/تيرقراقين " سايح بعزيز 5

6

7

8

9

10

1
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر2

نقاوس/بن دريهم بن دالي3

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم4

نقاوس/راس العين -الحي الجديد5

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة6

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة9

نقاوس/حي الجوالة10

1
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
2

المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/قمجة دمحم السعيد3

تالخمت/غنام الدراجي4

5
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
لمسان/علي مباركي بن موسى6

رأس العيون/بشاطة الصالح7

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن8

9

10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 4

5
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 6

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز7

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 8

9
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/قطاف فاطمة10

مروانة/بوزيد إسماعيل 1

وادي الماء/بن حريزة الطاهر2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بن أحمد عيسى4

طشوعة   السبتي591
زروني عبد الرحمان ابن 

سفيان-/عين الصفراء -احمد 
66.9417مؤقتة

- حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر/

66.9417مؤقتةبيطام/عرعور موسىدريس  فتيحة590
حي "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/المجاهدين بيطام

غنام  وريدة589
عين /شعبان عبد الحميد

ياقوت
فسديس/مصطفى حالق 66.9472مؤقتة

تالخمت/قمجة دمحم السعيد66.9333مؤقتةتالخمت/بن ساعد أمغارشافعي  سهيلة594

66.9417مؤقتةنقاوس/بن دريهم بن داليبوضياف  عقبة593
أوالد سي /أوالد سي سليمان الجديدة

سليمان

القصبات/قماز  مسعود 66.9417مؤقتةالقيقبة/ضيف هللا عمربن سديرة  حنان592

وادي الماء/بن حريزة الطاهر66.9222مؤقتةوادي الماء/بوكثير مختاربن عجينة  نجمة596

غزال  نبيهة595
حي الشافات - سحنوني علي 

عين التوتة- /
عين التوتة/بعتاش صالح66.9333مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

وادي الماء/بوقريش علي5

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 6

مروانة/زيزة مسيكة7

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد8

مروانة/الفـــــــــــالح 9

وادي الماء/بوكثير مختار10

1
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/إيش علي حي كموني7

8
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
9

10

مروانة/احمام لخضر1

وادي الماء/بوكثير مختار2

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 3

مروانة/(2)مروانة مركز 4

أ و ال د سالم/روابح الدراجي5

أ و ال د سالم/شافعي لعبيدي6

7

8

9

10

تالخمت/قمجة دمحم السعيد1

2
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
3

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/غنام الدراجي4

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة5

لمسان/علي مباركي بن موسى6

تالخمت/بخاخشة لعلى7

تالخمت/بن نجمة مبارك8

تالخمت/بن ساعد أمغار9

تالخمت/غنام الدراجي10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
2

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/غنام الدراجي3

لمسان/علي مباركي بن موسى4

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة5

6

7

8

9

10

أوالد عمار/مشتة المرمالة1

أوالد عمار/لقرايد الجديدة2

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي3

أوالد عمار/النبابطة4

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي5

6

7

8

9

10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

3
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/علي بن الطيب 4

وادي الشعبة/1961أكتوبر517

باتنة/عرعار دمحم حي النصر6

وادي الشعبة/1955أوت720

باتنة/عيسى فالح تامشيط8

باتنة/فاطمة جغروري9

باتنة/فاطمة برحايل10

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 1

قلفن  سعاد597
الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/ مسكن 1020حي "
66.8917مؤقتة

الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)

وادي الماء/بن حريزة الطاهر66.9222مؤقتةوادي الماء/بوكثير مختاربن عجينة  نجمة596

بن الصغير  حدة600

- عدوان الحاج بن مسعود

المجمع المدرسي الجديد 

تالخمت/

تالخمت/غنام الدراجي66.7500مؤقتة

تالخمت/قمجة دمحم السعيد66.8750مؤقتةتالخمت/قمجة دمحم السعيدعوشاش  اسماء599

وادي الماء/بوكثير مختار66.8889مؤقتةأ و ال د سالم/شافعي لعبيديعبد الرزاق  عبد الرؤوف598

عرفة  حسينة603
برحيح سليمان ابن عبد 

باتنة/الحفيظ 
باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 66.5000مؤقتة

زياد  ابتسام602
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
وادي الشعبة/1961أكتوبر66.655017مؤقتة

أوالد عمار/مشتة المرمالة66.7500مؤقتةأوالد عمار/لقرايد الجديدةدراجي  مفتاح601



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/إيش علي حي كموني7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف9

10
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
1

عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/معجوج العمري2

عين جاسر/عجينة عبد المجيد3

4
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/أسباع أحمد6

7

8

9

10

تكوت/منطقة تيغزة1

تكوت/حسين عبد السالم2

تكوت/مصطفى شعباني3

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر4

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود5

غسيرة/عبد الحميد  البرجي6

تكوت/رميلي مسعود7

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 8

9

10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
وادي الشعبة/1962جويلية205

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1955أوت420

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 5

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر6

باتنة/مناصرية عمار بن منصر7

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 10

1
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة/صايفي بلقاسم3

4
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة/اإلخوة لونانسة6

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 7

عين التوتة/بخوش عبد هللا8

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 9

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 10

بريكة/بورزق لخضر1

بريكة/أحمد قراوي2

بريكة/الجديدة- حي قيري3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

بريكة/عبد الرحمان دباش5

بريكة/ساللي فرحات6

7

8

9

10

وادي الماء/حمودي عمار1

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 2

وادي الماء/بن حريزة الطاهر3

وادي الماء/بوقريش علي4

وادي الماء/بن أحمد عيسى5

وادي الماء/عشي  اسماعيل6

7
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/عجينة عبد المجيد8

عرفة  حسينة603
برحيح سليمان ابن عبد 

باتنة/الحفيظ 
باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 66.5000مؤقتة

تامن  حبيبة606
 (1)دوار الديس "دمحم بورك 

باتنة"/
66.5000مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

غسيرة/عبد الحميد  البرجي66.5000مؤقتةتكوت/منطقة تيغزةمزوزي  سامية605

كراش  سلوى604

صديق مكربش ابن عمار 

عين "/عين جاسر مركز"

جاسر

66.5000مؤقتة
عين "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/جاسر مركز

بوقرزي  سمية609
عطية السعيد حي ابراكتة 

وادي الماء/
وادي الماء/بن حريزة الطاهر66.4917مؤقتة

بريكة/ساللي فرحات66.5000مؤقتةبريكة/براني العيدحمداوي  خولة608

عقاقبة  سماعيل607
 )المجمع المدرسي الجديد

عين التوتة/( 02مركز 
66.5000مؤقتة

 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

عين التوتة/(



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/معجوج العمري10

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

نقاوس/حي الجوالة4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

6
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام9

10

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام1

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة2

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة3

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي4

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة5

6

7

8

9

10

الرحبات/لمودع أحمد1

2
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
الرحبات/ليتيم رابح  3

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن4

5
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/بشاطة الصالح6

7
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 8

9

10

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 1

تيغـرغار*/ورقة*دمحم سعادة 2

منعة/لبال محمود 3

منعة/لغريب مباركة4

5
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
6

7

8

9

10

1
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/صايفي بلقاسم2

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 3

معافة/زكور دمحم4

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 5

عين التوتة/بعتاش صالح6

عين التوتة/اإلخوة لونانسة7

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة8

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 9

عين التوتة/قطاف فاطمة10

وادي الطاقة/بكري دمحم1

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/سباع دمحم4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

آريس/العايب الساسي6

7

8

9

10

مروانة/(2) مسكن874حي 1

مروانة/(2)مروانة مركز 2

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 3

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد4

مروانة/(1)  مسكن 874حي5

بوقرزي  سمية609
عطية السعيد حي ابراكتة 

وادي الماء/
وادي الماء/بن حريزة الطاهر66.4917مؤقتة

66.4500مؤقتةالقيقبة/بن اسباع بشير توكة  ابتسام612
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف

بن التومي  مهدي611
أوالد سي /عزيز دمحم الحمام

سليمان
أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام66.4500مؤقتة

66.4639مؤقتةسفيان/بلوم عبد الحميدلغبش  اسيا610
- حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر/

وادي الطاقة/بكري دمحم66.3917مؤقتةوادي الطاقة/بكري دمحمجفال  زهية615

بوزيدي  رحمة614
لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 

سفيان/
66.4333مؤقتة

كبسي  عادل613
الصالح قاقي 

تيغـرغار*/أوغانيم*
تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 66.4333مؤقتة

مروانة/(2) مسكن874حي 66.3889مؤقتةمروانة/زقـاغ مختـاربوخنشوش  رزيقة616
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

مروانة/(3)مروانة مركز6

مروانة/زيزة مسيكة7

مروانة/الفـــــــــــالح 8

مروانة/بوزيد  موسى9

مروانة/الحي الجنوبي10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/احمد عبوش  كشيدة 2

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة3

باتنة/فاطمة الزهراء4

باتنة/مصطفى بخوش5

باتنة/سمية6

7

8

9

10

باتنة/العربي زيور بوزوران1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران3

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

6

7

8

9

10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة/اإلخوة لونانسة2

3
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
4

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 5

عين التوتة/صايفي بلقاسم6

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 7

عين التوتة/بخوش عبد هللا8

9

10

لمسان/مالح مهار ابن عمار 1

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة2

لمسان/واش علي بن موسى 3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 1

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف2

باتنة/مصطفى بخوش3

باتنة/سمية4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

وادي الشعبة/1961أكتوبر617

وادي الشعبة/1955أوت720

وادي الشعبة/1962جويلية805

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر9

باتنة/علي بوخالفة10

أ و ال د سالم/جبارة السعيد1

أ و ال د سالم/قارة أحمد2

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

أ و ال د سالم/عالم بعزيز5

6

7

8

9

10

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة1

باتنة/قودة بشير2

باتنة/اإلخوة بن عثمان66.1833مؤقتةعين ياقوت/زروال الطيبشنة  خولة618

66.2500مؤقتةهدنة  فطيمة617
" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

مروانة/(2) مسكن874حي 66.3889مؤقتةمروانة/زقـاغ مختـاربوخنشوش  رزيقة616

بن خلف هللا  حبيبة621
حي "معرف صالح 

باتنة" /المجاهدين
باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 65.8944مؤقتة

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة66.0000مؤقتةلمسان/مالح مهار ابن عمار ادريس  بلقاسم620

رحال  حنان619
 )المجمع المدرسي الجديد

عين التوتة/( 02مركز 
66.1667مؤقتة

بن عزوز  سهام623
بوراضي سماعيل ابن 

باتنة/بورحلة
باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة65.7306مؤقتة

أ و ال د سالم/جبارة السعيد65.7500مؤقتةأ و ال د سالم/جبارة السعيدبن عبد الكريم  الوردي622
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/مومن السعيد بوعريف 4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

6
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 7

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد8

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 9

باتنة/(2)أرض زناتي10

سريانة/بوبيدي عمار1

الزرو/الزرو مركز2

الزرو/عيساني الصالح3

سريانة/عيشور حمو4

سريانة/العايب منصور5

زانة البيضاء/بونوارة ميلود6

7

8

9

10

القصبات/بوقرة بلمسوس1

القصبات/دمحم بوعبد هللا2

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 3

القصبات/حواس زعبار4

القصبات/قماز  مسعود 5

6

7

8

9

10

المعذر/النوي عبد الرحمن1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر/اإلخوة بهلول3

فسديس/مصطفى حالق 4

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 5

بومية/بن عمار علي6

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز7

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب8

9
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
جرمة/يحي باي عالوة10

باتنة/العربي زعالني الشلعلع1

باتنة/بنيني بشير كشيدة2

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة3

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 4

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة5

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة6

باتنة/ مسكن500حي 7

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 8

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة9

10

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد1

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 2

المعذر/النوي عبد الرحمن3

المعذر/بوعريف - عولمي عمر4

المعذر/اإلخوة بهلول5

بومية/بن عمار علي6

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح7

جرمة/يحي باي عالوة8

جرمة/مساوي بوجمعة9

جرمة/مسعودي العيد10

1
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 2

باتنة/قودة بشير3

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  6

7

8

9

سريانة/بوبيدي عمار65.6639مؤقتةالزرو/عيساني الصالحغوالم  حكيمة أمينة624

بن عزوز  سهام623
بوراضي سماعيل ابن 

باتنة/بورحلة
باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة65.7306مؤقتة

سالمي  عبد الحميد627
الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة
65.5000مؤقتة

الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة

65.5028مؤقتةفسديس/مصطفى حالق بشير  سلمى626
األخوة بن - مصطفـى لحليب

فسديس/شادي

بن سراي  سامي625
" قصبات مركز"شليح مبارك 

القصبات/
القصبات/بوقرة بلمسوس65.5167مؤقتة

فريجة  بديعة629
مصطفي بوسجادة بارك 

باتنة /(1)أفوراج الجديدة 
باتنة/قودة بشير65.5000مؤقتة

جرمة/مساوي بوجمعة65.5000مؤقتةزانة البيضاء/حشاش الزاويبن عجينة  مرزاقة628



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة1

2
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/احمد عبوش  كشيدة 3

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 4

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

باتنة/عرعار دمحم حي النصر6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة8

9
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة10

تازولت/زيطاري رشيد1

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 2

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 3

تازولت/لسان الفتى4

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 5

تازولت/اعبش صالح6

تازولت/مباركي لخضر7

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 8

تازولت/بنيني دمحم9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

آريس/نوري يوسف 1

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد2

تيغانمين/بن حاية بومعراف3

4
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى5

آريس/زغيشي عمار 6

اشمول/بعزي علي اوالد موسى7

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي8

9

10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 4

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة5

عين التوتة/صايفي بلقاسم6

7
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر8

9
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 10

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 1

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 2

تيمقاد/حسيب يوسف3

تيمقاد/تيمقاد مركز4

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 5

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح6

7
سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
8

سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
9

10

وادي الشعبة/1962جويلية105

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة2

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 3

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر4

وادي الشعبة/1955أوت520

6

7

8

9

10

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة1

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 2

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة3

باتنة/العربي زعالني الشلعلع4

باتنة/بنيني بشير كشيدة5

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 6

يخلف  اسيا630
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
65.5000مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

فريجة  بديعة629
مصطفي بوسجادة بارك 

باتنة /(1)أفوراج الجديدة 
باتنة/قودة بشير65.5000مؤقتة

جبابلية  ثلجة633
حي الشافات - سحنوني علي 

عين التوتة- /
65.5000مؤقتة

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي65.5000مؤقتةثنية العابد/اإلخوة عزوزيبخوش  سليمة632

بوخبالت  حياة631
حي "مهداوي ابراهيم بن دمحم 

تازولت"/دردور
65.5000مؤقتة

 م 200حي "فراحتية بلقاسم 

تازولت"/

بن يحي  مسعود636
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة65.5000مؤقتة

جبارة  وفاء635
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
وادي الشعبة/1962جويلية65.500005مؤقتة

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 65.5000مؤقتةتيمقاد/تيمقاد مركزمعاش  نصيرة634



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة7

باتنة/ مسكن500حي 8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة/سمية10

معافة/زكور دمحم1

معافة/بلولة عمار2

معافة-/مولية- علي حربوش 3

معافة/مدور ميلود قرية بلعيد4

معافة/ناصر عبد الحميد5

عين التوتة/صايفي بلقاسم6

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 7

8

9

10

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن1

2
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/ليتيم رابح  3

الرحبات/لمودع أحمد4

رأس العيون/بشاطة الصالح5

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  6

7
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
8

9

10

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 1

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة2

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة3

باتنة/العربي زعالني الشلعلع4

باتنة/فاطمة برحايل5

6

7

8

9

10

وادي الطاقة/سباع دمحم1

وادي الطاقة/بكري دمحم2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي4

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي5

6

7

8

9

10

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 1

باتنة/بنيني بشير كشيدة2

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة3

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة4

باتنة/العربي زعالني الشلعلع5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1961أكتوبر117

وادي الشعبة/1955أوت220

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر3

وادي الشعبة/1962جويلية405

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 5

باتنة/مناصرية عمار بن منصر6

7

8

9

10

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 1

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو2

وادي الطاقة/بكري دمحم3

بن يحي  مسعود636
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة65.5000مؤقتة

تريكي  صبرينة639
العربي نزار أوالد بشينة 

باتنة/
باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 65.5000مؤقتة

بن منصور  شهرزاد638
هادي بلقاسم  

الرحبات/(الرابطة)
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن65.5000مؤقتة

معافة/بلولة عمار65.5000مؤقتةسقانة/(تازغت)بن ناصر أحمدبلغازي  نعيمة637

بوزيد  سعيدة642
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
وادي الشعبة/1961أكتوبر65.500017مؤقتة

مباركي  حميدة641
العربي نزار أوالد بشينة 

باتنة/
باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 65.5000مؤقتة

وادي الطاقة/سباع دمحم65.5000مؤقتةوادي الطاقة/بومشاش دمحمحسلي  الصالح640

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 65.5000مؤقتةوادي الطاقة/بكري دمحمزموري  نصيرة643



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/عبد هللا مالخسو4

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 5

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر6

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي7

8

9

10

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة1

لمسان/علي مباركي بن موسى2

لمسان/واش علي بن موسى 3

لمسان/خنشالي سليمان4

5
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/غنام الدراجي6

7
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد8

مروانة/زيزة مسيكة9

10
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 1

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا2

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 6

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط7

باتنة/مصطفى بخوش8

باتنة/فاطمة جغروري9

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  10

باتنة/بنيني بشير كشيدة1

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 2

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 3

تازولت/مباركي لخضر4

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 5

تازولت/اعبش صالح6

باتنة/عبد هللا مالخسو7

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود8

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 9

باتنة/سكينة بنت الحسين10

أوالد سي سليمان/شافعة إبراهيم زقارة1

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام2

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي3

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة4

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة5

6

7

8

9

10

بريكة/عائشة أم المؤمنين1

بريكة/عبد الرحمان دباش2

بريكة/خالد حليتيم3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

بريكة/أحمد قراوي5

بريكة/صكاك الساسي6

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي7

بريكة/بريكة مركز8

9

10

الجزار/(2)عجيسة 1

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 2

بريكة/مهملي الصالح3

بريكة/ابن دقيش نور الدين4

بريكة/عمار عقون5

بريكة/بن دريس  دمحم6

بريكة/بريكة مركز7

بريكة/بعلي الشريف موسى8

بريكة/عبد الحميد ابن باديس9

بريكة/أحمد قراوي10

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 65.5000مؤقتةباتنة/فاطمة جغروريمخلوف  ليلى645

واش  نعيمة644
الشريف ناصري مشتة 

لمسان/القنطرة
لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة65.5000مؤقتة

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 65.5000مؤقتةوادي الطاقة/بكري دمحمزموري  نصيرة643

بريكة/صكاك الساسي65.5000مؤقتةبريكة/براني العيدرحماني  زوليخة648

بن بختة   شوقي647
أوالد /شافعة إبراهيم زقارة

سي سليمان
65.5000مؤقتة

أوالد سي /شافعة إبراهيم زقارة

سليمان

مسرحي   نوارة646
بن حبسة بلقاسم طريق 

باتنة/تازولت 
65.5000مؤقتة

 م 200حي "فراحتية بلقاسم 

تازولت"/

الجزار/(2)عجيسة 65.5000مؤقتةالجزار/(2)عجيسة براهيمي   سورية649



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

لمسان/علي مباركي بن موسى1

لمسان/واش علي بن موسى 2

لمسان/مالح مهار ابن عمار 3

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة4

مروانة/(2)مروانة مركز 5

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 6

مروانة/زيزة مسيكة7

8
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
9

10

القصبات/حواس زعبار1

القصبات/دمحم زبيري2

القصبات"/تيرقراقين " سايح بعزيز 3

القصبات/قماز  مسعود 4

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 5

القصبات/دمحم بوعبد هللا6

7

8

9

10

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي1

وادي الطاقة/بكري دمحم2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي4

وادي الطاقة/سباع دمحم5

6

7

8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

8
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 9

باتنة/علي بوخالفة10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة/عرعار دمحم حي النصر3

