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وادي الماء/حمودي عمار1
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بريكة/أحمد قراوي1

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربيــــة الوطنيـــة

    مديرية التربية لوالية باتنة

مصلحة المستخدمين

مكتب التعليـــم اإلبتدائـــي

2020-2019: نتائج الحركة التنقلية لسنة 
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المنصب المحصل عليهالرغبات
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أوالد "عوف احمد بن صالح 

تازولت"/عوف
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مرفق "شرقي الطيب 

تازولت"/سيدي بلخير
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بريكة/أحمد قراوي105.7778نهائيةبريكة/ابن دقيش نور الدينبوفنار  دمحم7
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بريكة/عبد الرحمان دباش1
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فسديس/عبد الحميد بوعكاز4

5

بوبيدي  قاسة8
األخوين أمزيان عبد المجيد 

 19حي "و دمحم 

سريانة"/جوان

104.8139مؤقتة
زانة /بونوارة ميلود

البيضاء

بريكة/أحمد قراوي105.7778نهائيةبريكة/ابن دقيش نور الدينبوفنار  دمحم7

103.9111نهائيةبريكة/اإلخوة صحراويحاجي  كمال10
عبد الرحمان 

بريكة/دباش

بن عكشة  ليلى9
بعزي علي اوالد 

اشمول/موسى
104.1833نهائية

الشهيد عمر عمراني 

آريس/بن احمد

قنطري  حليمة12
الحدائق "صالح بوحريق 

باتنة "/(1)
102.4500مؤقتة

صالح بوحريق 

باتنة "/(1)الحدائق "

شراك  سهيلة11
مرفق سيدي "شرقي الطيب 

تازولت"/بلخير
102.8833نهائية

عوف احمد بن صالح 

تازولت"/أوالد عوف"

شيخي  خير الدين14
اإلخوة تغالبت 

وادي الشعبة/بوعروس
101.0417نهائية

أعراب علي 

حيدوسة/نافلة

سليماني  وهيبة13
حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 
101.8944نهائية

حميش الصالح بن عبد 

باتنة/الرحمان 



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم
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باتنة/(2)أرض زناتي1
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المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
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وادي الشعبة/بوعروس
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أعراب علي 
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بريكة/(بريكة)
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موسى 

بولهيالت/شوشان

زيوار  عبد الصمد18
فيض -داي ابراهيم

الجزار/بورتم
بريكة/حي الدقاقشة95.6667مؤقتة

باتنة/(2)أرض زناتي96.4611مؤقتةعين التوتة/مرزلقاد السعيدبن روان  نور الهدى17

94.6417نهائيةباتنة/(3)الحدائق مهيرة  كريمة20
بن خميس عمر بن 

باتنة/الطيب

الرحبات/لمودع أحمد95.4167مؤقتةالعودة من االستيداعالعابد  سعيد19

89.5139نهائيةغسيرة/بخوش دمحمعبدو  مريم21
بعزي علي اوالد 

اشمول/موسى



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم
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فم الطوب"/الجديد
وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي9
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تازولت/مباركي لخضر2
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القصبات/بوقرة بلمسوس1

القصبات/قماز  مسعود 2

القصبات/دمحم بوعبد هللا3

القصبات" /قصبات مركز"شليح مبارك 4

القصبات/الصالح بوقربة5
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بريكة/بريكة مركز2
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وادي الماء/حمودي عمار1

وادي الماء/بن حريزة الطاهر2
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باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  1

باتنة/أحمد المقري2

باتنة/علي بوخالفة3

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 4

باتنة/سكينة بنت الحسين5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/سمية7

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 8

باتنة/(2)أرض زناتي9
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رأس العيون/بشاطة الصالح1
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سواحي  ايمان22
بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/بيطام مركز"
88.1667مؤقتة

بودراس حميدة ابن 

بيطام "لهاللي 

بيطام"/مركز

89.5139نهائيةغسيرة/بخوش دمحمعبدو  مريم21
بعزي علي اوالد 

اشمول/موسى

83.8500نهائيةالقصبات/بوقرة بلمسوسقماز  نوال24
بوقرة 

القصبات/بلمسوس

87.8194نهائيةتازولت/مباركي لخضربلقاضي  نسيمة امال23

مهداوي ابراهيم بن 

حي "دمحم 

تازولت"/دردور

81.9111نهائيةوادي الماء/بن حريزة الطاهربوزيان  فضة26
بن حريزة 

وادي الماء/الطاهر

بريكة/بريكة مركز83.1694مؤقتةبريكة/صكاك الساسيشريط  وردة/ غرمول 25

بن منصور  دالل28
الحي " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس "/العيون مركز.الجديد ر

العيون

80.4222نهائية
رأس /بشاطة الصالح

العيون

بن شعار  دلولة27
حي -مسعود حواس ابن دمحم 

باتنة/سلسبيل  
81.7389مؤقتة

أوشن الطاهر بارك 

باتنة/افوراج  



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم
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باتنة"/
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باتنة/إبني لخضر 
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باتنة/سمية5

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة/سكينة بنت الحسين8

9
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/مناصرية عمار بن منصر10

1
-عين عزوز-عوف عبد المجيد ابن طاهر

سفيان/
2

- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/سكينة بنت الحسين2

باتنة/أحمد المقري3

باتنة/سمية4

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  5

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود6

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة7

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

9
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة/مومن السعيد بوعريف 10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 2