باتنة/إيش علي حي كموني4

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 7

8

9

10

الحاسي/الحاسي مركز1

الحاسي/مراح الرحماني2

عين جاسر/عجينة عبد المجيد3

الحاسي/بروال عبد الرحمن4

5
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
الحاسي/دمحمي عيسى6

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش7

الحاسي/مقالتي بلخير8

9

10

الشمرة/بن حدة العربي1

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 2

الشمرة/عيساني عمـر3

الشمرة/بشقة ساعد4

الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 5

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت6

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 708

القصبات"/تيرقراقين " سايح بعزيز 65.5000مؤقتةالقصبات/حواس زعبارطشوعة  الدوادي651

بيطام  سمير650
علي مباركي بن 

لمسان/موسى
لمسان/علي مباركي بن موسى65.5000مؤقتة

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس65.5000مؤقتةباتنة/اإلخوة بوليلة بوعقالزيبار  سهام654

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 65.5000مؤقتةباتنة/مومن السعيد بوعريف غزران  حياة653

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي65.5000مؤقتةوادي الطاقة/بكري دمحمغسير  حفيظة652

بعداش  حفصة656
غضبان دمحم الطيب 

دوفانة/لقرين
الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 65.5000مؤقتة

الحاسي/الحاسي مركز65.5000مؤقتةالحاسي/الحاسي مركزبن حميدة  كميليا655
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

الشمرة/العايب بشيـر8

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين9

10

بريكة/ساللي فرحات1

بريكة/الجديدة- حي قيري2

بريكة/أحمد قراوي3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة/خالد حليتيم5

6

7

8

9

10

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح1

دوفانة/تامغارت  بلقاسم2

دوفانة/ساحلي عمار3

دوفانة/طورش عمر اوالد مزور4

تيمقاد/تيمقاد مركز5

6

7

8

9

10

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي1

أوالد عمار/مشتة المرمالة2

الجزار/اوالد سي احمد-شويمت عبد القادر 3

الجزار/عجيسة-شويمت علي4

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم5

6

7

8

9

10

بريكة/بريكة مركز1

بريكة/ساللي فرحات2

بريكة/صكاك الساسي3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 5

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي6

بريكة/عبد الرحمان دباش7

بريكة/عائشة أم المؤمنين8

9

10

بريكة/رحماني فرحات1

بريكة/عائشة أم المؤمنين2

بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

بريكة/أحمد قراوي4

بريكة/عبد الرحمان دباش5

6

7

8

9

10

باتنة/إيش علي حي كموني1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 5

6
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف7

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 8

9

10

1
عيون "/أوعايد"دمحم تواتي بن حميدة 

العصافير
2

سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
3

سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
4

عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير

بريكة/ساللي فرحات65.5000مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتزيوار  مصطفى657

بعداش  حفصة656
غضبان دمحم الطيب 

دوفانة/لقرين
الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 65.5000مؤقتة

بريكة/بريكة مركز65.5000مؤقتةبريكة/بعلي الشريف موسىجالل  وفاء660

دراجي  ممدوح659
اوالد -أحمد دراجي

الجزار/دراجي
الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي65.5000مؤقتة

بوعكاز  سماح658
عبد هللا مخلوفي 

دوفانة/السطوح
دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح65.5000مؤقتة

بن وارث  دليلة663
دمحم تواتي بن حميدة 

عيون العصافير"/أوعايد"
65.5000مؤقتة

عيون "/أوعايد"دمحم تواتي بن حميدة 

العصافير

بن فاتح  آمنة662
 فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)الجديدة .د.د"
65.5000مؤقتة

الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)

بريكة/عبد الحميد ابن باديس65.5000مؤقتةبريكة/عبد الحميد ابن باديسعواسي  كنزة661
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

دوفانة/ساحلي عمار5

دوفانة/تامغارت  بلقاسم6

7

8

9

10

تازولت/لسان الفتى1

تازولت/اعبش صالح2

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 5

تازولت/زيطاري رشيد6

تازولت/بنيني دمحم7

تازولت/مباركي لخضر8

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

القصبات/قماز  مسعود 1

القصبات/بوقرة بلمسوس2

القصبات/دمحم بوعبد هللا3

القصبات/دمحم زبيري4

القصبات/حواس زعبار5

6

7

8

9

10

1
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
2

بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/لمودع أحمد3

الرحبات/ليتيم رابح  4

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن5

6

7

8

9

10

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 1

2
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/مومن السعيد بوعريف 3

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 7

باتنة/علي بوخالفة8

باتنة/عبد الرحمن األخذري9

باتنة/مصطفى بخوش10

شير/اإلخوة بن خرور1

شير/اإلخوة خذري2

شير/اإلخوة شراف3

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 4

ثنية العابد/لموشي بلقاسم5

6

7

8

9

10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 2

تازولت/مباركي لخضر3

تازولت/زيطاري رشيد4

تازولت/بنيني دمحم5

تازولت/لسان الفتى6

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 7

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 8

تازولت/اعبش صالح9

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 10

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان1

بن وارث  دليلة663
دمحم تواتي بن حميدة 

عيون العصافير"/أوعايد"
65.5000مؤقتة

عيون "/أوعايد"دمحم تواتي بن حميدة 

العصافير

حواس  شهرزاد666

زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس "/راس العيون مركز"

العيون

65.5000مؤقتة

القصبات/قماز  مسعود 65.5000مؤقتةالقصبات/قماز  مسعود رباج  ليلى665

65.5000مؤقتةتيمقاد/تيمقاد مركزدردور  مسعودة664
أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف

عبد هللا  تركية669
تيمقاد "االخوة برحيح 

تيمقاد"/مركز
65.5000مؤقتة

 م 200حي "فراحتية بلقاسم 

تازولت"/

شير/اإلخوة بن خرور65.5000مؤقتةشير/اإلخوة بن خرورعبيدي  سليمة668

الزين   سمية667
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة65.5000مؤقتة

سعيدي   توفيق670
-عبد اللطيف بن يحي

الجزار/المرابطين القديمة
الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي65.5000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي2

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي3

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي4

الجزار/الحـي الجـديد 5

الجزار/اوالد سي علي-أحمد يحي الشريف6

الجزار/لمرازقية-ضيافي سليمان7

الجزار/لقرايش-قريش قريشي8

9

10

بريكة/عبد الحميد ابن باديس1

بريكة/اإلخوة صحراوي2

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة3

بريكة/بعلي الشريف موسى4

بريكة/عائشة أم المؤمنين5

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 6

بريكة/عمار عقون7

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 8

بريكة/أول نوفمبر 9

10

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 1

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة2

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  3

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

باتنة/عبد الرحمن األخذري8

باتنة/مصطفى بخوش9

باتنة/سمية10

1
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
2

بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

تاكسالنت/عماري عيسى 4

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة5

أوالد سي سليمان/موسى قحاز6

لمسان/خنشالي سليمان7

لمسان/علي مباركي بن موسى8

أوالد سي سليمان/دمحمي السعيد 9

لمسان/واش علي بن موسى 10

سريانة/عيشور حمو1

2
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/بوبيدي عمار3

سريانة/العايب منصور4

الزرو/الزرو مركز5

زانة البيضاء/العابد لونيس6

الزرو/عيساني الصالح7

زانة البيضاء/مسعودي موسى8

9

10

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 1

تيمقاد/تيمقاد مركز2

تيمقاد/حسيب يوسف3

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 4

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح5

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 6

7
سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
8

سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 9

10

باتنة/عبد الرحمن األخذري1

باتنة/قودة بشير2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  7

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 8

حموتة  أسماء672
الحدائق "صالح بوحريق 

باتنة "/(1)
باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 65.5000مؤقتة

ميساوي  منيرة671
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
بريكة/عبد الحميد ابن باديس65.5000مؤقتة

سعيدي   توفيق670
-عبد اللطيف بن يحي

الجزار/المرابطين القديمة
الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي65.5000مؤقتة

تيمقاد/تيمقاد مركز65.5000مؤقتةتيمقاد/تيمقاد مركزدحمان  سميرة675

سريانة/بوبيدي عمار65.5000مؤقتةسريانة/بوبيدي عماربن طيب  صباح674

معجوج  زينب673
أوالد سي /دمحمي السعيد 

سليمان
65.5000مؤقتة

مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة

باتنة/(3)الحدائق 65.5000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق بن عيسى  ريمة676
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 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
10

دوفانة/ساحلي عمار1

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين2

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح3

دوفانة/تامغارت  بلقاسم4

دوفانة/طورش عمر اوالد مزور5

تيمقاد/الطاهر بولسنان ثنية الخرشف6

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح7

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 8

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 9

تيمقاد/تيمقاد مركز10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 2

تازولت/بنيني دمحم3

تازولت/لسان الفتى4

تازولت/زيطاري رشيد5

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 6

تازولت/اعبش صالح7

تازولت/مباركي لخضر8

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

الحاسي/الحاسي مركز1

الحاسي/مراح الرحماني2

الحاسي/دمحمي عيسى3

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش4

الحاسي/بروال عبد الرحمن5

عين جاسر/عجينة عبد المجيد6

7
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/معجوج العمري8

9
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
10

بولهيالت/الوناس لعور1

الشمرة/بن حدة العربي2

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 3

الشمرة/عيساني عمـر4

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 508

الشمرة/العايب بشيـر6

الشمرة/بشقة ساعد7

الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 8

الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 9

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين10

وادي الشعبة/1962جويلية105

وادي الشعبة/1961أكتوبر217

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر3

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 4

باتنة/مناصرية عمار بن منصر5

وادي الشعبة/1955أوت620

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 7

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب8

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر9

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
2

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/قمجة دمحم السعيد3

تالخمت/غنام الدراجي4

تالخمت/بخاخشة لعلى5

6

7

8

9

10

1
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
تاكسالنت/عماري عيسى 2

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

4
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
لمسان/واش علي بن موسى 5

شينار  فائزة678
أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف
تازولت/بنيني دمحم65.5000مؤقتة

دوفانة/ساحلي عمار65.5000مؤقتةدوفانة/ساحلي عماربن سعيدي   شهيرة677

باتنة/(3)الحدائق 65.5000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق بن عيسى  ريمة676

بومجان  سارة681
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
وادي الشعبة/1962جويلية65.500005مؤقتة

حابة  سامية680
غضبان دمحم الطيب 

دوفانة/لقرين
بولهيالت/الوناس لعور65.5000مؤقتة

الحاسي/الحاسي مركز65.5000مؤقتةالحاسي/الحاسي مركزحنفوق  كنزة679

65.5000مؤقتةتاكسالنت/عماري عيسى رباحي  بسمة683
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة

تالخمت/قمجة دمحم السعيد65.5000مؤقتةتالخمت/قدور مـدنيبخوش  سكينة682



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

لمسان/علي مباركي بن موسى6

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة7

أوالد سي سليمان/موسى قحاز8

لمسان/خنشالي سليمان9

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة10

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف1

اشمول/بعزي علي اوالد موسى2

اشمول/عزوي أحمد3

اشمول/ابركان دمحم4

تيغانمين/بن حاية بومعراف5

آريس/بهدي علي6

اشمول/قلفن الصالح7

اينوغيسن/دمحم بوخلوف8

تيغانمين/بوخامة عمار9

اشمول/مزوج أحمد10

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 1

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 2

3
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

باتنة/علي بن الطيب 6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/فاطمة قيـدومي8

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران9

10

1
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
2

بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/ليتيم رابح  3

رأس العيون/بشاطة الصالح4

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن5

6

7

8

9

10

1
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
2

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد3

سفيان/بخوش عمر4

سفيان/بلوم عبد الحميد5

عين التوتة"/1قاعدة الحياة"مدور لزهاري 6

7
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 8

9

10

أوالد عمار/مشقق ميلود1

أوالد عمار/مشقق ميلود2

أوالد عمار/مشقق ميلود3

أوالد عمار/مشتة المعذر4

أوالد عمار/مشتة لحسانة5

6

7

8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

8
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 9

باتنة/علي بوخالفة10

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 1

أوالد سي سليمان/موسى قحاز2

اشمول/ابركان دمحم65.5000مؤقتةشير/اإلخوة خذريبوفضة  حنان684

65.5000مؤقتةتاكسالنت/عماري عيسى رباحي  بسمة683
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة

شليحي  سمية687
-بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /سقانة المختلطة 
65.5000مؤقتة

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة

عين الجانب  كنزة686
هادي بلقاسم  

الرحبات/(الرابطة)
65.5000مؤقتة

سماعيل  سارة685
الحدائق "صالح بوحريق 

باتنة "/(1)
باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 65.5000مؤقتة

زواقري  أيوب690
نواصرية عبد الواحد 

تاكسالنت"/القصر"
65.5000مؤقتة

نواصرية عبد الواحد 

تاكسالنت"/القصر"

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 65.5000مؤقتةباتنة/مومن السعيد بوعريف بومعراف  نادية689

أوالد عمار/مشقق ميلود65.5000مؤقتةأوالد عمار/مشقق ميلودبن قريشي   شهيرة688



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

3
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
أوالد سي سليمان/دمحمي السعيد 4

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة5

6
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
7

8

9

10

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 4

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  5

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة6

باتنة/مومن السعيد بوعريف 7

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي8

باتنة/(2)أرض زناتي9

10
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/(2)أرض زناتي7

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 8

باتنة/(3)الحدائق 9

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 10

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا1

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 2

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة"/البستان "معجوج العمري 5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

7

8

9

10

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/اإلخوة بن عثمان3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران6

باتنة/علي بن الطيب 7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/سمية9

باتنة/عيسى فالح تامشيط10

أ و ال د سالم/جبارة السعيد1

أ و ال د سالم/قارة أحمد2

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق3

أ و ال د سالم/عالم بعزيز4

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين5

6

7

8

9

10

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي7

باتنة/(2)أرض زناتي8

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/

زواقري  أيوب690
نواصرية عبد الواحد 

تاكسالنت"/القصر"
65.5000مؤقتة

نواصرية عبد الواحد 

تاكسالنت"/القصر"

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا65.5000مؤقتةبوزينة/هدار عبد القادرهدار  زغودة693

بن الشين  أشرف692
بن حبسة بلقاسم طريق 

باتنة/تازولت 
باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 65.5000مؤقتة

باتنة/(3)الحدائق 65.5000مؤقتةباتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيدرحموني  صبرينة691

باتنة/(3)الحدائق 65.5000مؤقتةباتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيدشبي  مريم696

أ و ال د سالم/جبارة السعيد65.5000مؤقتةأ و ال د سالم/جبارة السعيدلوصيف  ايمان695

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران65.5000مؤقتةباتنة/دمحم بلقاسمي بوزورانمقالتي  أسماء694



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 10

المعذر/النوي عبد الرحمن1

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 2

المعذر/بوعريف - عولمي عمر3

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد4

المعذر/اإلخوة بهلول5

بومية/بن عمار علي6

فسديس/مصطفى حالق 7

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب8

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز9

10
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي2

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان3

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم4

الجزار/السعيد حمالوي5

الجزار/لقرايش-قريش قريشي6

الجزار/(2)عجيسة 7

8

9

10

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد1

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 2

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 3

عين ياقوت/زروال الطيب4

عين ياقوت/قطاف علي5

عين ياقوت/عبد العزيز العربي6

7

8

9

10

تازولت/زيطاري رشيد1

تازولت/لسان الفتى2

تازولت/اعبش صالح3

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 4

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 5

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 6

تازولت/مباركي لخضر7

تازولت/بنيني دمحم8

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 9

باتنة/عبد هللا مالخسو10

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  1

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات2

تالخمت/أوشن محمود3

الرحبات/خليفة سليمان4

الرحبات/ليتيم رابح  5

6

7

8

9

10

عين جاسر/معجوج العمري1

2
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
3

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/عجينة عبد المجيد4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/أسباع أحمد6

عين جاسر/بن الذيب حواس7

عين جاسر/بلموفق السعيد8

9
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

3
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/(3)الحدائق 65.5000مؤقتةباتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيدشبي  مريم696

65.4917مؤقتةعين ياقوت/قطاف عليزكور  زكريا699
الحي "احمد قايد 

عين ياقوت"/ياقوت.الجديدع

دراجي  نسمة698
اوالد -أحمد دراجي

الجزار/دراجي
الجزار/لعلوات-لحالح دمحم65.5000مؤقتة

65.5000مؤقتةالمعذر/النوي عبد الرحمنزغدار  ليلى697
األخوة بن - مصطفـى لحليب

فسديس/شادي

سي عامر   احالم702

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

عين جاسر/معجوج العمري65.4806مؤقتة

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  65.4806مؤقتةالقيقبة/قندوز ساعدخليفة  دليلة701

65.4833مؤقتةتازولت/زيطاري رشيدحزين  وسام700
أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف

ريحاني  نادية703

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

65.4806مؤقتة
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و 

باتنة/الطيب ابني عبد هللا



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

7
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 8

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 9

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 10

الشمرة/بن حدة العربي1

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 2

بولهيالت/الوناس لعور3

الشمرة/بشقة ساعد4

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 508

الشمرة/عيساني عمـر6

7

8

9

10

تيغانمين/بن حاية بومعراف1

آريس/العايب الساسي2

اشمول/بعزي علي اوالد موسى3

تكوت/رميلي مسعود4

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود5

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر6

غسيرة/عبد الحميد  البرجي7

تكوت/السعيد الشريف8

تكوت/حسين عبد السالم9

آريس/بهدي علي10

1
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
تاكسالنت/عماري عيسى 2

3
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 4

لمسان/علي مباركي بن موسى5

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة6

لمسان/واش علي بن موسى 7

8

9

10

وادي الطاقة/بكري دمحم1

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/سباع دمحم4

وادي الطاقة/بوذراع عبد هللا5

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي6

وادي الطاقة/اإلخوة الوناس7

وادي الطاقة/اإلخوة قري8

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي9

وادي الطاقة/بومشاش دمحم10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

2
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

5
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/لعرابة عيسى6

تالخمت/غنام الدراجي7

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي8

لمسان/العايب مسعود بن عمار9

مروانة/(2) مسكن874حي 10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 2

باتنة/عرعار دمحم حي النصر3

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 4

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر5

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب8

وادي الشعبة/1962جويلية905

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة10

باتنة/(3)الحدائق 1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/قودة بشير3

تكوت/السعيد الشريف65.4722مؤقتةبوزينة/دمحم لحمردفة  سامية705

بولهيالت/الوناس لعور65.4722مؤقتةالشمرة/بن حدة العربيبوراس  حدة704

ريحاني  نادية703

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

65.4806مؤقتة
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و 

باتنة/الطيب ابني عبد هللا

بولتياح  سليمة708
العايب مسعود بن 

لمسان/عمار
رأس العيون/لعرابة عيسى65.4722مؤقتة

برينيس  حنان707
- شنوف يلعياطي

وادي الطاقة/تيجداي
وادي الطاقة/بكري دمحم65.4722مؤقتة

تاكسالنت/عماري عيسى 65.4722مؤقتةتاكسالنت/عماري عيسى بيطام  فوزي706

بلقايد  عائشة نجوم710
خزار رشيد 

وادي الشعبة/(لمبيريدي)
65.4639مؤقتة

 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن

عشي  جوهرة709
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 65.4639مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/علي بوخالفة6

باتنة/مصطفى بخوش7

باتنة/فاطمة برحايل8

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  9

باتنة/فاطمة الزهراء10

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب1

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 2

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة3

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 4

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 7

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة8

باتنة/بنيني بشير كشيدة9

باتنة/العربي زعالني الشلعلع10

1
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
2

بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

أوالد سي سليمان/دمحمي السعيد 4

لمسان/واش علي بن موسى 5

6

7

8

9

10

دوفانة/تامغارت  بلقاسم1

دوفانة/طورش عمر اوالد مزور2

تيمقاد/الطاهر بولسنان ثنية الخرشف3

دوفانة/عبد هللا مخلوفي السطوح4

دوفانة/ساحلي عمار5

6

7

8

9

10

بريكة/ساللي فرحات1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/مهملي الصالح3

بريكة/عمار عقون4

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة5

بريكة/بن دريس  دمحم6

7

8

9

10

باتنة/عرعار دمحم حي النصر1

باتنة/فاطمة برحايل2

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 3

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة4

باتنة/ مسكن500حي 5

6
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/سمية7

باتنة/مصطفى بخوش8

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 9

باتنة/فاطمة الزهراء10

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 1

وادي الماء/بن حريزة الطاهر2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بن أحمد عيسى4

وادي الماء/بوقريش علي5

وادي الماء/عشي  اسماعيل6

وادي الماء/دواق دمحم7

وادي الماء/بوحريق صالح8

وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 9

10

بوبشيش  مسيكة711
سلطاني صالح طريق 

باتنة/حملة
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب65.4639مؤقتة

بلقايد  عائشة نجوم710
خزار رشيد 

وادي الشعبة/(لمبيريدي)
65.4639مؤقتة

 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن

بريكة/ساللي فرحات65.4639مؤقتةبريكة/مهملي الصالحدراجي  دليلة714

هدوش  سميرة713
طورش عمر اوالد 

دوفانة/مزور
دوفانة/تامغارت  بلقاسم65.4639مؤقتة

65.4639مؤقتةلمسان/واش علي بن موسى بيطام  مبارك712
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة

وادي الماء/بن حريزة الطاهر65.4639مؤقتةوادي الماء/بن حريزة الطاهرعطية  شهر زاد716

باتنة/سمية65.4639مؤقتةباتنة/احمد عبوش  كشيدة دهامنة  ابتسام715



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

1
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/عيشور حمو2

سريانة/بوبيدي عمار3

زانة البيضاء/بونوارة ميلود4

سريانة/العايب منصور5

زانة البيضاء/أحمد بوقنة6

زانة البيضاء/العابد لونيس7

الزرو/عيساني الصالح8

الزرو/الزرو مركز9

10

بريكة/عائشة أم المؤمنين1

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 4

بريكة/براني العيد5

بريكة/اإلخوة شروف6

بريكة/ساللي فرحات7

بريكة/عيسى نقاز8

بريكة/بريكة مركز9

بريكة/صكاك الساسي10

تالخمت/قمجة دمحم السعيد1

2
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
3

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/غنام الدراجي4

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة5

لمسان/علي مباركي بن موسى6

تالخمت/بخاخشة لعلى7

تالخمت/بن نجمة مبارك8

تالخمت/بن ساعد أمغار9

تالخمت/غنام عمار10

أ و ال د سالم/عالم بعزيز1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق5

6

7

8

9

10

1
سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
2

سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
3

عيون "/أوعايد"دمحم تواتي بن حميدة 

العصافير
4

عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح5

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 6

7

8

9

10

تازولت/اعبش صالح1

تازولت/بنيني دمحم2

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 3

تازولت/زيطاري رشيد4

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 5

تازولت/مباركي لخضر6

تازولت/لسان الفتى7

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 8

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

عين التوتة/بخوش عبد هللا1

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 2

عين التوتة/شاوش عمر3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

عين التوتة/كروشة عبد هللا5

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 6

عين التوتة/اإلخوة لونانسة7

سريانة/بوبيدي عمار65.4639مؤقتةالزرو/عيساني الصالحمرواني  حمزة717

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج65.4639مؤقتةأ و ال د سالم/عالم بعزيزراجعي  منيرة720

لمسان/علي مباركي بن موسى65.4639مؤقتةتالخمت/قمجة دمحم السعيدعدوان  توفيق719

بريكة/براني العيد65.4639مؤقتةبريكة/براني العيدطبيب  حنان718

بن حرز هللا  منصورة723
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
عين التوتة/كروشة عبد هللا65.4639مؤقتة

تازولت/بنيني دمحم65.4639مؤقتةدوفانة/ذياب لخميسيعجيل  يمينة722

غضبان  ريمة721

بن زينة بعداش بن علي 

سيدي معنصر "

عيون العصافير"/الجديدة

65.4639مؤقتة
سيدي "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/معنصر الجديدة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 8

9
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 10

الحاسي/دمحمي عيسى1

الحاسي/مراح الرحماني2

الحاسي/الحاسي مركز3

الحاسي/بروال عبد الرحمن4

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش5

الحاسي/مقالتي بلخير6

عين جاسر/عجينة عبد المجيد7

عين جاسر/أسباع أحمد8

9

10

بريكة/عائشة أم المؤمنين1

بريكة/عبد الرحمان دباش2

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

بريكة/أول نوفمبر 5

بريكة/أحمد قراوي6

بريكة/الجديدة- حي قيري7

بريكة/ابن دقيش نور الدين8

بريكة/رحماني فرحات9

بريكة/ساللي فرحات10

مروانة/احمام لخضر1

باتنة/سمية2

باتنة/ مسكن500حي 3

باتنة/فاطمة قيـدومي4

باتنة/إيش علي حي كموني5

باتنة/قودة بشير6

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا7

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 8

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/فاطمة برحايل3

باتنة/عرعار دمحم حي النصر4

باتنة/مصطفى بخوش5

باتنة/اإلخوة بن عثمان6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  8

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف9

باتنة"/البستان "معجوج العمري 10

أوالد عمار/مشقق ميلود1

أوالد عمار/مشتة المعذر2

أوالد عمار/النبابطة3

أوالد عمار/لقرايد الجديدة4

أوالد عمار/مشتة لحسانة5

أوالد عمار/سليماني دمحم6

7

8

9

10

تازولت/زيطاري رشيد1

تازولت/مباركي لخضر2

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت/بنيني دمحم5

تازولت/لسان الفتى6

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 7

تازولت/اعبش صالح8

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 1

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 2

3
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بيطام/عرعور موسى4

بن حرز هللا  منصورة723
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
عين التوتة/كروشة عبد هللا65.4639مؤقتة

باتنة/فاطمة قيـدومي65.4639مؤقتةمروانة/احمام لخضرقيشاح  بركاهم726

سي عبد هللا  دنيا725
اوالد -أحمد دراجي

الجزار/دراجي
بريكة/ابن دقيش نور الدين65.4639مؤقتة

الحاسي/دمحمي عيسى65.4639مؤقتةالحاسي/دمحمي عيسىمراح  زهير724

أوراغ  سلمى729
خزار رشيد 

وادي الشعبة/(لمبيريدي)
تازولت/مباركي لخضر65.4639مؤقتة

أوالد عمار/مشقق ميلود65.4639مؤقتةأوالد عمار/النبابطةبن قريشي  مروة728

باتنة/اإلخوة بن عثمان65.4639مؤقتةوادي الماء/بن أحمد عيسىبوعبد هللا  سهيلة727

عيساوي  إسمهان730
ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/حي المجاهدين بيطام"
65.4639مؤقتة

بيطام )فالح ساعد ابن عمار 

بيطام/(الجديدة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

5
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/لبيض بخوش6

بيطام/بوشريط سليمان7

بيطام/شتوح عبد هللا8

9

10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

نقاوس/بن دريهم بن دالي4

5
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/حي الجوالة6

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام9

10

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة1

أوالد سي سليمان/موسى قحاز2

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم4

نقاوس/راس العين -الحي الجديد5

تاكسالنت/عماري عيسى 6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
فم الطوب/بن كاوحة دمحم2

فم الطوب/خيواني فرحات3

فم الطوب/بن مزيان معمر4

دوفانة/تامغارت  بلقاسم5

6

7

8

9

10

بريكة/اإلخوة شروف1

بريكة/ساللي فرحات2

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي3

بريكة/صكاك الساسي4

بريكة/بريكة مركز5

بريكة/عائشة أم المؤمنين6

بريكة/أول نوفمبر 7

بريكة/أحمد قراوي8

بريكة/ابن دقيش نور الدين9

بريكة/بن دريس  دمحم10

القصبات/دمحم زبيري1

القصبات/حواس زعبار2

القصبات/قماز  مسعود 3

القيقبة/قندوز ساعد4

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 5

القيقبة/لعرابة بلقاسم6

القصبات/دمحم بوعبد هللا7

القصبات/بن سالم عبد هللا8

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 9

القصبات/دمحم لكرم10

امـدوكـال/رزاز دمحم1

امـدوكـال/حي المجاهدين -ادمحم مني 2

بيطام/لبيض بخوش3

بيطام/بوشريط سليمان4

بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 5

6

7

8

9

10

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 1

65.4639مؤقتةأوالد عمار/النبابطةبركة  ابتسام732
أوالد سي /رزقي عبد هللا الشعبة

سليمان

65.4639مؤقتةسفيان/بلوم عبد الحميدبن قريشي   أمنة731
- حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر/

عيساوي  إسمهان730
ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/حي المجاهدين بيطام"
65.4639مؤقتة

بيطام )فالح ساعد ابن عمار 

بيطام/(الجديدة

القصبات/قماز  مسعود 65.4611مؤقتةالقصبات/عاشور دردوخبلمودع  عفاف735

بريكة/اإلخوة شروف65.4611مؤقتةأوالد عمار/مشتة لحسانةمباركي  سعاد734

خواني  كلثوم733
تاقوست - زحاف دمحم

بوزينة/البيضاء
65.4611مؤقتة

المجمع "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/المدرسي الجديد

65.4528مؤقتةتاكسالنت/عماري عيسى لونانسة  زينب737
نواصرية عبد الواحد 

تاكسالنت"/القصر"

امـدوكـال/حي المجاهدين -ادمحم مني 65.4528مؤقتةامـدوكـال/رزاز دمحمعروس  رشيد736



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

تاكسالنت/عماري عيسى 2

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة3

4
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
5

مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
6

7

8

9

10

تالخمت/أوشن محمود1

القصبات/دمحم درياس2

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  3

الرحبات/لمودع أحمد4

القصبات/بن سالم عبد هللا5

6

7

8

9

10

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب1

فسديس/مصطفى حالق 2

باتنة/سكينة بنت الحسين3

باتنة/اإلخوة بن عثمان4

سريانة/عيشور حمو5

6
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
زانة البيضاء/بونوارة ميلود7

سريانة/بوبيدي عمار8

الزرو/الزرو مركز9

باتنة/عرعار دمحم حي النصر10

بريكة/علوان العساسي1

2
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

بريكة/بعلي الشريف موسى6

بريكة/ابن دقيش نور الدين7

بريكة/مهملي الصالح8

بريكة/أحمد جحـدو9

بريكة/عائشة أم المؤمنين10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

نقاوس/حي الجوالة3

نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

5
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
6

7

8

9

10

باتنة/إيش علي حي كموني1

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس2

باتنة/(2)أرض زناتي3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة/فاطمة جغروري5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة/فاطمة برحايل8

باتنة/مصطفى بخوش9

باتنة/سمية10

الرحبات/لمودع أحمد1

2
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/بشاطة الصالح3

4
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
5

راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
الرحبات/ليتيم رابح  6

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن7

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  8

تالخمت/أوشن محمود65.4528مؤقتةتالخمت/أوشن محمودبن عنتر  منيرة738

65.4528مؤقتةتاكسالنت/عماري عيسى لونانسة  زينب737
نواصرية عبد الواحد 

تاكسالنت"/القصر"

بن الزاوي  العلجة741
أوالد /شمالل عمار قوشبـــي

سي سليمان
65.4417مؤقتة

بريكة/علوان العساسي65.4417مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفياحي   مليكة740

بوزيد  كريمة739
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
زانة البيضاء/بونوارة ميلود65.4500مؤقتة

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  65.4417مؤقتةالرحبات/لمودع أحمدبن التركي  الويزة743

العوفي  خديجة742
عين /شعبان عبد الحميد

ياقوت
باتنة/لخضر قوارف دوار الديس65.4417مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 9

10

1
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

نقاوس/بن دريهم بن دالي4

نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

أوالد سي سليمان/بوكميش علي تابقارت6

7

8

9

10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 2

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 3

تازولت/اعبش صالح4

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 5

تازولت/لسان الفتى6

تازولت/زيطاري رشيد7

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 8

9
ذراع " احمد عيسى بن حواس 

تازولت"/عيسى
تازولت/بنيني دمحم10

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد1

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 2

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 3

عين ياقوت/عبد العزيز العربي4

عين ياقوت/زروال الطيب5

6

7

8

9

10

بريكة/مهملي الصالح1

2
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
3

عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/بعلي الشريف موسى4

بريكة/أحمد قراوي5

6

7

8

9

10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 5

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 6

أوالد سي سليمان/موسى قحاز7

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة8

9

10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف4

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 5

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 6

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة/فاطمة جغروري10

مروانة/(2) مسكن874حي 1

مروانة/(2)مروانة مركز 2

مروانة/(1)  مسكن 874حي3

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 4

مروانة/(3)مروانة مركز5

عليات  صباح744
أوالد /بوكميش علي تابقارت

سي سليمان
65.4333مؤقتة

أوالد سي /بوكميش علي تابقارت

سليمان

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  65.4417مؤقتةالرحبات/لمودع أحمدبن التركي  الويزة743

بريكة/مهملي الصالح65.4333مؤقتةبريكة/مهملي الصالحمفتاح  الخليل747

بن عقون  نعيمة746
عين /شعبان عبد الحميد

ياقوت
عين ياقوت/عبد العزيز العربي65.4333مؤقتة

مهداوي  جمال الدين745
علي مباركي بن 

لمسان/موسى
65.4333مؤقتة

أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف

مروانة/(2) مسكن874حي 65.4222مؤقتةقصر بلزمة/أحمد سعيديالذيب  حياة750

مقالتي  حسان749
خزار رشيد 

وادي الشعبة/(لمبيريدي)
65.4306مؤقتة

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

بجاوي  ربعية748
أوالد سي /دمحمي السعيد 

سليمان
بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 65.4333مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد6

مروانة/زيزة مسيكة7

مروانة/زقـاغ مختـار8

قصر بلزمة/أحمد سعيدي9

10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/مهملي الصالح2

بريكة/عمار عقون3

بريكة/أحمد جحـدو4

بريكة/بعلي الشريف موسى5

6

7

8

9

10

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف1

اشمول/قلفن الصالح2

اشمول/عزوي أحمد3

اشمول/مزوج أحمد4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

آريس/نوري يوسف 6

آريس/رحايلي مصطفى7

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد8

9
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/بهدي علي10

1
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
لمسان/واش علي بن موسى 2

3
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
أوالد سي سليمان/دمحمي السعيد 4

لمسان/خنشالي سليمان5

6

7

8

9

10

1
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/علي بوخالفة6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة8

وادي الشعبة/1962جويلية905

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب10

اشمول/بن عكشة دمحم الشريف1

اينوغيسن/دمحم بوخلوف2

اشمول/عزوي أحمد3

اشمول/بعزي علي اوالد موسى4

اشمول/قلفن الصالح5

6

7

8

9

10

تازولت/لسان الفتى1

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 2

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت/زيطاري رشيد5

تازولت/اعبش صالح6

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 7

تازولت/مباركي لخضر8

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 9

تازولت/بنيني دمحم10

أ و ال د سالم/رجوح خالف1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

مروانة/(2) مسكن874حي 65.4222مؤقتةقصر بلزمة/أحمد سعيديالذيب  حياة750

لمسان/واش علي بن موسى 65.4139مؤقتةلمسان/واش علي بن موسى معجوج  عبد الكريم753

65.4222مؤقتةدوفانة/تامغارت  بلقاسمبوسعد  زينب752

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة65.4222مؤقتةبريكة/عمار عقونبن قسمي  وليدة751

مبارك  فطيمة756

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

65.4139مؤقتة
حي "مهداوي ابراهيم بن دمحم 

تازولت"/دردور

65.4139مؤقتةاشمول/عزوي أحمدعشي  سليمة755

وادي الشعبة/1962جويلية65.413905مؤقتةباتنة/اإلخوة بن خميس كشيدةجعبة  بثينة754

أ و ال د سالم/قارة بشيـر65.3944مؤقتةأ و ال د سالم/رجوح خالفبلعدواني  نوال757



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج4

أ و ال د سالم/قارة بشيـر5

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق6

أ و ال د سالم/جبارة السعيد7

8

9

10

بريكة/عبد الحميد ابن باديس1

بريكة/عائشة أم المؤمنين2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/علوان العساسي4

بريكة/اإلخوة صحراوي5

6

7

8

9

10

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

الجزار/(2)عجيسة 2

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي3

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان4

الجزار/لقرايش-قريش قريشي5

الجزار/عجيسة-شويمت علي6

الجزار/السعيد حمالوي7

الجزار/الطاهر لوصيف8

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي9

الجزار/الحـي الجـديد 10

عين التوتة/بخوش عبد هللا1

عين التوتة/قطاف فاطمة2

عين التوتة/شاوش عمر3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 5

6
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة7

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 8

عين التوتة/صايفي بلقاسم9

10
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
بريكة/أحمد جحـدو1

بريكة/مهملي الصالح2

بريكة/بعلي الشريف موسى3

4
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/عمار عقون5

بريكة/ابن دقيش نور الدين6

7
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/عبد الحميد ابن باديس8

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 9

بريكة/عائشة أم المؤمنين10

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة3

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

باتنة/قودة بشير6

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 7

8
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 9

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد10

1
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 2

تاكسالنت/عماري عيسى 3

4
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة5

أوالد سي سليمان/موسى قحاز6

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم7

نقاوس/راس العين -الحي الجديد8

نقاوس/ابن ادريهم لخضر9

الجزار/(2)عجيسة 65.3917مؤقتةالجزار/(2)عجيسة دمحمي   دمحم الصغير759

65.3944مؤقتةبريكة/عبد الحميد ابن باديسنايلي   الذهبية758

أ و ال د سالم/قارة بشيـر65.3944مؤقتةأ و ال د سالم/رجوح خالفبلعدواني  نوال757

دريدي  حنان762
اإلخوة تغالبت 

وادي الشعبة/بوعروس
65.3750مؤقتة

بريكة/مهملي الصالح65.3833مؤقتةالجزار/لعلوات-لحالح دمحمحجيمي  نزيهة761

65.3917مؤقتةسقانة/(تازغت)بن ناصر أحمدزيرق  نهلة760
قاعدة "جاب هللا الطاهر 

عين التوتة"/2الحياة

بن راحلة  حورية763

شعابنة صالح بن 

بواري "العربي

تاكسالنت"/الجديدة

تاكسالنت/عماري عيسى 65.3722مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

نقاوس/حي الجوالة10

بريكة/بعلي الشريف موسى1

بريكة/عمار عقون2

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة3

بريكة/رحماني فرحات4

بريكة/بريكة مركز5

بريكة/أحمد جحـدو6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/قمجة دمحم السعيد2

تالخمت/بخاخشة لعلى3

تالخمت/غنام الدراجي4

تالخمت/بن نجمة مبارك5

6
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
تالخمت/بطيط السعيد7

تالخمت/كعبوش عبد هللا8

تالخمت/بونحوش دمحم9

تالخمت/بن ساعد أمغار10

بريكة/أحمد قراوي1

بريكة/رحماني فرحات2

بريكة/خالد حليتيم3

بريكة/الجديدة- حي قيري4

بريكة/صكاك الساسي5

بريكة/بعلي الشريف موسى6

بريكة/عائشة أم المؤمنين7

بريكة/عبد الرحمان دباش8

بريكة/عبد الحميد ابن باديس9

بريكة/ابن دقيش نور الدين10

سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد1

2
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
3

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
بريكة/رحماني فرحات4

بريكة/أحمد قراوي5

بريكة/خالد حليتيم6

بريكة/عبد الحميد ابن باديس7

بريكة/الجديدة- حي قيري8

بريكة/عائشة أم المؤمنين9

10

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  1

الرحبات/ليتيم رابح  2

الرحبات/لمودع أحمد3

4
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن5

رأس العيون/بشاطة الصالح6

الرحبات/خليفة سليمان7

8

9

10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/لعناني احمد2

القيقبة/بن اسباع بشير 3

الرحبات/لمودع أحمد4

رأس العيون/لعرابة عيسى5

6

7

8

9

10

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 1

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 2

تازولت/زيطاري رشيد3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت/مباركي لخضر5

تازولت/اعبش صالح6

تالخمت/بخاخشة لعلى65.3500مؤقتةتالخمت/بطيط السعيداوشن  حكيم765

بريكة/عمار عقون65.3528مؤقتةبريكة/بريكة مركزسالوي  خديجة764

بن راحلة  حورية763

شعابنة صالح بن 

بواري "العربي

تاكسالنت"/الجديدة

تاكسالنت/عماري عيسى 65.3722مؤقتة

الرحبات/خليفة سليمان65.2417مؤقتةالرحبات/مصباح دحمانكوكو  حنان768

حاجي  عائشة767
المنطقة العمرانية 

بريكة/06الجديدة
سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد65.3194مؤقتة