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 3

تازولت/مباركي لخضر4

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 5

6
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
7

8

9

10

باتنة/أحمد المقري1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/سكينة بنت الحسين3

4
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/(2)أرض زناتي5

6
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
7

اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة8

9

10

1
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة/(2)أرض زناتي2

باتنة/سمية3

باتنة/(3)الحدائق 4

باتنة/أحمد المقري5

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 6

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

بن منصور  دالل28
الحي " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس "/العيون مركز.الجديد ر

العيون

80.4222نهائية
رأس /بشاطة الصالح

العيون

سخري  أيوب30
-زعيم الطيب بن بلقاسم 

سفيان- /لحجر االحمر
78.1611نهائية

عوف عبد المجيد ابن 

-عين عزوز-طاهر

سفيان/

جزار  سليمة29
اآلخوين الشهيدين عجول 

احمد و الطيب ابني عبد 

باتنة/هللا

78.3639مؤقتة

اآلخوين الشهيدين 

عجول حمالوي و 

صالح إبني لخضر 

باتنة/

سلطاني  سميحة32
 فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)الجديدة .د.د"
77.4583نهائية

حي "فراحتية بلقاسم 

تازولت"/ م 200

لبعل  مريم31
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
77.7500مؤقتة

عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود

باتنة/(3)الحدائق 76.9333مؤقتةبريكة/أحمد جحـدومقالتي  نورالهدى34

فرحي  لوزة33
الشهيد لخضر عجول إبن 

باتنة/عمر
77.4583نهائية

 فاتح هاشمي ابن 

الجديدة .د.د"مختار 

باتنة"/(3)



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 10

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح3

نقاوس/حي الجوالة4

نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد6

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 7

8

9

10

دوفانة/ذياب لخميسي1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة/(2)أرض زناتي2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب4

باتنة"/البستان "معجوج العمري 5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  7

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

باتنة/مومن السعيد بوعريف 9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 1

بريكة/عبد الرحمان دباش2

بريكة/حي الدقاقشة3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة/صكاك الساسي5

بريكة/اإلخوة صحراوي6

بريكة/أحمد قراوي7

بريكة/ساللي فرحات8

بريكة/ابن دقيش نور الدين9

بريكة/بريكة مركز10

بريكة/بريكة مركز1

بريكة/صكاك الساسي2

بريكة/ساللي فرحات3

بريكة/اإلخوة شروف4

بريكة/ابن دقيش نور الدين5

6

7

8

9

10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

فسديس/عبد الحميد بوعكاز2

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح3

باتنة/أحمد المقري4

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط5

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

الشمرة/عيساني عمـر8

بولهيالت/الوناس لعور9

بولهيالت/موسى شوشان10

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

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
3

4

5

6

باتنة/(3)الحدائق 76.9333مؤقتةبريكة/أحمد جحـدومقالتي  نورالهدى34

دوفانة/ذياب لخميسي76.7056نهائيةدوفانة/حمانة بومعرافهزيل  مليكة36

76.9000مؤقتةنقاوس/الرحمن.بن دريهم عقاسمي  صفاء35
بن دريهم 

نقاوس/الرحمن.ع

75.9667نهائيةبريكة/أحمد جحـدوبورنان  سارة38
عزيل عبد القادر 

بريكة/(بريكة)

بلحاج   سارة حياة37
عماري احمد لخضر بن 

باتنة "/(3)حملـة" صالح 
76.0000مؤقتة

اإلخوة بن خميس 

باتنة/كشيدة

75.6694مؤقتةالعودة من االيداعبلعيد  فادية40
مفدي - ذراع الزيتون 

المعذر-/زكرياء 

صالحي  كريمة39
بيطام )فالح ساعد ابن عمار 

بيطام/(الجديدة
بريكة/ساللي فرحات75.6750مؤقتة

عبابسة  سلوى41
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
75.5417نهائية

عين "بوخيرة دمحم 

عين "/1التوتة مركز

التوتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

7

8

9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم2

اشمول/بعزي علي اوالد موسى3

اشمول/مزوج أحمد4

فم الطوب/خاللفة علي5

6

7

8

9

10

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 1

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع2

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/حي الجوالة5

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد6

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة7

8

9

10

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو1

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 2

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

باتنة/(3)الحدائق 5

باتنة/أحمد المقري6

باتنة/(2)أرض زناتي7

باتنة/سمية8

باتنة/سكينة بنت الحسين9

باتنة/علي بوخالفة10

بوزينة/دمحم عدواني1

بوزينة/هدار عبد القادر2

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 3

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم4

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد5

6

7

8

9

10

القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 1

القصبات/دمحم بوعبد هللا2

القصبات/قماز  مسعود 3

الرحبات/لمودع أحمد4

الرحبات/ليتيم رابح  5

تالخمت/زيتون السعيد6

7

8

9

10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

عين التوتة/مرزلقاد السعيد3

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

5
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
6

وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
وادي الشعبة/اإلخوة تغالبت بوعروس7