بريكة/صكاك الساسي65.3306مؤقتةبريكة/صكاك الساسيدريس  مريامة766

حفاص  حدة770
بن زينة دمحم ابن لخضر 

تيمقاد"/شليا تيمقاد"
65.0000مؤقتة

حي "مهداوي ابراهيم بن دمحم 

تازولت"/دردور

رأس العيون/لعناني احمد65.1750مؤقتةالقصبات/قماز  مسعود همال  كنزة769



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 7

تازولت/بنيني دمحم8

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 9

10
سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
باتنة/قودة بشير1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس5

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 6

7
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  9

10

مروانة/زيزة مسيكة1

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد2

مروانة/الفـــــــــــالح 3

مروانة/ حي فاخرة04مركز4

مروانة/الحي الجنوبي5

مروانة/بوزيد  موسى6

مروانة/(2)مروانة مركز 7

مروانة/(1)  مسكن 874حي8

مروانة/(2) مسكن874حي 9

مروانة/(3)مروانة مركز10

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم1

2
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

4
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
لمسان/واش علي بن موسى 5

6

7

8

9

10

عين التوتة/بعتاش صالح1

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 4

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز5

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 6

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 7

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 8

عين التوتة/صايفي بلقاسم9

تيالطو/حدوشي عيسى10

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة1

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة2

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام3

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي4

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة5

أوالد سي سليمان/بوكميش علي تابقارت6

7
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر8

نقاوس/بن دريهم بن دالي9

10

سفيان/بلوم عبد الحميد1

سفيان/دمحمي ابراهيم2

3
- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان/بخوش عمر4

5
- ذراع بلحواس -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان/
سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 6

7
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
8

-منطقة البويحرة -عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان/
سفيان-/تيفران-لبرارة علي9

سفيان- /لحجر االحمر-زعيم الطيب بن بلقاسم 10

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 1

بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم2

بوزينة/علي غشام3

بن دحمان  هاجر771
لخضر قوارف دوار 

باتنة/الديس
65.0000مؤقتة

حفاص  حدة770
بن زينة دمحم ابن لخضر 

تيمقاد"/شليا تيمقاد"
65.0000مؤقتة

حي "مهداوي ابراهيم بن دمحم 

تازولت"/دردور

64.7500مؤقتةالجزار/لعلوات-لحالح دمحمحدوشي  شهرزاد774
عين  /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز

التوتة

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم64.7500مؤقتةالجزار/لعلوات-لحالح دمحمسمصار  رابح773

مروانة/زيزة مسيكة65.0000مؤقتةمروانة/زيزة مسيكةنزار  ريم772

منزر  وردة777
تاقوست -أحمد مسامح 

بوزينة/الحمراء
64.5000مؤقتة

تاقوست -أحمد مسامح 

بوزينة/الحمراء

سفيان/بلوم عبد الحميد64.6889مؤقتةسفيان/بلوم عبد الحميدسلماني  سناء776

64.7500مؤقتةالقيقبة/بن اسباع بشير بن شافعة  نسيمة775
أوالد سي /بن لحسن دمحم لحسانة

سليمان



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

بوزينة/دمحم لحمر4

بوزينة/هدار عبد القادر5

6

7

8

9

10

تيمقاد/تيمقاد مركز1

تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 2

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 3

تيمقاد/حسيب يوسف4

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 5

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح6

7
سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
8

سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
تيمقاد/الطاهر بولسنان ثنية الخرشف9

دوفانة/تامغارت  بلقاسم10

مروانة/(1)  مسكن 874حي1

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد2

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 3

مروانة/زيزة مسيكة4

مروانة/ حي فاخرة04مركز5

مروانة/الفـــــــــــالح 6

مروانة/(2)مروانة مركز 7

مروانة/(2) مسكن874حي 8

مروانة/(3)مروانة مركز9

مروانة/بوزيد  موسى10

بريكة/اإلخوة شروف1

2
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 3

بريكة/عمار عقون4

بريكة/أحمد جحـدو5

بريكة/رحماني فرحات6

بريكة/عائشة أم المؤمنين7

8

9

10

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد1

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 2

المعذر/النوي عبد الرحمن3

المعذر/بوعريف - عولمي عمر4

المعذر/اإلخوة بهلول5

عين ياقوت/عبد العزيز العربي6

7

8

9

10

الشمرة/عيساني عمـر1

الشمرة/بن حدة العربي2

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 3

الشمرة/العايب بشيـر4

الشمرة/بشقة ساعد5

بولهيالت/الوناس لعور6

المعذر/بوعريف - عولمي عمر7

بومية/بن عمار علي8

الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 9

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت10

الزرو/الزرو مركز1

الزرو/عيساني الصالح2

الزرو"/تاكليلت الظهرية"غالمي جاب هللا 3

سريانة/بوبيدي عمار4

سريانة/العايب منصور5

6

7

8

9

10

منزر  وردة777
تاقوست -أحمد مسامح 

بوزينة/الحمراء
64.5000مؤقتة

تاقوست -أحمد مسامح 

بوزينة/الحمراء

بريكة/اإلخوة شروف64.5000مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفمباركي  براهيم780

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد64.5000مؤقتةمروانة/(1)  مسكن 874حيمرجان  عبد هللا779

تيمقاد/تيمقاد مركز64.5000مؤقتةتيمقاد/تيمقاد مركزنواصري  سليمة778

الزرو/الزرو مركز64.5000مؤقتةالزرو/الزرو مركزهبول  عقيلة783

الشمرة/بشقة ساعد64.5000مؤقتةالشمرة/عيساني عمـرغرابة  سعيدة782

بن مسعود  امال781
عين /عبد العزيز العربي

ياقوت
عين ياقوت/عبد العزيز العربي64.5000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

الرحبات/خليفة سليمان1

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  2

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات3

الرحبات/ليتيم رابح  4

تالخمت/أوشن محمود5

القيقبة/لعرابة بلقاسم6

القيقبة/ضيف هللا عمر7

8
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/لعرابة عيسى9

تالخمت/غنام الدراجي10

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد1

مروانة/بوزيد  موسى2

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 3

مروانة/الحي الجنوبي4

مروانة/(2)مروانة مركز 5

مروانة/ حي فاخرة04مركز6

مروانة/الفـــــــــــالح 7

مروانة/زيزة مسيكة8

مروانة/(2) مسكن874حي 9

مروانة/(1)  مسكن 874حي10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/عمار عقون2

بريكة/ابن دقيش نور الدين3

بريكة/بعلي الشريف موسى4

بريكة/بن دريس  دمحم5

بريكة/مهملي الصالح6

بريكة/عبد الحميد ابن باديس7

بريكة/اإلخوة شروف8

بريكة/اإلخوة صحراوي9

بريكة/علوان العساسي10

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 1

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 2

3
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/بورعية مبارك ابن عمار4

باتنة/فاطمة جغروري5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/مصطفى بخوش7

باتنة/سمية8

باتنة/فاطمة قيـدومي9

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس10

الجزار/(2)عجيسة 1

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 2

بريكة/مهملي الصالح3

بريكة/ابن دقيش نور الدين4

بريكة/عمار عقون5

بريكة/بن دريس  دمحم6

بريكة/بريكة مركز7

بريكة/بعلي الشريف موسى8

بريكة/عبد الحميد ابن باديس9

بريكة/أحمد قراوي10

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  1

باتنة/مومن السعيد بوعريف 2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 5

6
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران7

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 8

9
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين10

منعة/لغريب مباركة1

منعة/لبال محمود 2

منعة/اإلخوة زميط3

منعة/زمرة أحمد بن دمحم4

منعة/تامن دمحم5

6

7

شارف خوجة  سمية786
المنطقة العمرانية 

بريكة/06الجديدة
بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة64.5000مؤقتة

شطوف  هناء785
بلعيد التهامي الحي 

مروانة/الجديد
مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد64.5000مؤقتة

القيقبة/ضيف هللا عمر64.5000مؤقتةالرحبات/خليفة سليمانخليفة  رابح784

حفيان  خديجة789
غضبان دمحم الطيب 

دوفانة/لقرين
باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران64.5000مؤقتة

الجزار/(2)عجيسة 64.5000مؤقتةالجزار/(2)عجيسة تومي  راضية788

بلخيري  امال787
 (1)دوار الديس "دمحم بورك 

باتنة"/
باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 64.5000مؤقتة

منعة/لغريب مباركة64.5000مؤقتةمنعة/لغريب مباركةجوبر  فايزة790
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

8

9

10

باتنة/فاطمة قيـدومي1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/اإلخوة بن عثمان3

باتنة/علي بن الطيب 4

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران5

باتنة/علي بوخالفة6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/مصطفى بخوش9

باتنة/فاطمة الزهراء10

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 1

مروانة/(2)مروانة مركز 2

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد3

مروانة/(1)  مسكن 874حي4

مروانة/(2) مسكن874حي 5

6

7

8

9

10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

عين التوتة/قطاف فاطمة2

3
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 4

عين التوتة/بعتاش صالح5

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 6

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 7

عين التوتة/اإلخوة لونانسة8

عين التوتة/شاوش عمر9

عين التوتة/بخوش عبد هللا10

الزرو"/تاكليلت الظهرية"غالمي جاب هللا 1

الزرو/عيساني الصالح2

الزرو/الزرو مركز3

سريانة/العايب منصور4

زانة البيضاء/العابد لونيس5

6

7

8

9

10

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 1

القصبات/بن سالم عبد هللا2

القصبات/قماز  مسعود 3

القصبات/دمحم بوعبد هللا4

القصبات/عمار بعزيز5

6

7

8

9

10

سريانة/عيشور حمو1

2
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/بوبيدي عمار3

سريانة/العايب منصور4

زانة البيضاء/بونوارة ميلود5

الزرو/الزرو مركز6

زانة البيضاء/أحمد بوقنة7

الزرو/عيساني الصالح8

زانة البيضاء/العابد لونيس9

وادي الماء/حمودي عمار10

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 1

تازولت/زيطاري رشيد2

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 3

تازولت/مباركي لخضر4

مروانة/(2)مروانة مركز 64.4806مؤقتةتالخمت/بونحوش دمحمالعربي  اسماء792

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران64.5000مؤقتةباتنة/أحمد المقريرزوق  كنزة791

منعة/لغريب مباركة64.5000مؤقتةمنعة/لغريب مباركةجوبر  فايزة790

64.4611مؤقتةالقصبات/عمار بعزيزبشطوطي  رزقي795
" قصبات مركز"شليح مبارك 

القصبات/

راقدي  رفيق794
تاكليلت "غالمي جاب هللا 

الزرو"/الظهرية
64.4639مؤقتة

تاكليلت "غالمي جاب هللا 

الزرو"/الظهرية

64.4639مؤقتةسفيان-/تيفران-لبرارة عليقطافي  نور الهدى793

64.4444مؤقتةباتنة/عيسى فالح تامشيطلموشي  سماح797

سريانة/بوبيدي عمار64.4472مؤقتةوادي الماء/حمودي عمارنزار  ريمة796
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

تازولت/بنيني دمحم5

تازولت/لسان الفتى6

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 7

تازولت/اعبش صالح8

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 9

باتنة/عيسى فالح تامشيط10

بوزينة/دمحم عدواني1

بوزينة/بهلول دمحم الصالح2

شير/اإلخوة شراف3

شير/اإلخوة خذري4

شير/اإلخوة بن خرور5

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس6

ثنية العابد/لموشي بلقاسم7

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  8

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي9

بوزينة/هباط سليمان10

1
االخوين الشهيدين مدور مبارك و رمضان 

تيغـرغار/ابني احمد
ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 2

ثنية العابد/لموشي بلقاسم3

شير/اإلخوة شراف4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

شير/اإلخوة بن خرور6

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  7

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف8

شير/اإلخوة دعاسي9

10

الجزار/اوالد مبارك-دمحم هجال1

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم2

الجزار/السعيد حمالوي3

الجزار/الطاهر لوصيف4

الجزار/(2)عجيسة 5

6

7

8

9

10

1
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/(1)تريعـة لخـضر 2

بيطام/عرعور موسى3

4
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
5

حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 6

7

8

9

10

بوزينة/بهلول دمحم الصالح1

بوزينة/دمحم عدواني2

بوزينة/دمحم مقاوسي3

بوزينة/هباط سليمان4

بوزينة/هدار عبد القادر5

6

7

8

9

10

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 1

باتنة/عرعار دمحم حي النصر2

باتنة/فاطمة برحايل3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/فاطمة جغروري5

6
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 7

باتنة/مصطفى بخوش8

باتنة/سمية9

10

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 1

بوزينة/دمحم عدواني64.4333مؤقتةبوزينة/دمحم عدوانيريحاني  عبد السالم798

64.4444مؤقتةباتنة/عيسى فالح تامشيطلموشي  سماح797

64.3944مؤقتةبريكة/براني العيدقدور  فريدة801

الجزار/اوالد مبارك-دمحم هجال64.3944مؤقتةالجزار/اوالد مبارك-دمحم هجالنويوة  السبتي800

بوتة  رفيق799

االخوين الشهيدين مدور 

مبارك و رمضان ابني 

تيغـرغار/احمد

شير/اإلخوة شراف64.4333مؤقتة

زكور  الزهرة804
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
64.0000مؤقتة

بودشيشة  زكية803
 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن
64.0000مؤقتة

بوزينة/بهلول دمحم الصالح64.3667مؤقتةبوزينة/بهلول دمحم الصالحشبي  سلوى802
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

2
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
3

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/صايفي بلقاسم4

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 5

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 6

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 7

عين التوتة/قطاف فاطمة8

عين التوتة/كروشة عبد هللا9

عين التوتة/اإلخوة لونانسة10

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 1

باتنة/قودة بشير2

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

6
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  8

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 9

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 10

الجزار-/خرموش-حمالوي حامد و فرحات 1

الجزار/لقواورة-العمري بلخير2

الجزار/أحمد لخضر هالالت 3

الجزار/الضيافات-دمحم ضيافي4

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 5

بريكة/عبد الرحمان دباش6

بريكة/عائشة أم المؤمنين7

بريكة/أحمد قراوي8

بريكة/الكدادة-خصام مبروك 9

بريكة/عيسى نقاز10

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش1

الحاسي/دمحمي عيسى2

الحاسي/مراح الرحماني3

الحاسي/الحاسي مركز4

الحاسي/بروال عبد الرحمن5

الحاسي/مقالتي بلخير6

عين جاسر/عجينة عبد المجيد7

عين جاسر/أسباع أحمد8

9

10

باتنة/ مسكن500حي 1

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 2

3
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/عرعار دمحم حي النصر4

باتنة/فاطمة برحايل5

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 6

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة7

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة8

باتنة/بنيني بشير كشيدة9

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 2

تازولت/لسان الفتى3

تازولت/اعبش صالح4

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 5

تازولت/زيطاري رشيد6

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 7

تازولت/بنيني دمحم8

تازولت/مباركي لخضر9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

1
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى2

آريس/نوري يوسف 3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

آريس/زغيشي عمار 5

آريس/العايب الساسي6

آريس/بهدي علي7

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس8

زكور  الزهرة804
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
64.0000مؤقتة

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش64.0000مؤقتةالحاسي/دمحمي عيسىقرفي  حسين807

64.0000مؤقتةأوالد عمار/مشتة لحسانةخورصي  براهيم806
-خرموش-حمالوي حامد و فرحات 

الجزار/

سواعي  نعمة805
الحدائق "صالح بوحريق 

باتنة "/(1)
64.0000مؤقتة

خناطلة   سمراء810
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
64.0000مؤقتة

64.0000مؤقتةتازولت/مباركي لخضركباب  مريم809

لبشع  عائشة808
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة64.0000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 9

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة10

1
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
2

المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 3

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 4

عين التوتة/اإلخوة لونانسة5

عين التوتة/صايفي بلقاسم6

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 7

عين التوتة/قطاف فاطمة8

عين التوتة/بعتاش صالح9

عين التوتة/كروشة عبد هللا10

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي1

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار2

باتنة/(2)أرض زناتي3

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 4

باتنة/سمية5

باتنة/مصطفى بخوش6

باتنة/(3)الحدائق 7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة/عرعار دمحم حي النصر9

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف10

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 1

وادي الماء/بن حريزة الطاهر2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بن أحمد عيسى4

وادي الماء/بوقريش علي5

وادي الماء/دواق دمحم6

وادي الماء/بوحريق صالح7

وادي الماء/عشي  اسماعيل8

وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 9

10

شير/اإلخوة بن خرور1

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  2

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 3

بوزينة/هدار عبد القادر4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

6

7

8

9

10

باتنة/بنيني بشير كشيدة1

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة2

باتنة/العربي زعالني الشلعلع3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا8

9
حي "نموشي العياشي ابن احمد 

باتنة"/بوزوران
10

تالخمت/كعبوش عبد هللا1

تالخمت/بونحوش دمحم2

تالخمت/بطيط السعيد3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

أ و ال د سالم/عالم بعزيز5

6

7

8

9

10

باتنة/اإلخوة بن عثمان1

باتنة/علي بن الطيب 2

باتنة/عبد الرحمن األخذري3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

خناطلة   سمراء810
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
64.0000مؤقتة

وادي الماء/بن أحمد عيسى64.0000مؤقتةوادي الماء/بن حريزة الطاهرشيباني  سماح813

تندرت  خديجة812
اإلخوة هدنة ارض 

باتنة/زناتي
باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي64.0000مؤقتة

زروال  نادية811
عدي عبد المجيد ابن عبد 

سفيان- /لقوارير- القادر
64.0000مؤقتة

تالخمت/كعبوش عبد هللا63.9806مؤقتةتالخمت/بونحوش دمحمبن قسمية  عبلة816

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 63.9806مؤقتةباتنة/بنيني بشير كشيدةغبغوب  حفيظة815

معلم  ريمة814
ثنية /(أ ثالث)اإلخوة درغال  

العابد
شير/اإلخوة بن خرور64.0000مؤقتة

63.9722مؤقتةباتنة/اإلخوة بن عثمانزغدان  سهيلة817



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1955أوت120

وادي الشعبة/1961أكتوبر217

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر4

باتنة/مناصرية عمار بن منصر5

6

7

8

9

10

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  1

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 2

3
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 4

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 5

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا6

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 7

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب8

باتنة"/البستان "معجوج العمري 9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة/مناصرية عمار بن منصر1

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر2

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1961أكتوبر417

وادي الشعبة/1955أوت520

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 6

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 7

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب8

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر9

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود10

باتنة/سمية1

باتنة/ مسكن500حي 2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران5

باتنة/مناصرية عمار بن منصر6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود8

9
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
وادي الشعبة/1955أوت1020

سريانة/عيشور حمو1

2
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
زانة البيضاء/العابد لونيس3

سريانة/بوبيدي عمار4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

سريانة/العايب منصور6

زانة البيضاء/أحمد بوقنة7

الزرو/الزرو مركز8

زانة البيضاء/مسعودي موسى9

10

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 1

2
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/صايفي بلقاسم3

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 4

5
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة6

عين التوتة/بعتاش صالح7

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز8

عين التوتة/شاوش عمر9

عين التوتة/قطاف فاطمة10

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  1

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف2

العمراوي   وفاء819
 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن
63.9722مؤقتة

 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن

مجي  صورية818
بن خميس عمر بن 

باتنة/الطيب
وادي الشعبة/1961أكتوبر63.972217مؤقتة

63.9722مؤقتةباتنة/اإلخوة بن عثمانزغدان  سهيلة817

سريانة/العايب منصور63.9639مؤقتةعين جاسر/خنفوسي التونسيلراوي  يسمين822

بشيش  سرور شمس االصيل821
عبد اللطيف بن يحي 

بريكة/نقاوس. العطعوطة ط
باتنة/مناصرية عمار بن منصر63.9639مؤقتة

فردي  صورية820
خزار رشيد 

وادي الشعبة/(لمبيريدي)
باتنة/مناصرية عمار بن منصر63.9639مؤقتة

بوعكاز   فطيمة الزهرة824
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف63.9639مؤقتة

63.9639مؤقتةأوالد عمار/مشتة المرمالةأرزقي  نور الهدى823



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 4

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 5

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط6

باتنة/إيش علي حي كموني7

باتنة/علي بوخالفة8

وادي الشعبة/1962جويلية905

وادي الشعبة/1955أوت1020

المعذر/بوعريف - عولمي عمر1

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد2

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 3

المعذر/اإلخوة بهلول4

المعذر/النوي عبد الرحمن5

بومية/بن عمار علي6

فسديس/مصطفى حالق 7

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز8

9
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب10

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب1

باتنة/ مسكن500حي 2

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة3

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 4

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
7

8

9

10

1
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/حي الجوالة5

نقاوس/بن دريهم بن دالي6

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 7

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 8

9
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 10

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف1

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  2

ثنية العابد/اإلخوة ونسة  3

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

وادي الطاقة/اإلخوة الوناس6

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 7

شير/اإلخوة خذري8

شير/اإلخوة بن خرور9

شير/اإلخوة شراف10

بريكة/أحمد جحـدو1

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة2

بريكة/مهملي الصالح3

4
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/عمار عقون5

بريكة/بعلي الشريف موسى6

7

8

9

10

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى1

2
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة
زانة البيضاء/العابد لونيس3

زانة البيضاء/مسعودي موسى4

زانة البيضاء/بونوارة ميلود5

6

7

8

9

عشاري  شهيناز825
بوعريف - عولمي عمر

المعذر/
63.9611مؤقتة

المجمع "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-المدرسي الجديد

بوعكاز   فطيمة الزهرة824
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف63.9639مؤقتة

مودة  وهيبة828
ثنية /(بعلي)حمو بومرزوف

العابد
ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف63.7500مؤقتة

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 63.8944مؤقتةأوالد عمار/مشتة المرمالةرباحي  إيمان827

صالحي  حنان826
األخوة بن - مصطفـى لحليب

فسديس/شادي
63.9472مؤقتة

" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة "/(3)حملـة

فروج  مريم830
زانة /مشتة أوالد عيسى

البيضاء
زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى63.7500مؤقتة

63.7500مؤقتةبريكة/رحماني فرحاتفني  ملية829
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

باتنة/عبد هللا مالخسو3

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 4

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 5

6
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 7

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو8

9
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا10

شير/اإلخوة شراف1

شير/اإلخوة بن خرور2

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس3

شير/اإلخوة خذري4

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 5

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  6

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي7

ثنية العابد/لموشي بلقاسم8

ثنية العابد/(بعلي)حمو بومرزوف9

10

فسديس/مصطفى حالق 1

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب2

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد3

4
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
المعذر/بوعريف - عولمي عمر5

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز6

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 7

المعذر/النوي عبد الرحمن8

جرمة/يحي باي عالوة9

جرمة/مساوي بوجمعة10

تالخمت/قمجة دمحم السعيد1

تالخمت/غنام الدراجي2

3
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/بخاخشة لعلى4

تالخمت/بونحوش دمحم5

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة6

سفيان/بخوش عمر7

تالخمت/أوشن محمود8

تالخمت/بن نجمة مبارك9

تالخمت/كعبوش عبد هللا10

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 1

الشمرة/بن حدة العربي2

الشمرة/عيساني عمـر3

الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 4

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت5

الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 6

الشمرة/بشقة ساعد7

بولهيالت/الوناس لعور8

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 908

دوفانة/غضبان دمحم الطيب لقرين10

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد1

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 2

مروانة/(2)مروانة مركز 3

مروانة/ حي فاخرة04مركز4

مروانة/بوزيد  موسى5

مروانة/الفـــــــــــالح 6

مروانة/زيزة مسيكة7

مروانة/(2) مسكن874حي 8

مروانة/(1)  مسكن 874حي9

مروانة/الحي الجنوبي10

عين التوتة/قطاف فاطمة1

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز2

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 3

عين التوتة/كروشة عبد هللا4

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 5

6
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)

دندان  فاطمة الزهراء831
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار63.7500مؤقتة

فروج  مريم830
زانة /مشتة أوالد عيسى

البيضاء
زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى63.7500مؤقتة

تالخمت/بخاخشة لعلى63.5000مؤقتةتالخمت/قمجة دمحم السعيدقدور  الصالح834

63.5028مؤقتةفسديس/مصطفى حالق رحموني  سامية833

شير/اإلخوة خذري63.6722مؤقتةمنعة/اإلخوة زميطمحمودي  هدى832

63.5000مؤقتةعين التوتة/قطاف فاطمةبوشطيط  كنزة837
قاعدة "جاب هللا الطاهر 

عين التوتة"/2الحياة

بوعربي  خولة836
بلعيد التهامي الحي 

مروانة/الجديد
مروانة/ حي فاخرة04مركز63.5000مؤقتة

معيريف  وهيبة835
غضبان دمحم الطيب 

دوفانة/لقرين
الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 63.5000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 7

عين التوتة/بعتاش صالح8

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 9

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 10

سريانة/عيشور حمو1

سريانة/العايب منصور2

سريانة/بوبيدي عمار3

4
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
زانة البيضاء/العابد لونيس5

الزرو/الزرو مركز6

زانة البيضاء/مسعودي موسى7

الزرو/عيساني الصالح8

9
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة
10

الحاسي/الحاسي مركز1

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش2

الحاسي/مراح الرحماني3

الحاسي/بروال عبد الرحمن4

5
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/عجينة عبد المجيد6

الحاسي/دمحمي عيسى7

8
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/معجوج العمري9

10

أوالد سي سليمان/موسى قحاز1

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة2

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة4

5
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
6

7

8

9

10

مروانة/(1)  مسكن 874حي1

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد2

مروانة/زيزة مسيكة3

مروانة/الفـــــــــــالح 4

مروانة/ حي فاخرة04مركز5

مروانة/بوزيد  موسى6

مروانة/(2)مروانة مركز 7

مروانة/(3)مروانة مركز8

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 9

مروانة/(2) مسكن874حي 10

باتنة/عبد هللا مالخسو1

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود4

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 5

6

7

8

9

10

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 1

تازولت/اعبش صالح2

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 3

تازولت/بنيني دمحم4

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 5

تازولت/لسان الفتى6

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 7

تازولت/زيطاري رشيد8

تازولت/مباركي لخضر9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

الحاسي/مقالتي بلخير1

الحاسي/الحاسي مركز2

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش3

63.5000مؤقتةعين التوتة/قطاف فاطمةبوشطيط  كنزة837
قاعدة "جاب هللا الطاهر 

عين التوتة"/2الحياة

شافعة  هارون840
أوالد سي /موسى قحاز

سليمان
أوالد سي سليمان/موسى قحاز63.5000مؤقتة

زريطة  حكيمة839
نواري العشي اوالد 

الحاسي/اعيش
الحاسي/الحاسي مركز63.5000مؤقتة

سريانة/العايب منصور63.5000مؤقتةسريانة/بوبيدي عماربن مرزوق  سناء838

ذراع  مليكة843
أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف
63.5000مؤقتة

مشومة  فاطمة842
 (5)تامشيط "عموري دمحم 

باتنة"/
باتنة/عبد هللا مالخسو63.5000مؤقتة

مروانة/الفـــــــــــالح 63.5000مؤقتةمروانة/(1)  مسكن 874حيقادري  عبلة841

الحاسي/مقالتي بلخير63.5000مؤقتةالحاسي/الحاسي مركزبروال  جمال844



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

الحاسي/بروال عبد الرحمن4

الحاسي/مراح الرحماني5

الحاسي/دمحمي عيسى6

7

8

9

10

غسيرة/عبد الحميد  البرجي1

غسيرة/بن عمر عثمان2

غسيرة/بخوش دمحم3

غسيرة/نوري دمحم  الطاهر4

غسيرة/بلقاسمي دمحم بن سعود5

تكوت/رميلي مسعود6

7
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/رحايلي مصطفى8

آريس/نوري يوسف 9

تيغانمين/بن حاية بومعراف10

مروانة/(2) مسكن874حي 1

مروانة/(1)  مسكن 874حي2

مروانة/زيزة مسيكة3

مروانة/(2)مروانة مركز 4

مروانة/ حي فاخرة04مركز5

مروانة/بوزيد  موسى6

مروانة/الحي الجنوبي7

مروانة/احمام لخضر8

مروانة/بوزيد إسماعيل 9

10

عين التوتة/بعتاش صالح1

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

5
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/اإلخوة لونانسة6

عين التوتة/قطاف فاطمة7

عين التوتة/بخوش عبد هللا8

عين التوتة/شاوش عمر9

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز10

الحاسي/مقالتي بلخير1

الحاسي/الحاسي مركز2

الحاسي/بروال عبد الرحمن3

الحاسي/مراح الرحماني4

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش5

6

7

8

9

10

عين التوتة/قطاف فاطمة1

عين التوتة/شاوش عمر2

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 3

عين التوتة/كروشة عبد هللا4

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 5

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 6

7
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/بخوش عبد هللا8

عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر9

عين التوتة/بعتاش صالح10

بريكة/أول نوفمبر 1

بريكة/عائشة أم المؤمنين2

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 3

بريكة/عبد الرحمان دباش4

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 5

بريكة/عيسى نقاز6

7

8

9

10

مروانة/ حي فاخرة04مركز63.5000مؤقتةمروانة/(2) مسكن874حي بولهوايش  حسام846

غسيرة/بن عمر عثمان63.5000مؤقتةكيمل/ورتال بشير سيدي حنيازرايب  فاطمة845

الحاسي/مقالتي بلخير63.5000مؤقتةالحاسي/الحاسي مركزبروال  جمال844

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 63.5000مؤقتةعين التوتة/بعتاش صالححداد  إيمان849

الحاسي/مقالتي بلخير63.5000مؤقتةالحاسي/مقالتي بلخيرحنفوق  عمران848

63.5000مؤقتةعين التوتة/بعتاش صالحديرش  ريمة847

63.5000مؤقتةبريكة/عمار عقونجحدو  وفاء850
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

وادي الطاقة/سباع دمحم1

وادي الطاقة/بكري دمحم2

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي3

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر4

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/فياللي الحاج1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/قارة أحمد4

أ و ال د سالم/بن عثمان دمحم5

6

7

8

9

10

وادي الماء/بن أحمد عيسى1

وادي الماء/بن حريزة الطاهر2

وادي الماء/حمودي عمار3

وادي الماء/بوقريش علي4

وادي الماء/عطية السعيد حي ابراكتة 5

6

7

8

9

10

منعة/لبال محمود 1

منعة/لغريب مباركة2

منعة/اإلخوة زميط3

منعة*/بريض*بركات أحمد 4

منعة/زمرة أحمد بن دمحم5

6

7

8

9

10

بوزينة/هدار عبد القادر1

بوزينة/علي غشام2

بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم3

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 4

بوزينة/دمحم لحمر5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/رجوح خالف4

أ و ال د سالم/قارة بشيـر5

6

7

8

9

10

باتنة/عرعار دمحم حي النصر1

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب2

باتنة/علي بوخالفة3

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة4

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة5

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 6

7
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/

أ و ال د سالم/فياللي الحاج63.5000مؤقتةأ و ال د سالم/فياللي الحاجلوصيف  عبد المنعم852

وادي الطاقة/بكري دمحم63.5000مؤقتةوادي الطاقة/سباع دمحمجفال  دالل851

بوزينة/هدار عبد القادر63.4833مؤقتةبوزينة/علي غشامهدار  نعيمة855

منعة/لبال محمود 63.5000مؤقتةمنعة/لبال محمود معاليم  لبنى854

وادي الماء/بن أحمد عيسى63.5000مؤقتةوادي الماء/بن أحمد عيسىمجاني  وداد853

زرمان  فوزية857
لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 

سفيان/
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب63.4639مؤقتة

غنام  ياسين856
أ و ال /بن شافعة دمحم الصديق

د سالم
أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق63.4722مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/فاطمة قيـدومي8

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 9

باتنة/مناصرية عمار بن منصر10

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة1

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام2

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي3

أوالد سي سليمان/موسى قحاز4

نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

نقاوس/حي الجوالة6

نقاوس/راس العين -الحي الجديد7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

رأس العيون/لعرابة عيسى9

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم10

بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 1

بريكة/بعلي الشريف موسى2

3
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/علوان العساسي4

بريكة/عبد الحميد ابن باديس5

بريكة/عائشة أم المؤمنين6

بريكة/صكاك الساسي7

بريكة/أحمد قراوي8

بريكة/بريكة مركز9

بريكة/ساللي فرحات10

باتنة/قودة بشير1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

4
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 5

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران6

باتنة/العربي زيور بوزوران7

باتنة/بن باطة  الطاهر بوزوران8

باتنة/عبد هللا مالخسو9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

بريكة/اإلخوة شروف1

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/عائشة أم المؤمنين4

بريكة/أول نوفمبر 5

بريكة/أحمد قراوي6

بريكة/اإلخوة صحراوي7

بريكة/صكاك الساسي8

بريكة/عيسى نقاز9

بريكة/رحماني فرحات10

بريكة/أحمد قراوي1

بريكة/الجديدة- حي قيري2

بريكة/ساللي فرحات3

بريكة/براني العيد4

بريكة/خالد حليتيم5

6

7

8

9

10

بريكة/عمار عقون1

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة2

بريكة/بعلي الشريف موسى3

بريكة/ابن دقيش نور الدين4

بريكة/مهملي الصالح5

بريكة/أحمد جحـدو6

7
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
8

9

10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام63.4639مؤقتةلمسان/واش علي بن موسى مومن  وردة858

زرمان  فوزية857
لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 

سفيان/
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب63.4639مؤقتة

بريكة/اإلخوة شروف63.4639مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفرميشي  فاطمة الزهراء861

بن نزار  احالم860
الهاشمي بن عائشة عبد  

تيمقاد/الرحمان
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود63.4639مؤقتة

دوراري  مونة859
اوالد -أحمد دراجي

الجزار/دراجي
63.4639مؤقتة

العطعوطة -بن السعيد السعيد 

بريكة/سطيف.ط

جنان  غنية864
الشريف ناصري مشتة 

لمسان/القنطرة
سفيان/بلوم عبد الحميد63.4639مؤقتة

بريكة/عمار عقون63.4639مؤقتةعزيل عبد القادر/أوالد ادمحم غرباوي  رندة863

بريكة/براني العيد63.4639مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتسحوان  سعاد862
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة5

سفيان/بخوش عمر6

سفيان/بلوم عبد الحميد7

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 8

9
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس3

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 4

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب5

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز6

7
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/عجينة عبد المجيد8

عين جاسر/معجوج العمري9

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة10

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 1

بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم2

بوزينة/هدار عبد القادر3

بوزينة/دمحم مقاوسي4

بوزينة/بهلول دمحم الصالح5

بوزينة/دمحم عدواني6

بوزينة/علي غشام7

8

9

10

سريانة/عيشور حمو1

2
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/العايب منصور3

سريانة/بوبيدي عمار4

عين جاسر/معجوج العمري5

زانة البيضاء/بونوارة ميلود6

زانة البيضاء/العابد لونيس7

8

9

10

تيالطو/حدوشي عيسى1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 3

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 4

عين التوتة/اإلخوة لونانسة5

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 6

عين التوتة/بخوش عبد هللا7

عين التوتة/صايفي بلقاسم8

9
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 10

تالخمت/بطيط السعيد1

تالخمت/بونحوش دمحم2

تالخمت/كعبوش عبد هللا3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

أ و ال د سالم/روابح الدراجي5

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج6

أ و ال د سالم/عالم بعزيز7

أ و ال د سالم/رجوح خالف8

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين9

أ و ال د سالم/فياللي الحاج10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت/لسان الفتى2

تازولت"/الحي الغربي"االخوة دريد 3

تازولت/مباركي لخضر4

تازولت/بنيني دمحم5

تازولت/اعبش صالح6

تازولت/زيطاري رشيد7

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 8

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 9

باتنة/اإلخوة بن عثمان10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

جنان  غنية864
الشريف ناصري مشتة 

لمسان/القنطرة
سفيان/بلوم عبد الحميد63.4639مؤقتة

عين جاسر/معجوج العمري63.4500مؤقتةالزرو/عيساني الصالحمسعودي  مريم867

63.4528مؤقتةبوزينة/دمحم مقاوسيمسامح  ايمان866
تاقوست -أحمد مسامح 

بوزينة/الحمراء

عين جاسر/عجينة عبد المجيد63.4611مؤقتةالحاسي/مراح الرحمانيمحافظ  سناء865

ميمون  زكريا870
 م 200حي "فراحتية بلقاسم 

تازولت"/
63.4333مؤقتة

تالخمت/بطيط السعيد63.4417مؤقتةتالخمت/بطيط السعيدبن النية  عديلة869

معنة  نجاة868
-2اوالد بشينة- دباش عمار 

أوالد عوف/
تيالطو/حدوشي عيسى63.4417مؤقتة

خاللفة  سعيدة871
المنطقة العمرانية 

بريكة/06الجديدة
63.4333مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 2

عين التوتة/بعتاش صالح3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

5
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 6

7
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/كروشة عبد هللا8

عين التوتة/شاوش عمر9

عين التوتة/اإلخوة لونانسة10

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  1

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي2

شير/اإلخوة بن خرور3

شير/اإلخوة خذري4

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 5

شير/اإلخوة شراف6

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي7

وادي الطاقة/بكري دمحم8

وادي الطاقة/اإلخوة الوناس9

10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/حي الجوالة2

نقاوس/بن دريهم بن دالي3

نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم5

6
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
رأس العيون/بشاطة الصالح7

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن8

9
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
القيقبة/بن اسباع بشير 10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/بعتاش صالح2

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 3

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 4

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز5

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 6

7
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/كروشة عبد هللا8

عين التوتة/شاوش عمر9

عين التوتة/مرزلقاد السعيد10

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة1

أوالد سي سليمان/موسى قحاز2

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

أوالد سي سليمان/بوكميش علي تابقارت4

لمسان/واش علي بن موسى 5

6

7

8

9

10

شير/اإلخوة بن خرور1

شير/اإلخوة خذري2

شير/اإلخوة شراف3

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 4

منعة/زمرة أحمد بن دمحم5

ثنية العابد/لموشي بلقاسم6

منعة/تامن دمحم7

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس8

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  9

ثنية العابد/اإلخوة عزوزي10

بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم1

بوزينة/علي غشام2

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 3

بوزينة/هدار عبد القادر4

بوزينة/بهلول دمحم الصالح5

6

7

8

القيقبة/بن اسباع بشير 63.4333مؤقتةالقيقبة/لعرابة بلقاسمتخنوني  فاطمة الزهراء873

حموتة  فضيلة872
- شنوف يلعياطي

وادي الطاقة/تيجداي
ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  63.4333مؤقتة

خاللفة  سعيدة871
المنطقة العمرانية 

بريكة/06الجديدة
63.4333مؤقتة

63.3556مؤقتةمنعة/تامن دمحممدور  نجمة876

63.3556مؤقتةلمسان/واش علي بن موسى رزقي  جمال الدين875
أوالد سي /رزقي عبد هللا الشعبة

سليمان

عين التوتة/مرزلقاد السعيد63.3944مؤقتةالجزار/السعيد حمالويكيحل  سهام874

شمالل  نعيمة877
تاقوست - زحاف دمحم

بوزينة/البيضاء
بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم63.3472مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9

10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

تازولت/مباركي لخضر5

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 6

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار7

باتنة/قودة بشير8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/(2)أرض زناتي10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

6
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  7

باتنة/قودة بشير8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة1

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة2

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 3

باتنة/ مسكن500حي 4

5
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/عرعار دمحم حي النصر6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة/علي بوخالفة8

باتنة/عبد الرحمن األخذري9

باتنة/عيسى فالح تامشيط10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 2

3
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 4

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 5

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا6

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس7

باتنة"/البستان "معجوج العمري 8

باتنة/إيش علي حي كموني9

باتنة/فاطمة جغروري10

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة1

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  2

باتنة/مومن السعيد بوعريف 3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/قودة بشير5

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

باتنة/(3)الحدائق 8

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 10

باتنة/عبد الرحمن األخذري1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/سكينة بنت الحسين3

باتنة/علي بن الطيب 4

باتنة/فاطمة قيـدومي5

باتنة/اإلخوة بن عثمان6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة/فاطمة برحايل8