وادي الشعبة/بلقاضي اسماعيل ابن زروق 8

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر9

وادي الشعبة/1962جويلية1005

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

بريكة/اإلخوة صحراوي3

سعادنه  فريدة42
الشهيد عمر عمراني بن 

آريس/احمد
74.0000مؤقتة

بن ضيف هللا أحمد بن 

آريس/دمحم

عبابسة  سلوى41
عين التوتة "بوخيرة دمحم 

عين التوتة"/1مركز
75.5417نهائية

عين "بوخيرة دمحم 

عين "/1التوتة مركز

التوتة

اليسر  حليمة44
ارض "عبد الحفيظ مالخسو

باتنة"/مالخسو 
73.4000مؤقتة

عبد الحفيظ 

ارض "مالخسو

باتنة"/مالخسو 

73.4111مؤقتةنقاوس/حي الجوالةبعون  نورة43
-بومقر -سعادي عيسى 

بومقر /

72.5250نهائيةتالخمت/زيتون السعيدقماز  سميرة46
الجديدة "بادي دمحم 

القيقبة"/قيقبة

بوزينة/دمحم عدواني72.9472مؤقتةبوزينة/دمحم عدوانيخاللفة  همامة45

72.3167مؤقتةبريكة/اإلخوة صحراويقارح  خديجة48
حي - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/حمادة 

بوزيدي   حورية47
-بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /سقانة المختلطة 
72.5000مؤقتة

المنطقة "مراح علي 

العمرانية 

عين التوتة"/(م74حي)



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

باتنة/سمية4

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح5

6

7

8

9

10

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 1

الشمرة/عيساني عمـر2

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح3

جرمة/مسعودي العيد4

بولهيالت/الوناس لعور5

بولهيالت/موسى شوشان6

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 7

فسديس/األخوة بن شادي- مصطفـى لحليب8

باتنة/أحمد المقري9

باتنة/مناصرية عمار بن منصر10

باتنة/علي بوخالفة1

باتنة/سكينة بنت الحسين2

باتنة/سمية3

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  4

باتنة/أحمد المقري5

باتنة/(3)الحدائق 6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/مناصرية عمار بن منصر8

9

10

باتنة/مناصرية عمار بن منصر1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

3
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط4

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 5

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة6

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو7

8
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
فسديس/عبد الحميد بوعكاز9

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة10

بريكة/رحماني فرحات1

بريكة/أحمد قراوي2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

أوالد عمار/مشتة المعذر5

6

7

8

9

10

تالخمت/كعبوش عبد هللا1

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة2

لمسان/خنشالي سليمان3

الرحبات/ليتيم رابح  4

الرحبات/لمودع أحمد5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر1

باتنة/مناصرية عمار بن منصر2

وادي الشعبة/1962جويلية305

باتنة/أحمد المقري4

باتنة/سمية5

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب6

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة7

باتنة/علي بوخالفة8

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 9

10
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
وادي الشعبة/1962جويلية105

72.3167مؤقتةبريكة/اإلخوة صحراويقارح  خديجة48
حي - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/حمادة 

باتنة/(3)الحدائق 72.0000مؤقتةباتنة/(3)الحدائق أمير  رندة ريمة50

72.1722مؤقتةالرحبات/خليفة سليمانتغالبت  فاطمة الزهراء49

أول نوفمبـر 

عين /ياقوت.ع1954

ياقوت

بريكة/رحماني فرحات70.9611مؤقتةأوالد عمار/مشتة المعذرحنافي  نريمان52

71.1972مؤقتةالجزار/(2)عجيسة بن الطيب  دنيا51
مناصرية عمار بن 

باتنة/منصر

زيور  أميرة54
وادي /1954أول نوفمبر

الشعبة
70.6972مؤقتة

أول 

وادي /1954نوفمبر

الشعبة

تالخمت/كعبوش عبد هللا70.9333مؤقتةتالخمت/كعبوش عبد هللازيتون  وسيلة53

70.5028مؤقتةباتنة/اإلخوة بوليلة بوعقالحفيظ  نميرة55
وادي/1962جويلية05

الشعبة 



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

وادي الشعبة/1961أكتوبر217

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر3

باتنة/مناصرية عمار بن منصر4

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة5

باتنة/سمية6

باتنة/أحمد المقري7

باتنة/(2)أرض زناتي8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة/(3)الحدائق 10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/مرزلقاد السعيد3

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

5
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
6

 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
وادي الشعبة/1962جويلية705

وادي الشعبة/1961أكتوبر817

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر9

سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

الشمرة/عيساني عمـر2

بولهيالت/موسى شوشان3

بولهيالت/الوناس لعور4

فسديس/عبد الحميد بوعكاز5

جرمة/مسعودي العيد6

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 7

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح8

باتنة/أحمد المقري9

باتنة/علي بوخالفة10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

عين التوتة/مرزلقاد السعيد4

5

6

7

8

9

10

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم1

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد2

اشمول/بعزي علي اوالد موسى3

اشمول/مزوج أحمد4

فم الطوب/خاللفة علي5

منعة/تامن دمحم6

غسيرة/بخوش دمحم7

8
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
وادي الطاقة/اإلخوة الوناس9

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي10

بريكة/عبد الرحمان دباش1

بريكة/حي الدقاقشة2

بريكة/اإلخوة صحراوي3

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 4

بريكة/بعلي الشريف موسى5

بريكة/صكاك الساسي6

بريكة/اإلخوة شروف7

بريكة/أحمد قراوي8

بريكة/الجديدة- حي قيري9

10

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 1

بريكة/عائشة أم المؤمنين2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/مسكن1000حناش الهاشمي4

بريكة/اإلخوة شروف5

بريكة/براني العيد6

بريكة"/ج" ديسمبر11حي 7

بريكة/صكاك الساسي8

بوشطيط  اسيا56
حي حمادة - بوخالفة مسعود 

عين التوتة/
70.3611مؤقتة

عين /مرزلقاد السعيد

التوتة

70.5028مؤقتةباتنة/اإلخوة بوليلة بوعقالحفيظ  نميرة55
وادي/1962جويلية05

الشعبة 

لعريبي  حورية58
-بن بعطوش عبد العالي 

سقانة- /سقانة المختلطة 
69.5833مؤقتة

الشمرة/عيساني عمـر69.7500مؤقتةالشمرة/عيساني عمـربوجالل  دالل57

بريكة/اإلخوة صحراوي69.0000مؤقتةبريكة/بعلي الشريف موسىنوار  وداد60

اشمول/مزوج أحمد69.2500مؤقتةمنعة/تامن دمحمخموجي  سميرة59

بريكة/اإلخوة شروف69.0000مؤقتةبريكة/عمار عقونلعطافي  سهام61



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

بريكة/ساللي فرحات9

بريكة/بريكة مركز10

باتنة/أحمد المقري1

باتنة/سمية2

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط3

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 4

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

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

باتنة/(3)الحدائق 8

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 9

فسديس/عبد الحميد بوعكاز10

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

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 2

3
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/مرزلقاد السعيد4

5
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 6

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 7

8
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
وادي الشعبة/1962جويلية905

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر10

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان1

الجزار/اوالد سي علي-أحمد يحي الشريف2

الجزار/لقرايش-قريش قريشي3

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي4

الجزار/(2)عجيسة 5

الجزار/اوالد مقالتي-قريش عمـار6

الجزار/السعيد حمالوي7

8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 3

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 4

5
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط6

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 7

باتنة/مناصرية عمار بن منصر8

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

الرحبات/ليتيم رابح  1

الرحبات/لمودع أحمد2

3
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
4

كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
رأس العيون/بشاطة الصالح5

6
الحي الجديد " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس العيون"/العيون مركز.ر
القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 7

الرحبات/خليفة سليمان8

9
رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
10

فسديس/عبد الحميد بوعكاز1

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة2

باتنة/سمية3

باتنة/أحمد المقري4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 6

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 7

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 8

9
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

عين التوتة/مرزلقاد السعيد3

4
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
الجزار/لقرايش-قريش قريشي5

مرداسي  وداد62
اوالد سي -أحمد يحي الشريف

الجزار/علي
69.0000مؤقتة

منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط

بريكة/اإلخوة شروف69.0000مؤقتةبريكة/عمار عقونلعطافي  سهام61

بغدادي  عقيلة64
معذر بن "عيش العمري 

بيطام"/يوسف
68.9639مؤقتة

مشتة -دمحم بن عثمان

الجزار/سعيدي

68.9806مؤقتةعزيل عبد القادر/السباسةبن داوي  ساسية63

بن بعطوش عبد العالي 

- سقانة المختلطة -

سقانة/

الرحبات/ليتيم رابح  68.7500مؤقتةالرحبات/ليتيم رابح  مناس  سامية66

برايس  ليلى65
مشتة -دمحم بن عثمان

الجزار/سعيدي
68.9639مؤقتة

مومن السعيد بوعريف 

باتنة/

68.3833مؤقتةالجزار/لقرايش-قريش قريشيبن نصر  سميرة68
-قريش قريشي

الجزار/لقرايش

مقران  رحمة67
نواري العشي اوالد 

الحاسي/اعيش
68.6139مؤقتة

عبد الحميد 

فسديس/بوعكاز



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

6

7

8

9

10

باتنة/مومن السعيد بوعريف 1

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  2

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 3

باتنة/أحمد المقري4

باتنة/سمية5

باتنة/علي بوخالفة6

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود7

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 9

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 10

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة1

بريكة/حي الدقاقشة2

بريكة/أحمد قراوي3

بريكة/قيري عمر4

بريكة/عبد الرحمان دباش5

بريكة/رحماني فرحات6

بريكة/أحمد جحـدو7

بريكة/عمار عقون8

بريكة/اإلخوة شروف9

بريكة/ابن دقيش نور الدين10

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 1

منعة/تامن دمحم2

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 3

بوزينة/هدار عبد القادر4

بوزينة/دمحم عدواني5

6

7

8

9

10

وادي الشعبة/1961أكتوبر117

باتنة/مناصرية عمار بن منصر2

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر3

4

5

6

7

8

9

10

الجزار/مشتة سعيدي-دمحم بن عثمان1

الجزار/اوالد مقالتي-قريش عمـار2

الجزار/اوالد سي علي-أحمد يحي الشريف3

الجزار/لقرايش-قريش قريشي4

الجزار/اوالد دراجي-أحمد دراجي5

6

7

8

9

10

غسيرة/بخوش دمحم1

تكوت/السعيد الشريف2

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

اشمول/مزوج أحمد5

اشمول/بعزي علي اوالد موسى6

كيمل/ورتال بشير سيدي حني7

فم الطوب/خاللفة علي8

9
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 10

بريكة/صكاك الساسي1

بريكة/ساللي فرحات2

68.3833مؤقتةالجزار/لقرايش-قريش قريشيبن نصر  سميرة68
-قريش قريشي

الجزار/لقرايش

68.0000مؤقتةبريكة/عبد الرحمان دباشبن  سعيدة  عفاف70
المنطقة العمرانية 

بريكة/06الجديدة

68.0000مؤقتةباتنة/مومن السعيد بوعريف رافعي  ريمة69
مسعود حواس ابن دمحم 

باتنة/حي سلسبيل  -

قالة  بسمة72
وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة
67.9778نهائية