باتنة/فاطمة جغروري9

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران10

القصبات/دمحم درياس1

القصبات/أحمد بلعباس2

القصبات/دمحم بوعبد هللا3

القصبات/عمار بعزيز4

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 5

كوربان  مختار879
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
63.0000مؤقتة

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

مهداوي  نصيرة878
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود63.2500مؤقتة

شمالل  نعيمة877
تاقوست - زحاف دمحم

بوزينة/البيضاء
بوزينة/تاقوست البيضاء- زحاف دمحم63.3472مؤقتة

زيرق  يسمينة882
" سوناتيبا"االخوان خنشالي 

باتنة/
63.0000مؤقتة

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 63.0000مؤقتةباتنة/فاطمة جغروريبن راحلة  مريم881

سلطاني  صورية880
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة63.0000مؤقتة

القصبات/دمحم درياس62.9639مؤقتةالقصبات/دمحم درياسقماز  سمير884

62.9917مؤقتةباتنة/أحمد المقريبن زروال  امال883
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

6

7

8

9

10

تالخمت/قمجة دمحم السعيد1

2
المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
3

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
لمسان/علي مباركي بن موسى4

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة5

تالخمت/غنام الدراجي6

مروانة/(2) مسكن874حي 7

مروانة/(2)مروانة مركز 8

9
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
تالخمت/بن نجمة مبارك10

أوالد سي سليمان/موسى قحاز1

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة2

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة4

5

6

7

8

9

10

باتنة/العربي زعالني الشلعلع1

باتنة/بنيني بشير كشيدة2

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 3

باتنة/عبد الرحمن األخذري4

باتنة/علي بوخالفة5

باتنة/سكينة بنت الحسين6

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة7

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة8

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة9

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 10

القصبات/قماز  مسعود 1

القصبات/دمحم بوعبد هللا2

القصبات/حواس زعبار3

القصبات/بن سالم عبد هللا4

القصبات/دمحم زبيري5

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 6

7

8

9

10

بريكة/ساللي فرحات1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/بن دريس  دمحم3

بريكة/صكاك الساسي4

بريكة/بريكة مركز5

6

7

8

9

10

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات1

الرحبات/ليتيم رابح  2

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  3

4
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
الرحبات/خليفة سليمان5

رأس العيون/دوادي الطيب6

الرحبات/لمودع أحمد7

رأس العيون/لقرع أحمد8

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن9

رأس العيون/بشاطة الصالح10

بريكة/أول نوفمبر 1

بريكة/عيسى نقاز2

لمسان/علي مباركي بن موسى62.9639مؤقتةتالخمت/قمجة دمحم السعيدزيتون  صدام885

القصبات/دمحم درياس62.9639مؤقتةالقصبات/دمحم درياسقماز  سمير884

القصبات/بن سالم عبد هللا62.9528مؤقتةالقصبات/أحمد بلعباسبوعبد هللا  وسيلة888

62.9528مؤقتةباتنة/علي بن الطيب حلقوم  أميرة887
الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة

مومن  وهيبة886
أوالد /رزقي عبد هللا الشعبة

سي سليمان
62.9611مؤقتة

بريكة/اإلخوة شروف62.7500مؤقتةأوالد عمار/مشتة لحسانةسعداوي   حكيمة891

رأس العيون/لقرع أحمد62.7500مؤقتةالقصبات/الصالح بوقربةخيتوس  نبيلة890

بريكة/اإلخوة شروف62.9333مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتكيسوم  نجالء889
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

بريكة/ساللي فرحات3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة/أحمد قراوي5

بريكة/بريكة مركز6

بريكة/صكاك الساسي7

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة8

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي9

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 10

أوالد عمار/النبابطة1

أوالد عمار/لقرايد الجديدة2

أوالد عمار/مشتة المرمالة3

أوالد عمار/مشتة لحسانة4

أوالد عمار/سليماني دمحم5

6

7

8

9

10

1
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بيطام/عرعور موسى2

3
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
بيطام/(1)تريعـة لخـضر 4

بريكة/قيري عمر5

بريكة/أحمد قراوي6

7
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
8

9

10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/بعلي الشريف موسى2

بريكة/عمار عقون3

بريكة/ابن دقيش نور الدين4

بريكة/مهملي الصالح5

6

7

8

9

10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس4

باتنة/إيش علي حي كموني5

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط9

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 10

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة1

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام2

أوالد سي سليمان/بوكميش علي تابقارت3

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة4

5
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
6

7

8

9

10

القصبات/دمحم زبيري1

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 2

القصبات/بن سالم عبد هللا3

القصبات/قماز  مسعود 4

القصبات/حواس زعبار5

6

7

8

9

بريكة/اإلخوة شروف62.7500مؤقتةأوالد عمار/مشتة لحسانةسعداوي   حكيمة891

ميساوي  ايمان894
العطعوطة -بن السعيد السعيد 

بريكة/سطيف.ط
بريكة/عمار عقون62.5000مؤقتة

رقعي  جميلة893
عزيل عبد /أوالد سيدي غانم

القادر
62.7500مؤقتة

أوالد عمار/النبابطة62.7500مؤقتةأوالد عمار/النبابطةبوزيدة  عادل892

القصبات/بن سالم عبد هللا62.0167مؤقتةالقصبات/دمحم زبيريسايح  فريدة897

بلخذرية  فاطمة896
أوالد سي /عزيز دمحم الحمام

سليمان
أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام62.2500مؤقتة

بلعقون  ابراهيم895
عزيل عبد /أوالد سيدي غانم

القادر
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف62.4611مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 1

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز2

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 3

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 4

عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 6

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة7

عين التوتة/بعتاش صالح8

عين التوتة/شاوش عمر9

10

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار1

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 2

3
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 4

باتنة/(2)أرض زناتي5

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي6

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 7

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار8

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

المعذر/بوعريف - عولمي عمر1

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد2

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 3

المعذر/اإلخوة بهلول4

المعذر/النوي عبد الرحمن5

بومية/بن عمار علي6

فسديس/مصطفى حالق 7

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز8

9
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب10

باتنة/قودة بشير1

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد5

6
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 7

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 8

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود9

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 10

وادي الشعبة/1962جويلية105

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 2

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر3

وادي الشعبة/1961أكتوبر417

وادي الشعبة/1955أوت520

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/مصطفى بخوش9

باتنة/سمية10

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 1

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 2

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 3

4
ضيعة "دمحم بوحركات ابن الشريف 

بومقر"/بوراضي
نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم5

نقاوس/راس العين -الحي الجديد6

سفيان/بخوش عمر7

سفيان/بلوم عبد الحميد8

سفيان/دمحمي ابراهيم9

بومقر- /مقونسة -بوخنوفة بوجمعة 10

جرمة/مساوي بوجمعة1

جرمة/مسعودي العيد2

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد3

عين ياقوت/عبد العزيز العربي4

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 5

عين ياقوت"/ياقوت.الحي الجديدع"احمد قايد 6

القصبات/بن سالم عبد هللا62.0167مؤقتةالقصبات/دمحم زبيريسايح  فريدة897

سرايري  زهيرة900
بوعريف - عولمي عمر

المعذر/
62.0000مؤقتة

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار62.0000مؤقتةباتنة/(2)أرض زناتيبوروبة  فتيحة899

شهرة  ربيعة898
قاعدة "جاب هللا الطاهر 

عين التوتة"/2الحياة
62.0000مؤقتة

مقالتي  رشيدة903
حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 

بومقر- /
بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 62.0000مؤقتة

وادي الشعبة/1962جويلية62.000005مؤقتةباتنة/عيسى فالح تامشيطاورار   نسيمة902

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود62.0000مؤقتةباتنة/قودة بشيرمقاوسي  سمراء901

جرمة/مسعودي العيد62.0000مؤقتةجرمة/مسعودي العيدبن الشريف  شافية904



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

جرمة/يحي باي عالوة7

8

9

10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة/إيش علي حي كموني5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة/عبد الرحمن األخذري8

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا9

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف10

عين جاسر/بلموفق السعيد1

2
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
3

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/خنفوسي التونسي4

عين جاسر/أسباع أحمد5

6

7

8

9

10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 3

عين التوتة/اإلخوة لونانسة4

عين التوتة/بخوش عبد هللا5

عين التوتة/شاوش عمر6

عين التوتة/قطاف فاطمة7

عين التوتة"/1قاعدة الحياة"مدور لزهاري 8

عين التوتة/جغابة السعيد الجغايب9

عين التوتة/روابح صالح10

باتنة/فاطمة الزهراء1

باتنة/قودة بشير2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/إيش علي حي كموني4

باتنة/(2)أرض زناتي5

باتنة"/البستان "معجوج العمري 6

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة/مصطفى بخوش9

10

عين التوتة/قطاف فاطمة1

عين التوتة/كروشة عبد هللا2

عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر3

عين التوتة/شاوش عمر4

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 5

عين التوتة/اإلخوة لونانسة6

7
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 8

عين التوتة/بخوش عبد هللا9

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

2
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين -الحي الجديد3

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

نقاوس/حي الجوالة6

نقاوس/ابن ادريهم لخضر7

بومقر- /مقونسة -بوخنوفة بوجمعة 8

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 9

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/عجينة عبد المجيد2

3
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد

عين جاسر/بلموفق السعيد62.0000مؤقتةعين جاسر/بلموفق السعيدفرفاش  كنزة906

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا62.0000مؤقتةباتنة/علي بوخالفةإبرير  رندة905

جرمة/مسعودي العيد62.0000مؤقتةجرمة/مسعودي العيدبن الشريف  شافية904

مدور  ثرياء909
حي الشافات - سحنوني علي 

عين التوتة- /
62.0000مؤقتة

شباح  احمد908
مناصرية عمار بن 

باتنة/منصر
باتنة/(2)أرض زناتي62.0000مؤقتة

62.0000مؤقتةعين التوتة/مرزلقاد السعيدبن نصر  توفيق907
عين "/1قاعدة الحياة"مدور لزهاري 

التوتة

62.0000مؤقتةعين جاسر/بن الذيب حواسقرزيز  حسام911
المجمع "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

مراد  أحمد910
-مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر- /حسون 
62.0000مؤقتة

- حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر/
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين جاسر/معجوج العمري4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/أسباع أحمد6

عين جاسر/بن الذيب حواس7

عين جاسر/بلموفق السعيد8

الحاسي/الحاسي مركز9

الحاسي/مراح الرحماني10

نقاوس/راس العين -الحي الجديد1

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/حي الجوالة5

نقاوس/بن دريهم بن دالي6

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 7

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 8

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة9

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة10

أوالد سي سليمان/بوكميش علي تابقارت1

تاكسالنت/عماري عيسى 2

أوالد سي سليمان/بن لحسن دمحم لحسانة3

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي4

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام5

6

7

8

9

10

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  1

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا4

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط5

باتنة"/البستان "معجوج العمري 6

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 7

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 10

رأس العيون/بشاطة الصالح1

2
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/ليتيم رابح  3

الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  4

الرحبات/لمودع أحمد5

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن6

7
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 8

9
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
10

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي1

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام2

3
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/بن دريهم بن دالي4

نقاوس/راس العين -الحي الجديد5

6

7

8

9

10

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 1

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 2

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز3

عين التوتة/بعتاش صالح4

5
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 6

عين التوتة/قطاف فاطمة7

عين التوتة/كروشة عبد هللا8

عين التوتة/صايفي بلقاسم9

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 10

بوربيع  غنية912
-شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان- /ذراع بلحواس 
بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 62.0000مؤقتة

62.0000مؤقتةعين جاسر/بن الذيب حواسقرزيز  حسام911
المجمع "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

62.0000مؤقتةرأس العيون/لعرابة عيسىلعرابة  لخضر915

شعبان  مها914
 1272حي "دزيري عيسي  

باتنة"/مسكن
باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 62.0000مؤقتة

بن شية  سهيلة913
أوالد /رزقي عبد هللا الشعبة

سي سليمان
62.0000مؤقتة

أوالد سي /بوكميش علي تابقارت

سليمان

شوحة  راضية917
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
62.0000مؤقتة

بن مربي  ياسين916
أوالد /شمالل عمار قوشبـــي

سي سليمان
62.0000مؤقتة

أوالد سي /شمالل عمار قوشبـــي

سليمان
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

سفيان/دمحمي ابراهيم1

2
- ذراع بلحواس -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان/
3

- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان/بلوم عبد الحميد4

سفيان/بخوش عمر5

6
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 7

8
-منطقة البويحرة -عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان/
سفيان-/تيفران-لبرارة علي9

10
-عين عزوز-عوف عبد المجيد ابن طاهر

سفيان/
باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 1

2
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/ مسكن500حي 4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/فاطمة برحايل7

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 8

باتنة/سمية9

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر10

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر1

باتنة/مناصرية عمار بن منصر2

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1962جويلية405

وادي الشعبة/1955أوت520

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر8

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود9

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 10

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 1

باتنة/مومن السعيد بوعريف 2

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  3

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 8

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
عيون العصافير/1عيون العصافير10

الشمرة/بشقة ساعد1

الشمرة/العايب بشيـر2

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 3

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 408

الشمرة/بن حدة العربي5

الشمرة/عيساني عمـر6

بولهيالت/الوناس لعور7

8

9

10

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 1

بريكة/عبد الرحمان دباش2

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 3

بريكة/عائشة أم المؤمنين4

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي5

بريكة/صكاك الساسي6

بريكة/بريكة مركز7

بريكة/اإلخوة شروف8

بريكة/أول نوفمبر 9

10
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
باتنة/فاطمة جغروري1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف4

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط5

6
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 7

سفيان/دمحمي ابراهيم62.0000مؤقتةسفيان/دمحمي ابراهيممقعاش  دالل918

زيدو  رندة921
معطار السعيد بارك أفوراج 

باتنة /(2)الجديدة 
عيون العصافير/1عيون العصافير62.0000مؤقتة

تاغزوت  مريم920
وادي /1954أول نوفمبر

الشعبة
باتنة/مناصرية عمار بن منصر62.0000مؤقتة

سليمان   راوية919
وادي /1954أول نوفمبر

الشعبة
62.0000مؤقتة

العايب  سمراء924
الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف62.0000مؤقتة

دريس  فاطمة الزهراء923
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
بريكة/بريكة مركز62.0000مؤقتة

62.0000مؤقتةالشمرة/بشقة ساعدبن عامر  الزهراء922
زكار1972نوفمبر 08  

بولهيالت/الكواشية



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/إيش علي حي كموني8

باتنة/عرعار دمحم حي النصر9

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 10

وادي الماء/بوقريش علي1

وادي الماء/حمودي عمار2

وادي الماء/بن حريزة الطاهر3

وادي الماء/بن أحمد عيسى4

وادي الماء/عشي  اسماعيل5

وادي الماء/بوحريق صالح6

وادي الماء/الحاسي-قهطار محمود 7

8

9

10

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر1

باتنة/مناصرية عمار بن منصر2

وادي الشعبة/1961أكتوبر317

وادي الشعبة/1962جويلية405

وادي الشعبة/1955أوت520

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر8

باتنة/بلقاسم خبري إبن مسعود9

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 10

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 3

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 4

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  5

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف6

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط7

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا8

باتنة/إيش علي حي كموني9

باتنة/عيسى فالح تامشيط10

وادي الطاقة/بكري دمحم1

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/سباع دمحم4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

آريس/العايب الساسي6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/رجوح خالف1

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين2

أ و ال د سالم/عالم بعزيز3

أ و ال د سالم/قارة بشيـر4

أ و ال د سالم/بن مخلوف الحاج5

أ و ال د سالم/روابح الدراجي6

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق7

أ و ال د سالم/جبارة السعيد8

9

10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

نقاوس/راس العين -الحي الجديد3

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم4

نقاوس/حي الجوالة5

6
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 9

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 10

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 1

2
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/سلطاني صالح طريق حملة3

باتنة/ مسكن500حي 4

العايب  سمراء924
الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف62.0000مؤقتة

عقلف  شهرزاد927
" سوناتيبا"االخوان خنشالي 

باتنة/
باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 62.0000مؤقتة

مالكي   حفيظة926
وادي /1954أول نوفمبر

الشعبة
باتنة/مناصرية عمار بن منصر62.0000مؤقتة

وادي الماء/بن أحمد عيسى62.0000مؤقتةوادي الماء/بوقريش عليمقالتي  فطيمة925

قندوز   ريمة930
نواصرية عبد الواحد 

تاكسالنت"/القصر"
62.0000مؤقتة

أ و ال د سالم/روابح الدراجي62.0000مؤقتةأ و ال د سالم/رجوح خالفصحراوي  ليلى929

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي62.0000مؤقتةوادي الطاقة/بكري دمحمبن شايبة  ياسين928

بن طاية  زوليخة931
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 62.0000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/احمد عبوش  كشيدة 5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة7

باتنة/بنيني بشير كشيدة8

باتنة/فاطمة جغروري9

باتنة/العربي زعالني الشلعلع10

تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح1

تيمقاد"/الجديدة تيمقاد"اإلخوة بن عائشة 2

تيمقاد/تيمقاد مركز3

تيمقاد/حسيب يوسف4

تيمقاد"/شليا تيمقاد"بن زينة دمحم ابن لخضر 5

6
سيدي معنصر "بن زينة بعداش بن علي 

عيون العصافير"/الجديدة
7

سيدي معنصر "عمار بلومي ابن سعيد 

عيون العصافير"/القديمة
تيمقاد/باله أحمد تارقات8

9
عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
تيمقاد"/تيمقاد مركز"االخوة برحيح 10

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة1

باتنة/قودة بشير2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

4
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة/فاطمة برحايل9

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

المعذر/بوعريف - عولمي عمر2

المعذر/عبد العزيز دمحم السعيد3

المعذر/اإلخوة بهلول4

المعذر/النوي عبد الرحمن5

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب6

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز7

8
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
فسديس/مصطفى حالق 9

جرمة/مساوي بوجمعة10

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 1

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 2

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 3

بومقر- /مقونسة -بوخنوفة بوجمعة 4

5

6

7

8

9

10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 3

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 4

عين التوتة/شاوش عمر5

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 6

عين التوتة/اإلخوة لونانسة7

عين التوتة/قطاف فاطمة8

عين التوتة/بخوش عبد هللا9

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 10

لمسان/علي مباركي بن موسى1

2
مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
3

المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
مروانة/بوزيد  موسى4

مروانة/زيزة مسيكة5

مروانة/الحي الجنوبي6

7

8

9

10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

62.0000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق عثماني  سارة933

بلكبير  ابتسام932
مزرعة عبد الصمد 

تيمقاد/صالح
تيمقاد/مزرعة عبد الصمد صالح62.0000مؤقتة

بن طاية  زوليخة931
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 62.0000مؤقتة

رحماني  منى936
قاعدة "جاب هللا الطاهر 

عين التوتة"/2الحياة
62.0000مؤقتة

ميهوبي  طارق935
- بومقر -سعادي عيسى 

بومقر/
62.0000مؤقتة

62.0000مؤقتةجرمة/مساوي بوجمعةمسعودان  نصيرة934

عدوان  نعيمة938
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
62.0000مؤقتة

لونانسة  زينب937
علي مباركي بن 

لمسان/موسى
لمسان/علي مباركي بن موسى62.0000مؤقتة
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

تازولت/مباركي لخضر5

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

باتنة/(3)الحدائق 8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/قودة بشير10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

2
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 5

باتنة/(2)أرض زناتي6

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار7

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 10

عين جاسر/عجينة عبد المجيد1

عين جاسر/أسباع أحمد2

3
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/بن الذيب حواس4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

الحاسي/مراح الرحماني6

عين جاسر/معجوج العمري7

8
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/بلموفق السعيد9

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا4

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف5

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  6

باتنة/إيش علي حي كموني7

باتنة/عيسى فالح تامشيط8

باتنة/فاطمة جغروري9

وادي الشعبة/رشيد مستاك الغجاتي10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/بعلي الشريف موسى2

بريكة/ابن دقيش نور الدين3

بريكة/عمار عقون4

بريكة/بن دريس  دمحم5

بريكة/بريكة مركز6

بريكة/اإلخوة شروف7

بريكة/أول نوفمبر 8

بريكة/عائشة أم المؤمنين9

بريكة/عيسى نقاز10

باتنة/عيسى فالح تامشيط1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف3

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 4

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  5

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا8

باتنة"/البستان "معجوج العمري 9

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 10

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 1

عين التوتة/صايفي بلقاسم2

عين التوتة/اإلخوة لونانسة3

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 4

عين التوتة/بخوش عبد هللا5

6
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 7

عين التوتة/بعتاش صالح8

شطابي  سهام939

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

61.9806مؤقتة
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و 

باتنة/الطيب ابني عبد هللا

عدوان  نعيمة938
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
62.0000مؤقتة

دريس  ريمة942
المنطقة العمرانية 

بريكة/06الجديدة
بريكة/ابن دقيش نور الدين61.9639مؤقتة

لوصيف  دنيا941
وادي /رشيد مستاك الغجاتي

الشعبة
باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 61.9722مؤقتة

دمحمي  سليم940

مختار عجينة ابن دمحم 

" المجمع المدرسي الجديد"

عين جاسر/

عين جاسر/أسباع أحمد61.9722مؤقتة

بيطام  محي الدين944
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
61.9639مؤقتة

محنش  راضية943
مختاري إسماعيل 

باتنة/سونتيبا
61.9639مؤقتة

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط
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146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 9

10
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/عبد هللا مالخسو5

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة/سمية8

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف9

باتنة/عيسى فالح تامشيط10

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/فاطمة برحايل8

باتنة/سمية9

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/عرعار دمحم حي النصر5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 7

باتنة/قودة بشير8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
2

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/عجينة عبد المجيد3

عين جاسر/معجوج العمري4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/أسباع أحمد6

عين جاسر/بلموفق السعيد7

زانة البيضاء/بونوارة ميلود8

زانة البيضاء/حناشي عبد هللا9

زانة البيضاء/أحمد بوقنة10

عزيل عبد القادر/أوالد ميرة 1

عزيل عبد القادر/علي باي القرنيني2

أوالد عمار/مشتة المرمالة3

أوالد عمار/مشقق ميلود4

بريكة/أحمد قراوي5

بريكة/الجديدة- حي قيري6

بريكة/عيسى نقاز7

بريكة/رحماني فرحات8

بيطام/بوشريط سليمان9

بيطام/عرعور موسى10

الحاسي/بروال عبد الرحمن1

الحاسي/الحاسي مركز2

الحاسي/مراح الرحماني3

الحاسي/مقالتي بلخير4

الحاسي/دمحمي عيسى5

عين جاسر/بن الذيب حواس6

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش7

8
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
9

عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/معجوج العمري10

بيطام/بوشريط سليمان1

بيطام/(بيطام الجديدة)فالح ساعد ابن عمار 2

بيطام/(1)تريعـة لخـضر 3

4
تريعة "دباش الدراجي ابن زروق 

بيطام"/(2)لخضر
امـدوكـال/رزاز دمحم5

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف61.9639مؤقتةوادي الطاقة/اإلخوة الوناستامن  سميحة945

بيطام  محي الدين944
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
61.9639مؤقتة

61.9611مؤقتةعين جاسر/ميهوب حماديعبد الرحمان  سهيلة948
المجمع "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /المدرسي الجديد

باشا  اسماء947
وادي /اإلخوة دبابي حملة

الشعبة
وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة61.9639مؤقتة

بن عبيد  صفية946
برحيح سليمان ابن عبد 

باتنة/الحفيظ 
61.9639مؤقتة

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

بيطام/بوشريط سليمان61.9611مؤقتةامـدوكـال/رزاز دمحمعبد الحفيظ  ايمان951

الحاسي/بروال عبد الرحمن61.9611مؤقتةالحاسي/بروال عبد الرحمنبروال  فريدة950

عزيل عبد القادر/أوالد ميرة 61.9611مؤقتةعزيل عبد القادر/أوالد ميرة بشيري   حمدان949



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
2

عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/معجوج العمري3

عين جاسر/عجينة عبد المجيد4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/بلموفق السعيد6

7

8

9

10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/عيسى فالح تامشيط5

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة/قودة بشير9

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة10

1
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/عيشور حمو2

سريانة/بوبيدي عمار3

سريانة/العايب منصور4

الزرو/الزرو مركز5

زانة البيضاء/بونوارة ميلود6

زانة البيضاء/أحمد بوقنة7

زانة البيضاء/العابد لونيس8

الزرو/عيساني الصالح9

وادي الماء/حمودي عمار10

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة1

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/قودة بشير4

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 9

باتنة/علي بوخالفة10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/بخوش عبد هللا3

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 4

عين التوتة/اإلخوة لونانسة5

عين التوتة/قطاف فاطمة6

عين التوتة/شاوش عمر7

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 8

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 9

عين التوتة/بعتاش صالح10

1
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم2

نقاوس/راس العين -الحي الجديد3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة5

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام6

7

8

9

10

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار1

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 2

بيطام/بوشريط سليمان61.9611مؤقتةامـدوكـال/رزاز دمحمعبد الحفيظ  ايمان951

زانة البيضاء/بونوارة ميلود61.9528مؤقتةوادي الماء/دواق دمحمعباس  أسماء954

بوفضة  اوريدة953
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
61.9528مؤقتة

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

61.9611مؤقتةعين جاسر/فرفاش موسىفرشة  وفاء952

صفية  سامية957
أوالد سي /عزيز دمحم الحمام

سليمان
أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام61.9500مؤقتة

61.9500مؤقتةسفيان-/تيفران-لبرارة عليحمودي  لويزة956

عزيزي  سندس955
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة
باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر61.9528مؤقتة

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار61.9417مؤقتةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارالعمراوي  كريمة958



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

3
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/إيش علي حي كموني4

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 5

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس6

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا7

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 9

باتنة"/البستان "معجوج العمري 10

أوالد سي سليمان/شمالل عمار قوشبـــي1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام4

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة5

6

7

8

9

10

الرحبات/(مرغاد عياش الرحبات1

2
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  3

الرحبات/خليفة سليمان4

الرحبات/ليتيم رابح  5

6
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
7

رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
رأس العيون/لعرابة عيسى8

رأس العيون/دوادي الطيب9

10

1
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
سريانة/عيشور حمو2

3
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة
زانة البيضاء/العابد لونيس4

زانة البيضاء/أحمد بوقنة5

الزرو/الزرو مركز6

سريانة/العايب منصور7

سريانة/بوبيدي عمار8

9

10

أوالد سي سليمان/بوكميش علي تابقارت1

أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة2

تاكسالنت"/القصر"نواصرية عبد الواحد 3

4
بواري "شعابنة صالح بن العربي

تاكسالنت"/الجديدة
تاكسالنت/عماري عيسى 5

6
مشتة "معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/عالوة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر7

نقاوس/حي الجوالة8

نقاوس/بن دريهم بن دالي9

أوالد سي سليمان/موسى قحاز10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 4

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 5

6
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا8

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 9

باتنة/فاطمة الزهراء10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

تازولت/لسان الفتى3

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 4

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 5

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 6

7
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

9
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/

61.9333مؤقتةالقيقبة/تسوح بوجمعةادريس  رزيقة960
راس " دوادي امحد بن حمو 

رأس العيون"/الوادي

مخلوفي  وناسة959
أوالد /شمالل عمار قوشبـــي

سي سليمان
61.9333مؤقتة

أوالد سي /شمالل عمار قوشبـــي

سليمان

باتنة/بورعية مبارك ابن عمار61.9417مؤقتةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارالعمراوي  كريمة958

قروي  سعيدة963
برحيح سليمان ابن عبد 

باتنة/الحفيظ 
باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا61.9306مؤقتة

معجوج  حكيمة962
معجوج مقيدش بن عمار 

تاكسالنت"/مشتة عالوة"
تاكسالنت/عماري عيسى 61.9306مؤقتة

بن عمار  فطيمة961
زانة /السعيد عامر فرحات

البيضاء
61.9333مؤقتة

أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة

61.9222مؤقتةتازولت/لسان الفتىزواوي  لبنى964



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/عجينة عبد المجيد2

3
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/معجوج العمري4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/أسباع أحمد6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة1

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام2

أوالد سي سليمان/شافعة إبراهيم زقارة3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
أوالد سي سليمان/رزقي عبد هللا الشعبة5

أوالد سي سليمان/موسى قحاز6

7

8

9

10

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران1

باتنة/اإلخوة بن عثمان2

باتنة/عبد هللا مالخسو3

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود4

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 5

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو6

7
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/قودة بشير10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
الحاسي/بروال عبد الرحمن2

عين جاسر/بن الذيب حواس3

عين جاسر/بلموفق السعيد4

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش5

عين جاسر/عجينة عبد المجيد6

عين جاسر/خنفوسي التونسي7

8
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
الحاسي/مقالتي بلخير9

الحاسي/دمحمي عيسى10

القيقبة/لعرابة بلقاسم1

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 2

القيقبة"/أغنية" شاوي عبد الرحمان بن سعو 3

القيقبة/بن اسباع بشير 4

القيقبة/ضيف هللا عمر5

القيقبة/قندوز ساعد6

رأس العيون/بشاطة الصالح7

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن8

9
رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
10

بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
بريكة/عائشة أم المؤمنين1

بريكة/اإلخوة شروف2

بريكة/بريكة مركز3

بريكة/بن دريس  دمحم4

بريكة/ساللي فرحات5

6
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
7

8

9

10

آريس/نوري يوسف 1

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد2

3
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/العايب الساسي4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

آريس/رحايلي مصطفى6

61.8750مؤقتةلمسان/خنشالي سليمانبن شية  أمينة966

بلقاسمي  فوزية965

صديق مكربش ابن عمار 

عين "/عين جاسر مركز"

جاسر

عين جاسر/أسباع أحمد61.9028مؤقتة

61.9222مؤقتةتازولت/لسان الفتىزواوي  لبنى964

القيقبة/بن اسباع بشير 61.8194مؤقتةرأس العيون/لعرابة عيسىبادي  نبيلة969

الحاسي/بروال عبد الرحمن61.8556مؤقتةالحاسي/بروال عبد الرحمنبلقاسمي  عبد الحميد968

بوهناف  اسماء967

اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

61.8639مؤقتة
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و 

باتنة/الطيب ابني عبد هللا

61.6806مؤقتةتكوت/(شناورة)ادمحم بشينة بولحيس  رفيق971

سايب  مسعودة970
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
61.7500مؤقتة

عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

آريس/زغيشي عمار 7

تيغانمين/بوخامة عمار8

تكوت/رميلي مسعود9

تكوت/(شناورة)ادمحم بشينة 10

الشمرة/بن حدة العربي1

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 2

الشمرة/بشقة ساعد3

الشمرة/عيساني عمـر4

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت5

بولهيالت/الوناس لعور6

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 708

بومية/بن عمار علي8

فسديس/مصطفى حالق 9

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 10

الجزار/المرابطين القديمة-عبد اللطيف بن يحي1

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان2

الجزار/المرابطين الجديدة-أحمد دمحمي3

الجزار/لعلوات-لحالح دمحم4

الجزار/السعيد حمالوي5

6

7

8

9

10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة/فاطمة جغروري2

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف3

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة4

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  5

باتنة/عيسى فالح تامشيط6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة/(3)الحدائق 8

9
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
10

سقانة "بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/الجديدة
عين جاسر/عجينة عبد المجيد1

عين جاسر/معجوج العمري2

عين جاسر/خنفوسي التونسي3

4
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/أسباع أحمد5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/عالم بعزيز1

أ و ال د سالم/رجوح خالف2

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين3

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق4

أ و ال د سالم/روابح الدراجي5

أ و ال د سالم/جبارة السعيد6

أ و ال د سالم/شافعي لعبيدي7

8

9

10

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 1

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف2

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط3

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  4

باتنة/فاطمة الزهراء5

6

7

8

9

10

بريكة/الجديدة- حي قيري1

بريكة/براني العيد2

بريكة/أحمد قراوي3

بن ساعد  امال972
طورش عمر اوالد 

دوفانة/مزور
61.5000مؤقتة

61.6806مؤقتةتكوت/(شناورة)ادمحم بشينة بولحيس  رفيق971

61.4639مؤقتةعين جاسر/عجينة عبد المجيدسعدي  شهيرة975

بن ناصر  عائشة974
بن حرز هللا السعيد بن قدور 

سقانة"/سقانة الجديدة"
61.5000مؤقتة

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

الجزار/السعيد حمالوي61.5000مؤقتةالجزار/الحـي الجـديد سعيدي  مسعودة973

فني  ربيعة978
-حمالوي حامد و فرحات 

الجزار-/خرموش
بريكة/براني العيد61.2500مؤقتة

61.2917نهائيةباتنة/مصطفى بخوشمعمري  فطيمة977
منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

أ و ال د سالم/بن شافعة دمحم الصديق61.3639مؤقتةأ و ال د سالم/بلبـج مسعودمهمائي  مرزاقة976



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

بريكة/عائشة أم المؤمنين4

بريكة/عبد الرحمان دباش5

بريكة/رحماني فرحات6

بريكة/خالد حليتيم7

بريكة/اإلخوة شروف8

بريكة/ساللي فرحات9

بريكة/أول نوفمبر 10

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 1

عين التوتة/بخوش عبد هللا2

عين التوتة/اإلخوة لونانسة3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

5
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/قطاف فاطمة6

عين التوتة/شاوش عمر7

عين التوتة/كروشة عبد هللا8

عين التوتة/صايفي بلقاسم9

عين التوتة"/1عين التوتة مركز"بوخيرة دمحم 10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/لمودع أحمد2

رأس العيون/بشاطة الصالح3

الرحبات/ليتيم رابح  4

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن5

6
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  7

رأس العيون/لعناني احمد8

9
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

نقاوس/بن دريهم بن دالي6

7

8

9

10

باتنة/مصطفى بخوش1

باتنة/سمية2

باتنة/فاطمة الزهراء3

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة4

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة5

باتنة/خليف حـدة6

باتنة/إيش علي حي كموني7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة/فاطمة برحايل9

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس10

سريانة/العايب منصور1

الزرو/الزرو مركز2

سريانة/بوبيدي عمار3

زانة البيضاء/العابد لونيس4

زانة البيضاء/أحمد بوقنة5

الزرو/عيساني الصالح6

زانة البيضاء/لخذاري لهاللي7

8

9

10

مروانة/احمام لخضر1

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد2

قصر بلزمة/أحمد سعيدي3

مروانة/ حي فاخرة04مركز4

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 5

مروانة/زيزة مسيكة6

مروانة/(2)مروانة مركز 7

مروانة/(3)مروانة مركز8

مروانة/بوزيد إسماعيل 9

10

فني  ربيعة978
-حمالوي حامد و فرحات 

الجزار-/خرموش
بريكة/براني العيد61.2500مؤقتة

بودهان  كلثوم981
-مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر- /حسون 
61.0000مؤقتة

رأس العيون/لعناني احمد61.0000مؤقتةرأس العيون/لعناني احمدعلواش  وردة980

61.2500مؤقتةأوالد عمار/سليماني دمحمبلولة   سهيلة979

حروش  سليمة984
قصر /قصر بلزمة الجديدة

بلزمة
قصر بلزمة/أحمد سعيدي61.0000مؤقتة

الزرو/عيساني الصالح61.0000مؤقتةسريانة/العايب منصوربلول  راضية983

جاب هللا  هنيدة982
بوراضي سماعيل ابن 

باتنة/بورحلة
61.0000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/بعتاش صالح4

5
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/قطاف فاطمة6

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 7

عين التوتة/كروشة عبد هللا8

عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 9

عين التوتة/شاوش عمر10

باتنة/(3)الحدائق 1

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد2

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 5

6
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/مومن السعيد بوعريف 7

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  8

باتنة/قودة بشير9

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة10

آريس/رحايلي مصطفى1

2
 االخوة الشهداءمختاري دمحم و بلقاسم ابني 

آريس/محمود
آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

آريس/نوري يوسف 4

آريس/العايب الساسي5

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 6

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد7

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 8

باتنة/(3)الحدائق 9

10
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن1

الرحبات/لمودع أحمد2

الرحبات/ليتيم رابح  3

4
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
5

راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
رأس العيون/بشاطة الصالح6

7
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  8

9

10

1
أوالد "بوعالق محمود بن صالح 

زانة البيضاء"/فاطمة
زانة البيضاء/العابد لونيس2

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى3

زانة البيضاء/أحمد بوقنة4

عين جاسر/معجوج العمري5

سريانة/عيشور حمو6

زانة البيضاء/مسعودي موسى7

سريانة/العايب منصور8

زانة البيضاء/حشاش الزاوي9

زانة البيضاء/لخذاري لهاللي10

الحاسي/مراح الرحماني1

الحاسي/الحاسي مركز2

الحاسي/دمحمي عيسى3

الحاسي/بروال عبد الرحمن4

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش5

6

7

8

9

10

1
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

نقاوس/حي الجوالة6

رأس العيون/بشاطة الصالح7

60.9417مؤقتةوادي الماء/بن أحمد عيسىرزوقي  حنان987

60.9472مؤقتةالزرو/الزرو مركزشطوح  عادل986

هاللة  نسرين985
حي الشافات - سحنوني علي 

عين التوتة- /
61.0000مؤقتة

الحاسي/مراح الرحماني60.8833مؤقتةالحاسي/مراح الرحمانيدواجي  أسماء990

مباركي  خالد989
أ و ال د /بن مخلوف الحاج

سالم
زانة البيضاء/حشاش الزاوي60.8944مؤقتة

قيش  اسمهان988
رأس /تخنوني عبد الرحمن

العيون
60.9306مؤقتة

60.8472مؤقتةرأس العيون/بشاطة الصالحبلجيط  يمينة991



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

8
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
9

بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
10

كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا4

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 5

باتنة"/البستان "معجوج العمري 6

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف7

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد8

9
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
10

اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
بريكة/سطيف.العطعوطة ط-بن السعيد السعيد 1

2
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة3

بريكة/عمار عقون4

بريكة/عبد الحميد ابن باديس5

6

7

8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

2
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 3

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 6

باتنة/(3)الحدائق 7

باتنة/قودة بشير8

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد9

10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/بشاطة الصالح2

3
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن4

5
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
6

رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
7

مركز 1تالخمت - بخوش عمرابن الصالح

تالخمت/
8

المجمع المدرسي - عدوان الحاج بن مسعود

تالخمت/الجديد 
تالخمت/غنام الدراجي9

10

فسديس/اإلخوة النوي بوعكاز1

فسديس/مصطفى حالق 2

3
المجمع المدرسي "عمار ريغي ابن الجمعي 

فسديس"/فسديس-الجديد
المعذر/بوعريف - عولمي عمر4

5
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 6

وادي الشعبة/اإلخوة دبابي حملة7

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب8

بومية/بن عمار علي9

عين ياقوت/شعبان عبد الحميد10

عين جاسر/أسباع أحمد1

عين جاسر/بن الذيب حواس2

عين جاسر/عجينة عبد المجيد3

عين جاسر/بلموفق السعيد4

5
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/خنفوسي التونسي6

7
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش8

عين جاسر/معجوج العمري9

الحاسي/دمحمي عيسى10

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 1

عين التوتة/بعتاش صالح2

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 3

4
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)

سالمي  وافية993
العطعوطة -بن السعيد السعيد 

بريكة/سطيف.ط
60.5000مؤقتة

. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس

شيبوطي  عميروش992
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا60.7306مؤقتة

60.8472مؤقتةرأس العيون/بشاطة الصالحبلجيط  يمينة991

60.0000مؤقتةجرمة/مساوي بوجمعةنزار  حيزية996
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و 

باتنة/الطيب ابني عبد هللا

60.1944مؤقتةتالخمت/قدور مـدنيعمراني  الزهرة995

60.5000مؤقتةباتنة/مومن السعيد بوعريف جغروري  سمية994

عين التوتة/مرزلقاد السعيد60.0000مؤقتةمعافة-/مولية- علي حربوش سراي  آمال998

كواشي  فؤاد997

مختار عجينة ابن دمحم 

" المجمع المدرسي الجديد"

عين جاسر/

عين جاسر/بن الذيب حواس60.0000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