وادي/1961أكتوبر17  

الشعبة

مجغو  زوليخة71
الصالح قاقي 

تيغـرغار*/أوغانيم*
68.0000مؤقتة

الصالح قاقي 

تيغـرغار*/أوغانيم*

غسيرة/بخوش دمحم67.9417مؤقتةكيمل/ورتال بشير سيدي حنيدمحمي  نورة74

شق الطين  ايناس73
اوالد -قريش عمـار

الجزار/مقالتي
67.9611مؤقتة

اوالد -قريش عمـار

الجزار/مقالتي

قواوسي  مكة75
عزيل عبد /أوالد سيدي غانم

القادر
بريكة/ساللي فرحات67.8944مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

بريكة/بريكة مركز3

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 4

بريكة/اإلخوة شروف5

بريكة/قيري عمر6

بريكة/عبد الرحمان دباش7

بريكة/رحماني فرحات8

9

10

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 1

2
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط3

4
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/(2)أرض زناتي5

باتنة/سمية6

باتنة"/البستان "معجوج العمري 7

باتنة/أحمد المقري8

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  9

باتنة/(3)الحدائق 10

الزرو/الزرو مركز1

2
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
زانة البيضاء/بونوارة ميلود3

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 4

5
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
6

7

8

9

10

باتنة/مناصرية عمار بن منصر1

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر2

وادي الشعبة/1962جويلية305

وادي الشعبة/1961أكتوبر417

5
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/بن خميس عمر بن الطيب6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/(3)الحدائق 8

باتنة/أحمد المقري9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

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

2
المنطقة العمرانية "مراح علي 

عين التوتة"/(م74حي)
عين التوتة/مرزلقاد السعيد3

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 4

5
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
6

عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

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

سفيان/دمحمي ابراهيم8

9

10

وادي الشعبة/1962جويلية105

باتنة/مناصرية عمار بن منصر2

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر3

وادي الشعبة/1961أكتوبر417

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

باتنة/سمية6

باتنة/علي بوخالفة7

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 8

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر9

باتنة/سكينة بنت الحسين10

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة"/البستان "معجوج العمري 4

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 6

باتنة/مناصرية عمار بن منصر7

وادي الشعبة/1962جويلية805

9
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/

مهيرة  امال76
" سوناتيبا"االخوان خنشالي 

باتنة/
67.5000مؤقتة

االخوان خنشالي 

باتنة" /سوناتيبا"

قواوسي  مكة75
عزيل عبد /أوالد سيدي غانم

القادر
بريكة/ساللي فرحات67.8944مؤقتة

خنصال  ايمان رحمة78
مناصرية عمار بن 

باتنة/منصر
67.4639مؤقتة

مناصرية عمار بن 

باتنة/منصر

الزرو/الزرو مركز67.4972مؤقتةالزرو/الزرو مركزبطول  منيرة77

هادف  هاجر80
وادي/1962جويلية05  

الشعبة
67.4528مؤقتة

الشهيد لخضر عجول 

باتنة/إبن عمر

شيحة   منيرة79
عزيل عبد /أوالد مبــــارك 

القادر
67.4611مؤقتة

زروني عبد الرحمان 

عين -ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 

فروجي  رحمة81
مرفق سيدي "شرقي الطيب 

تازولت"/بلخير
67.4417مؤقتة

مرفق "شرقي الطيب 

تازولت"/سيدي بلخير



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر10

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 1

جرمة/مسعودي العيد2

الزرو/تازوريت- قهام الصالح 3

فسديس/عبد الحميد بوعكاز4

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح5

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة8

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة9

الشمرة/عيساني عمـر10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

عين التوتة/مرزلقاد السعيد3

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

5
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
وادي الشعبة/اإلخوة تغالبت بوعروس6

7
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
باتنة/سمية8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  10

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود1

باتنة/سمية2

باتنة/أحمد المقري3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/سكينة بنت الحسين5

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

8

9

10

بوزينة/هدار عبد القادر1

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 2

بوزينة/دمحم عدواني3

منعة/تامن دمحم4

بوزينة/دمحم مقاوسي5

6

7

8

9

10

مروانة/ حي فاخرة04مركز1

مروانة/بوخنشوش الهاشمي2

قصر بلزمة/(1)خرشوش علي صخرات 3

مروانة/بوزيد إسماعيل 4

وادي الماء/حمودي عمار5

وادي الماء/بن حريزة الطاهر6

وادي الماء/بن أحمد عيسى7

8

9

10

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 1

باتنة/(3)الحدائق 2

3
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة/(2)أرض زناتي4

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 7

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو8

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

1
عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
وادي الطاقة/اإلخوة الوناس2

وادي الطاقة/اإلخوة  لعريبي3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 5

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 6

جرمة/مسعودي العيد67.2611مؤقتةعزيل عبد القادر/الـرمــــــل سعدون  سعيدة82

فروجي  رحمة81
مرفق سيدي "شرقي الطيب 

تازولت"/بلخير
67.4417مؤقتة

مرفق "شرقي الطيب 

تازولت"/سيدي بلخير

نزار  دنيا زاد84
عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود
67.2444مؤقتة

عيدة بسوفي إبنة 

باتنة/مسعود

بوشدة  اسماء83
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
67.2500مؤقتة

بن جاب هللا بولخراص 

وادي الشعبة"/بوكعبن"

67.2306مؤقتةتالخمت/بونحوش دمحمشبيلة  مريم86
 حي 04مركز

مروانة/فاخرة

بوزينة/هدار عبد القادر67.2333مؤقتةبوزينة/هدار عبد القادرجبايلي  سميرة85

66.9611مؤقتةبوزينة/دمحم لحمرمزوزي  عقبة88

االخوين بيبيمون دمحم و 

عيون "/ملاير"عمار 

العصافير

67.0000مؤقتةجرمة/مسعودي العيدتولميت  جميلة87
بن حبسة بلقاسم 

باتنة/طريق تازولت 



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

فسديس/عبد الحميد بوعكاز7

دوفانة/ذياب لخميسي8

9
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
فم الطوب/خاللفة علي10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة/أحمد المقري2

باتنة/سمية3

باتنة/علي بوخالفة4

باتنة/(2)أرض زناتي5

باتنة/سكينة بنت الحسين6

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  7

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط9

10
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة/سمية3

باتنة/أحمد المقري4

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة5

باتنة/مومن السعيد بوعريف 6

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 7

باتنة/(3)الحدائق 8

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود9

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب10

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع1

نقاوس/ابن ادريهم لخضر2

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح3

نقاوس/بن دريهم بن دالي4

نقاوس/حي الجوالة5

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 6

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد7

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة8

9
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
10

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 1

جرمة/مسعودي العيد2

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح3

فسديس/عبد الحميد بوعكاز4

باتنة/سكينة بنت الحسين5

6

7

8

9

10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح2

نقاوس/بن دريهم بن دالي3

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع4

تاكسالنت"/المراتيم"بعزيز بوزيد بن صالح 5

نقاوس/حي الجوالة6

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد7

تاكسالنت/العباسي عيسى8

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 9

10

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد1

تازولت/مباركي لخضر2

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم3

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 4

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 5

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 6

7

8

9

10

1
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
فم الطوب/خاللفة علي2

دوفانة/ذياب لخميسي3

66.9611مؤقتةبوزينة/دمحم لحمرمزوزي  عقبة88

االخوين بيبيمون دمحم و 

عيون "/ملاير"عمار 

العصافير

مشاكرة  ليلية90
لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 

سفيان/
66.4639مؤقتة

66.5000مؤقتةباتنة/(2)أرض زناتيعجرود  أمينة89
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط

حربوش  ذهبية92
مفدي - ذراع الزيتون 

المعذر-/زكرياء 
66.4583مؤقتة

سعيداني دمحم 

جرمة/الفاتح

طرابسة  عائشة91
اوالد -أحمد دراجي

الجزار/دراجي
66.4639مؤقتة

ابن ادريهم 

نقاوس/لخضر

بن دايخة  اميرة94
تاقوست -أحمد مسامح 

بوزينة/الحمراء
تازولت/مباركي لخضر66.4444مؤقتة

حناشي   أسماء93
بعزيز بوزيد بن صالح 

تاكسالنت"/المراتيم"
66.4528مؤقتة

حجيرة دمحم 

نقاوس/الصالح

قرزيز  هبة95
دراغلة دمحم ابن مسعود 

المجمع المدرسي "

فم الطوب"/الجديد

66.0000مؤقتة

دراغلة دمحم ابن مسعود 

المجمع المدرسي "

فم الطوب"/الجديد



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

وادي الطاقة/اإلخوة الوناس4

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم5

6

7

8

9

10

1
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
الزرو/الزرو مركز2

زانة البيضاء/حشاش الزاوي3

زانة البيضاء/بونوارة ميلود4

5
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
6

7

8

9

10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة/سمية2

3
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/(2)أرض زناتي4

باتنة/أحمد المقري5

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 6

باتنة/سكينة بنت الحسين7

باتنة/علي بوخالفة8

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  9

10

باتنة/أحمد المقري1

باتنة/علي بوخالفة2

باتنة/سكينة بنت الحسين3

باتنة/سمية4

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  5

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود6

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 7

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط8

9
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 10

الشمرة/عيساني عمـر1

بولهيالت/الوناس لعور2

بولهيالت/موسى شوشان3

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 4

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح5

فسديس/عبد الحميد بوعكاز6

7

8

9

10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

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

عين التوتة/مرزلقاد السعيد4

5
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
سفيان/دمحمي ابراهيم6

سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

9
عين -زروني عبد الرحمان ابن احمد 

سفيان-/الصفراء 
أوالد سي سليمان/دمحمي السعيد 10

1
 19حي "األخوين أمزيان عبد المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان
الزرو/الزرو مركز2

زانة البيضاء/بونوارة ميلود3

زانة البيضاء/مشتة أوالد عيسى4

زانة البيضاء/حشاش الزاوي5

6

7

8

9

10

بلول  عفاف96
األخوين أمزيان عبد المجيد 

 19حي "و دمحم 

سريانة"/جوان

65.7500مؤقتة

األخوين أمزيان عبد 

 19حي "المجيد و دمحم 

سريانة"/جوان

قرزيز  هبة95
دراغلة دمحم ابن مسعود 

المجمع المدرسي "

فم الطوب"/الجديد

66.0000مؤقتة

دراغلة دمحم ابن مسعود 

المجمع المدرسي "

فم الطوب"/الجديد

نايت عثمان  صليحة98
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
65.5000مؤقتة