عين التوتة/قطاف فاطمة5

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 6

عين التوتة/مرزلقاد السعيد7

أوالد عوف/يحياوي بلقاسم8

معافة/بلولة عمار9

معافة-/مولية- علي حربوش 10

1
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
2

المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/عجينة عبد المجيد3

عين جاسر/معجوج العمري4

عين جاسر/خنفوسي التونسي5

عين جاسر/أسباع أحمد6

7

8

9

10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/عمار عقون2

بريكة/ابن دقيش نور الدين3

بريكة/مهملي الصالح4

5
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/بعلي الشريف موسى6

بريكة/أحمد جحـدو7

بريكة/ساللي فرحات8

بريكة/اإلخوة شروف9

10

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 1

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

عين التوتة/شاوش عمر5

معافة/زكور دمحم6

عين التوتة/عبد الحق بن حمودة7

عين التوتة/قــــــوارف لخضر 8

9
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 2

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 3

نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم5

6
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
سفيان/بخوش عمر7

سفيان/بلوم عبد الحميد8

9

10

بولهيالت/الوناس لعور1

الشمرة/عيساني عمـر2

الشمرة/بن حدة العربي3

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 4

الشمرة/العايب بشيـر5

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 608

7

8

9

10

عين جاسر/عجينة عبد المجيد1

عين جاسر/أسباع أحمد2

3
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
الحاسي/مراح الرحماني4

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش5

عين جاسر/معجوج العمري6

عين جاسر/بلموفق السعيد7

8
عين جاسر "صديق مكربش ابن عمار 

عين جاسر"/مركز
عين جاسر/خنفوسي التونسي9

الحاسي/الحاسي مركز10

قصر بلزمة/أحمد سعيدي1

بلوناس  هبة999

صديق مكربش ابن عمار 

عين "/عين جاسر مركز"

جاسر

60.0000مؤقتة

عين التوتة/مرزلقاد السعيد60.0000مؤقتةمعافة-/مولية- علي حربوش سراي  آمال998

مقالتي  غنية1002
-مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر- /حسون 
سفيان/بلوم عبد الحميد60.0000مؤقتة

سقانة/(تازغت)بن ناصر أحمد60.0000مؤقتةسقانة/(تازغت)بن ناصر أحمدبربرة  توفيق1001

بقار  وسيلة1000
عزيل عبد /أوالد سيدي غانم

القادر
بريكة/عمار عقون60.0000مؤقتة

قصر بلزمة/أحمد سعيدي60.0000مؤقتةقصر بلزمة/أحمد سعيديحالس  رياض1005

بن صالح  دمحم1004

مختار عجينة ابن دمحم 

" المجمع المدرسي الجديد"

عين جاسر/

الحاسي/مراح الرحماني60.0000مؤقتة

60.0000مؤقتةبولهيالت/الوناس لعورمكاك   اسماء1003



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

قصر بلزمة/قصر بلزمة الجديدة2

مروانة/(3)مروانة مركز3

مروانة/(2)مروانة مركز 4

مروانة/زيزة مسيكة5

مروانة/(1)مروانة مركز الجديدة 6

مروانة/(1)  مسكن 874حي7

مروانة/(2) مسكن874حي 8

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد9

مروانة/الحي الجنوبي10

باتنة/العربي زعالني الشلعلع1

باتنة/عرعار دمحم حي النصر2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/فاطمة جغروري4

باتنة/سلطاني صالح طريق حملة5

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

باتنة/بنيني بشير كشيدة8

9
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر10

باتنة/سكينة بنت الحسين1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 5

باتنة/فاطمة جغروري6

باتنة/عرعار دمحم حي النصر7

باتنة/(3)الحدائق 8

باتنة/علي بوخالفة9

باتنة/علي بن الطيب 10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة6

سفيان/بلوم عبد الحميد7

سفيان/بخوش عمر8

9
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
10

بني فضالة/زيان أحمد 1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/االخوة بن مخلوف حي حمادة 4

عين التوتة/بخوش عبد هللا5

عين التوتة/قطاف فاطمة6

عين التوتة/شاوش عمر7

عين التوتة/اإلخوة لونانسة8

أوالد عوف/يحياوي بلقاسم9

معافة/بلولة عمار10

القصبات/بن سالم عبد هللا1

القصبات/قماز  مسعود 2

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 3

القصبات/دمحم لكرم4

القصبات/حواس زعبار5

6

7

8

9

10

بريكة/اإلخوة صحراوي1

بريكة/عبد الحميد ابن باديس2

3
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/علوان العساسي4

5
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
6

7

8

قصر بلزمة/أحمد سعيدي60.0000مؤقتةقصر بلزمة/أحمد سعيديحالس  رياض1005

جنان   أميرة1008
-مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر- /حسون 
سفيان/بلوم عبد الحميد60.0000مؤقتة

زغينة  هاجر1007
الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة
60.0000مؤقتة

وناس  نجيب1006
الشهيد لخضر عجول إبن 

باتنة/عمر
باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 60.0000مؤقتة

معيري  وردة1011
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
60.0000مؤقتة

عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز

القصبات/دمحم لكرم60.0000مؤقتةالقصبات/دمحم لكرمبوشامة  سلمى1010

بني فضالة/زيان أحمد 60.0000مؤقتةبني فضالة/زيان أحمد بوخالفة  زوليخة1009



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

9

10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 2

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 3

نقاوس/راس العين -الحي الجديد4

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم5

6
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
سفيان/بخوش عمر7

سفيان/بلوم عبد الحميد8

9

10

1
عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز
بريكة/مهملي الصالح2

بريكة/أحمد جحـدو3

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة4

بريكة/عبد الحميد ابن باديس5

بريكة/اإلخوة صحراوي6

بريكة/علوان العساسي7

بريكة/عائشة أم المؤمنين8

بريكة/عمار عقون9

بريكة/ابن دقيش نور الدين10

مروانة/بلعيد التهامي الحي الجديد1

مروانة/احمام لخضر2

مروانة/ حي فاخرة04مركز3

مروانة/(2)مروانة مركز 4

مروانة/(3)مروانة مركز5

مروانة/بوزيد إسماعيل 6

مروانة/(2) مسكن874حي 7

قصر بلزمة/الهاشمي الرويبي مشتة لخروب8

قصر بلزمة/أحمد سعيدي9

مروانة/زيزة مسيكة10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
رأس العيون/بشاطة الصالح2

3
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
الرحبات/لمودع أحمد4

الرحبات/ليتيم رابح  5

6
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  7

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن8

رأس العيون/حي المظاهرات - همال الدراجي 9

10
رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
1

 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة /(2)معطار السعيد بارك أفوراج الجديدة 2

باتنة/مومن السعيد بوعريف 3

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة5

باتنة/بنيني بشير كشيدة6

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة7

8

9

10

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي1

وادي الطاقة/بكري دمحم2

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي3

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي4

وادي الطاقة/بوذراع عبد هللا5

باتنة"/البستان "معجوج العمري 6

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف7

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران8

باتنة/اإلخوة بن عثمان9

باتنة/(3)الحدائق 10

باتنة/عرعار دمحم حي النصر1

باتنة/فاطمة برحايل2

باتنة/ مسكن500حي 3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

5
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/

معيري  وردة1011
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
60.0000مؤقتة

عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز

رويبي  سهيلة1014
قصر /قصر بلزمة الجديدة

بلزمة
مروانة/ حي فاخرة04مركز60.0000مؤقتة

مفتاح  وفاء1013
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
60.0000مؤقتة

عطية عزوز ابن ميلود الجديدة بريكة 

بريكة/02مركز

مقالتي  حسام1012
-مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر- /حسون 
60.0000مؤقتة

بوخاشة  منى1017
- شنوف يلعياطي

وادي الطاقة/تيجداي
وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي60.0000مؤقتة

ناصري  حنان1016
الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة
60.0000مؤقتة

الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة

60.0000مؤقتةرأس العيون/لعرابة عيسىلعناني  اسماء1015

60.0000مؤقتةباتنة/عرعار دمحم حي النصربوخنوفة  دمحم1018



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة/عبد الرحمن األخذري8

باتنة/علي بوخالفة9

باتنة/سمية10

سفيان/دمحمي ابراهيم1

2
- ذراع بلحواس -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان/
3

- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان/بلوم عبد الحميد4

سفيان/بخوش عمر5

6
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 7

8
-منطقة البويحرة -عزيز لحسن ابن مصطفى 

سفيان/
سفيان-/تيفران-لبرارة علي9

10

شير/اإلخوة شراف1

شير/اإلخوة بن خرور2

شير/اإلخوة خذري3

ثنية العابد"/الحي الجديد"مختار لعور بن دمحم 4

ثنية العابد/فج القاضي-علي عساس5

ثنية العابد/لموشي بلقاسم6

منعة/عبوش أحمد7

ثنية العابد/(أ ثالث)اإلخوة درغال  8

9

10

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط4

باتنة/فاطمة جغروري5

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 6

باتنة/إيش علي حي كموني7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 9

باتنة/عيسى فالح تامشيط10

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة "/(2) م 800حي "االخوة سعيداني 4

5
 مسكن 1020حي "الشهداء االخوة زيروني 

باتنة"/
باتنة/ مسكن500حي 6

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/فاطمة برحايل9

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  10

لمسان/العايب مسعود بن عمار1

مروانة/زيزة مسيكة2

مروانة/(3)مروانة مركز3

لمسان/علي مباركي بن موسى4

مروانة/بوزيد  موسى5

6

7

8

9

10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/بعلي الشريف موسى2

بريكة/عمار عقون3

بريكة/عبد الرحمان دباش4

بريكة/عبد الحميد ابن باديس5

بريكة/ابن دقيش نور الدين6

بريكة/عائشة أم المؤمنين7

8
. عبد اللطيف بن يحي العطعوطة ط

بريكة/نقاوس
9

10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
الرحبات/(الرابطة)هادي بلقاسم  2

59.9861مؤقتةشير/اإلخوة شرافحموتة  ربيعة1020

سفيان/دمحمي ابراهيم60.0000مؤقتةسفيان/دمحمي ابراهيممقعاش  غنية1019

60.0000مؤقتةباتنة/عرعار دمحم حي النصربوخنوفة  دمحم1018

معجوج  حسام1023
العايب مسعود بن 

لمسان/عمار
لمسان/العايب مسعود بن عمار59.9722مؤقتة

مسامح  فضيلة1022
برحيح سليمان ابن عبد 

باتنة/الحفيظ 
59.9833مؤقتة

معرف  صورية1021
برحيح سليمان ابن عبد 

باتنة/الحفيظ 
59.9833مؤقتة

منصوري فرحات ابن منصور 

باتنة/تامشيط

رأس العيون/لعرابة عيسى59.9639مؤقتةرأس العيون/لعناني احمدوهاب  آسيا1025

بريكة/عمار عقون59.9639مؤقتةبريكة/عمار عقونبكرو  كلثوم1024



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

رأس العيون/تخنوني عبد الرحمن3

رأس العيون/بشاطة الصالح4

5
راس العيون "زاوي العلمي ابن طاهر 

رأس العيون"/مركز
الرحبات/لمودع أحمد6

الرحبات/ليتيم رابح  7

8
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
رأس العيون/لعرابة عيسى9

رأس العيون/لعناني احمد10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/مصطفى بخوش4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 6

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا7

باتنة/عرعار دمحم حي النصر8

باتنة/علي بن الطيب 9

باتنة/(3)الحدائق 10

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

نقاوس/حي الجوالة4

سفيان/دمحمي ابراهيم5

6

7

8

9

10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/بعتاش صالح2

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 3

عين التوتة/قطاف فاطمة4

5
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 6

عين التوتة/شاوش عمر7

معافة/بلولة عمار8

9
عين /( 02مركز  )المجمع المدرسي الجديد

التوتة
عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 10

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 1

باتنة/عيسى فالح تامشيط2

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف3

باتنة/عرعار دمحم حي النصر4

باتنة/فاطمة جغروري5

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  6

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا7

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 8

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 9

10
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
سفيان/دمحمي ابراهيم1

2
- ذراع بلحواس -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان/
سفيان/بخوش عمر3

4

5

6

7

8

9

10

بومقر- /حسون -مرازقة مرزوق ابن دمحم 1

نقاوس/راس العين -الحي الجديد2

نقاوس/راس العين-حذفاني دمحم3

4
فنارو "سواكري السعيد بن احمد 

نقاوس"/الجديدة
بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 5

بومقر- /حي بورقبة -ميهوبي عبد هللا 6

7

8

9

عباس  فاطمة الزهراء1026
زانة /مشتة أوالد عيسى

البيضاء
59.9639مؤقتة

رأس العيون/لعرابة عيسى59.9639مؤقتةرأس العيون/لعناني احمدوهاب  آسيا1025

ربعي  كريمة1029
أوالد سي /عزيز دمحم الحمام

سليمان
59.9528مؤقتة

59.9611مؤقتةمعافة/بلولة عمارتواتيت   حفيظة1028

سفيان/دمحمي ابراهيم59.9639مؤقتةسفيان/دمحمي ابراهيمعزيز  المية1027

العباسي  سلمى1031
-مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر- /حسون 
59.9417مؤقتة

سنقوقة  جميلة1030
لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم59.9528مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

10

عين التوتة- /حي الشافات - سحنوني علي 1

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

3
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/(4و3حي المجاهدين )زكور دمحم 4

عين التوتة/اإلخوة فورار حي النصر5

عين التوتة/بعتاش صالح6

عين التوتة/صايفي بلقاسم7

عين التوتة /(2)مهادة بلقاسم الجديدة مركز8

عين التوتة"/2قاعدة الحياة"جاب هللا الطاهر 9

عين التوتة/روابح صالح10

1
- ذراع بلحواس -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان/
سفيان/دمحمي ابراهيم2

3
- لقوارير- عدي عبد المجيد ابن عبد القادر

سفيان/
سفيان/بلوم عبد الحميد4

سفيان/بخوش عمر5

6

7

8

9

10

بولهيالت/زكار الكواشية1972نوفمبر 108

بولهيالت/الوناس لعور2

الشمرة"/حي النواصرية"كراي معمر 3

الشمرة/بن حدة العربي4

الشمرة/عيساني عمـر5

الشمرة/بشقة ساعد6

الشمرة/العايب بشيـر7

الشمرة/مزوز معصم تكاباوت8

الشمرة-/ظهر عمران - غضبان دمحم 9

الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 10

باتنة/(3)الحدائق 1

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/قودة بشير4

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود5

باتنة/بوراضي سماعيل ابن بورحلة6

باتنة/فتح هللا مسعود الزمالة7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  9

باتنة/عبد الهادي دمحم ابن عمار10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف2

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  3

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 4

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا5

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 6

باتنة/عيسى فالح تامشيط7

باتنة/فاطمة جغروري8

باتنة"/البستان "معجوج العمري 9

باتنة" /حي المجاهدين"معرف صالح 10

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي1

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر2

وادي الطاقة/بكري دمحم3

وادي الطاقة/سباع دمحم4

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي5

6

7

8

9

10

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 3

باتنة/عبد هللا مالخسو4

باتنة/فاطمة جغروري5

باتنة/(3)الحدائق 6

بن سماعين  فؤاد1032
حي الشافات - سحنوني علي 

عين التوتة- /
عين التوتة/روابح صالح59.9417مؤقتة

العباسي  سلمى1031
-مرازقة مرزوق ابن دمحم 

بومقر- /حسون 
59.9417مؤقتة

بن حركات  صبرينة1035
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
59.7306مؤقتة

عبد الالوي  جميلة1034
زكار1972نوفمبر 08  

بولهيالت/الكواشية
الشمرة"/قابل لفجوج"شرقي الربعي 59.9278مؤقتة

مخلوفي  نجاة1033
-شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان- /ذراع بلحواس 
59.9333مؤقتة

ذراع -شليحي الطيب ابن احمد 

سفيان- /بلحواس 

58.9917مؤقتةالمعذر/مخلوفي حدةتيطاوين  وهيبة1038

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي59.5000مؤقتةوادي الطاقة/اإلخوة بلعيديبلعياطي  فردوس1037

شتوح  باهية1036
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
59.6667مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف8

باتنة"/البستان "معجوج العمري 9

باتنة/مومن السعيد بوعريف 10

وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي1

وادي الطاقة/بكري دمحم2

وادي الطاقة/رحموني عبد القادر3

وادي الطاقة/اإلخوة بلعيدي4

وادي الطاقة/سباع دمحم5

باتنة"/البستان "معجوج العمري 6

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 7

باتنة/عيسى فالح تامشيط8

باتنة/فاطمة جغروري9

10
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة/إيش علي حي كموني2

باتنة/عيسى فالح تامشيط3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/فاطمة جغروري5

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف6

باتنة/مصطفى بخوش7

باتنة/سمية8

باتنة/عبد الرحمن األخذري9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 2

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 5

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف6

باتنة/فاطمة جغروري7

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 8

باتنة/عيسى فالح تامشيط9

باتنة/مختاري إسماعيل سونتيبا10

باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/عبد الرحمن األخذري2

باتنة/سكينة بنت الحسين3

باتنة/العربي نزار أوالد بشينة 4

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة5

باتنة/فاطمة برحايل6

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف7

باتنة/مصطفى بخوش8

باتنة/الحقني عمار بن احمد اوالد بشينة9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة"/البستان "معجوج العمري 1

باتنة "/(5)تامشيط "عموري دمحم 2

باتنة/إيش علي حي كموني3

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 4

باتنة/لخضر قوارف دوار الديس5

باتنة/سكينة بنت الحسين6

باتنة/علي بوخالفة7

باتنة/عبد الرحمن األخذري8

باتنة/سمية9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة/فاطمة جغروري1

باتنة"/البستان "معجوج العمري 2

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  3

باتنة/مومن السعيد بوعريف 4

باتنة/ لمباركية دمحم إبن السعيد5

6
 (1)مصطفي بوسجادة بارك أفوراج الجديدة 

باتنة/
باتنة/(3)الحدائق 7

باتنة/سمية8

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 9

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة"/ مسكن1272حي "دزيري عيسي  2

باتنة/برحيح سليمان ابن عبد الحفيظ 3

58.9917مؤقتةالمعذر/مخلوفي حدةتيطاوين  وهيبة1038

عفوفو  لبنى1041
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
58.0000مؤقتة

بن اسباع  ايمان1040
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
58.0000مؤقتة

بعالة  مريم1039
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
وادي الطاقة/تيجداي- شنوف يلعياطي58.0000مؤقتة

وادي الشعبة/(لمبيريدي)خزار رشيد 57.7028مؤقتةلمسان/خنشالي سليمانبوعكاز   دمحم رضا1044

قارة  دنيا1043
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
58.0000مؤقتة

زردومي  خولة1042
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
58.0000مؤقتة

الحقني عمار بن احمد اوالد 

باتنة/بشينة

بن عبيد  خديجة1045
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
56.0000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/فاطمة جغروري5

باتنة "/3تامشيط "بن حاية بومعراف6

باتنة"/البستان "معجوج العمري 7

باتنة /(6)اإلخوة زاوية تامشيط 8

باتنة "/(1)دوار الديس "دمحم بورك 9

10
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/علي بن الطيب 1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/فاطمة جغروري3

باتنة/عيسى فالح تامشيط4

باتنة/سمية5

باتنة/مصطفى بخوش6

باتنة/فاطمة برحايل7

فسديس/مصطفى حالق 8

المعذر/بوعريف - عولمي عمر9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة/دمحم بلقاسمي بوزوران1

باتنة/فاطمة برحايل2

باتنة/عرعار دمحم حي النصر3

باتنة/عبد الصمد الهاشمي بوعريف  4

مروانة/زيزة مسيكة5

6

7

8

9

10

مدير التربيةالتوقيعاإلسم واللقب

فالح دمحم العريب

بن خرور دمحم

زمره  كمال

جزيري اجلمعي

سايل كمال

  

  

ممثلــــو المستخدمين

55.9972مؤقتةباتنة/العربي زيور بوزورانماجور  عبد الحليم1047

بوعافية  ريمة1046
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
56.0000مؤقتة

بن عبيد  خديجة1045
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
56.0000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/
  

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

  

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

  

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/
  

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/

  

  

  

  

  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

146.0083نهائيةباتنة/بورعية مبارك ابن عمارشافعي  دمحم الطيب1
 (2) م 800حي "االخوة سعيداني 

باتنة"/
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