65.5000مؤقتةالمعذر/اإلخوة بهلولبن الزاوي  رباب97

اآلخوين الشهيدين 

عجول احمد و الطيب 

باتنة/ابني عبد هللا

سفيان/دمحمي ابراهيم65.5000مؤقتةسفيان/دمحمي ابراهيمبصير  فايزة100

الشمرة/عيساني عمـر65.5000مؤقتةزانة البيضاء/بونوارة ميلوددرفولي  عبد الحق99

مسعودي  ايمان101
زانة /مشتة أوالد عيسى

البيضاء
65.5000مؤقتة

مشتة أوالد 

زانة البيضاء/عيسى



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 1

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع2

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح3

4

5

6

7

8

9

10

رأس العيون/بشاطة الصالح1

2
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
3

الحي الجديد " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس العيون"/العيون مركز.ر
الرحبات/ليتيم رابح  4

الرحبات/لمودع أحمد5

6
رأس "/راس الوادي" دوادي امحد بن حمو 

العيون
القيقبة"/الجديدة قيقبة"بادي دمحم 7

الرحبات/خليفة سليمان8

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة9

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة/سمية2

باتنة/أحمد المقري3

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 4

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة5

باتنة/علي بوخالفة6

وادي الشعبة/1961أكتوبر717

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط8

باتنة/مناصرية عمار بن منصر9

وادي الشعبة/1962جويلية1005

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

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

عين التوتة/مرزلقاد السعيد4

5
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
سفيان/دمحمي ابراهيم6

سفيان/لقصر - لكحل دمحم ابن احمد 7

8

9

10

تاكسالنت/العباسي عيسى1

تاكسالنت"/المراتيم"بعزيز بوزيد بن صالح 2

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع3

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح4

نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

نقاوس/بن دريهم بن دالي6

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد7

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة8

تاكسالنت-/تارشوين-دمحم لعلى9

نقاوس/حي الجوالة10

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح1

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

تاكسالنت/العباسي عيسى6

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع7

8

9

10

فسديس/عبد الحميد بوعكاز1

جرمة/مسعودي العيد2

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 3

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح4

بولهيالت/الوناس لعور5

بولهيالت/موسى شوشان6

الشمرة/عيساني عمـر7

بعيرة  سميحة102
- بومقر -سعادي عيسى 

بومقر/
65.5000مؤقتة

65.5000مؤقتةعين جاسر/بلموفق السعيدعبد هللا   ايمان104
يوسف نوري اوالد 

باتنة/بشينة

65.5000مؤقتةرأس العيون/بشاطة الصالحبروال  امينة103

 بن عياش جمعي ابن 

كاف "دمحم 

رأس العيون"/معروف

65.5000مؤقتةتاكسالنت/العباسي عيسىلخذاري  نسيمة106
العباسي 

تاكسالنت/عيسى

65.5000مؤقتةسفيان/دمحمي ابراهيمخاطر  ميمونة105
- لكحل دمحم ابن احمد 

سفيان/لقصر 

بولهيالت/الوناس لعور65.4639مؤقتةالقصبات/دمحم بوعبد هللانجاي  بسمة108

بوضياف  بثينة107
أوالد سي /مؤمن السعيد

سليمان
65.5000مؤقتة

أوالد /مؤمن السعيد

سي سليمان



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة8

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط9

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة10

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام1

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة2

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد3

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع4

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح5

الرحبات/لمودع أحمد6

الرحبات/ليتيم رابح  7

8
الحي الجديد " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس العيون"/العيون مركز.ر
9

10

دوفانة/ذياب لخميسي1

2
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
فسديس/عبد الحميد بوعكاز3

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط4

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر5

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 6

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود7

باتنة/(3)الحدائق 8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/مومن السعيد بوعريف 10

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة/سمية3

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب4

باتنة/مناصرية عمار بن منصر5

وادي الشعبة/1962جويلية605

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر7

8
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود9

باتنة/(2)أرض زناتي10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

عين التوتة/مرزلقاد السعيد3

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

5
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
6

وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
وادي الشعبة/اإلخوة تغالبت بوعروس7

بريكة/رحماني فرحات8

بريكة/أحمد قراوي9

بريكة/حي الدقاقشة10

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد1

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة2

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح3

نقاوس/ابن ادريهم لخضر4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

تاكسالنت/العباسي عيسى6

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع7

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 8

9

10

بريكة/أحمد قراوي1

بريكة/رحماني فرحات2

بريكة/عبد الرحمان دباش3

بريكة/حي الدقاقشة4

بريكة/اإلخوة شروف5

6

7

8

9

10

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 1

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 2

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 3

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 4

بولهيالت/الوناس لعور65.4639مؤقتةالقصبات/دمحم بوعبد هللانجاي  بسمة108

قادرة  هاجر110
عزيل عبد /اإلخوة عولمي 

القادر
65.4528مؤقتة

65.4611مؤقتةالرحبات/لمودع أحمدمانع  شيماء109
أوالد /عزيز دمحم الحمام

سي سليمان

حمديكن  نادية112
عطية عزوز ابن ميلود 

بريكة/02الجديدة بريكة مركز
65.4500مؤقتة

اإلخوة تغالبت 

وادي الشعبة/بوعروس

65.4528مؤقتةعزيل عبد القادر/أوالد ميرة زيتوني  فريدة111

عماري احمد لخضر 

 (3)حملـة" بن صالح 

باتنة"/

دومي  وردة114
عزيل عبد /أوالد مبــــارك 

القادر
بريكة/اإلخوة شروف65.3917مؤقتة

بولقيس  أسماء113
أوالد سي /مؤمن السعيد

سليمان
65.4417مؤقتة

أوالد /مؤمن السعيد

سي سليمان

65.3639مؤقتةتالخمت/بن ساعد أمغارهدار  سميحة115



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو5

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 6

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 7

باتنة/(3)الحدائق 8

باتنة/أحمد المقري9

باتنة/سمية10

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة1

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة2

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود3

فسديس/عبد الحميد بوعكاز4

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط5

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 6

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب7

8
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة/سمية9

باتنة/أحمد المقري10

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة/(3)الحدائق 3

باتنة/مناصرية عمار بن منصر4

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود5

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 6

7
عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 8

دوفانة/ذياب لخميسي9

الشمرة/عيساني عمـر10

تالخمت/مشتة أعودي -مقالتي احمنة 1

تالخمت/بونحوش دمحم2

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة3

لمسان/خنشالي سليمان4

الرحبات/ليتيم رابح  5

الرحبات/لمودع أحمد6

تالخمت/كعبوش عبد هللا7

أ و ال د سالم/شافعي لعبيدي8

تالخمت/زيتون السعيد9

10
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
لمسان/خنشالي سليمان1

تاكسالنت"/المراتيم"بعزيز بوزيد بن صالح 2

تاكسالنت/العباسي عيسى3

نقاوس/بن دريهم بن دالي4

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع5

6

7

8

9

10

مروانة/بوخنشوش الهاشمي1

وادي الماء/بن أحمد عيسى2

وادي الماء/بن حريزة الطاهر3

وادي الماء/حمودي عمار4

مروانة/بوزيد إسماعيل 5

6

7

8

9

10

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 1

باتنة/(3)الحدائق 2

باتنة/(2)أرض زناتي3

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 6

باتنة/حي سلسبيل  -مسعود حواس ابن دمحم 7

8
اآلخوين الشهيدين عجول حمالوي و صالح 

باتنة/إبني لخضر 
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود9

وادي الطاقة/اإلخوة الوناس10

بولهيالت/الوناس لعور1

65.3556مؤقتةعين جاسر/بن الذيب حواسعمارة  لبنى116

65.3639مؤقتةتالخمت/بن ساعد أمغارهدار  سميحة115

يسعد  الحسين118
مشتة أعودي -مقالتي احمنة 

تالخمت/
65.2306مؤقتة

مشتة -مقالتي احمنة 

تالخمت/أعودي 

65.3028مؤقتةأوالد عمار/مشتة لحسانةمجوج  سهام117

64.5000مؤقتةوادي الماء/حمودي عمارعزاز  سميرة120
بوخنشوش 

مروانة/الهاشمي

لمسان/خنشالي سليمان64.5000مؤقتةلمسان/خنشالي سليمانبن دراجي  عبد الرزاق119

64.4278مؤقتةبريكة/رحماني فرحاتحيدوسي  حياة122

64.4917مؤقتةوادي الطاقة/اإلخوة الوناسبوعرعور   لينة121
وادي /اإلخوة الوناس

الطاقة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

بولهيالت/موسى شوشان2

الشمرة/عيساني عمـر3

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

باتنة/أحمد المقري6

باتنة/سمية7

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة/سمية2

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 3

وادي الشعبة/1962جويلية405

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 5

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 6

تازولت/مباركي لخضر7

باتنة/الشهيد لخضر عجول إبن عمر8

9
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة10

فسديس/عبد الحميد بوعكاز1

باتنة/سكينة بنت الحسين2

باتنة/أحمد المقري3

باتنة/سمية4

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 5

جرمة/مسعودي العيد6

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح7

باتنة/مومن السعيد بوعريف 8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

10

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

2
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة/سمية4

باتنة/مناصرية عمار بن منصر5

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر6

وادي الشعبة/1962جويلية705

8
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

1
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 3

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط4

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 5

6
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
وادي الشعبة/اإلخوة تغالبت بوعروس7

وادي الشعبة/1962جويلية805

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر9

وادي الشعبة/1961أكتوبر1017

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط1

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

4
الجديدة .د.د" فاتح هاشمي ابن مختار 

باتنة"/(3)
باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  5

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر6

وادي الشعبة/1962جويلية705

وادي الشعبة/1961أكتوبر817

باتنة/مناصرية عمار بن منصر9

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب10

فسديس/عبد الحميد بوعكاز1

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

باتنة/مناصرية عمار بن منصر3

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو4

باتنة/بن خميس عمر بن الطيب5

6
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
باتنة/(2)أرض زناتي7

وادي الشعبة/اإلخوة تغالبت بوعروس8

64.4278مؤقتةبريكة/رحماني فرحاتحيدوسي  حياة122

63.9639مؤقتةفسديس/عبد الحميد بوعكازبوزيدي  نسرين124

دوكاري  عبير ريمة123
حي "مهداوي ابراهيم بن دمحم 

تازولت"/دردور
64.0000مؤقتة

بلخيري   نورة126
- قهام الصالح 

الزرو/تازوريت
63.7500مؤقتة

حركات  رحمة125
خرشوش علي صخرات 

قصر بلزمة/(1)
63.7500مؤقتة

معجوج العمري 

باتنة"/البستان "

مرزوقي  رانية128
مختار عجينة ابن دمحم 

" المجمع المدرسي الجديد"

عين جاسر/

63.7500مؤقتة

63.7500مؤقتةحيدوسة/يخلف إدريسمنصورية  يامنة127



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 9

10
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
غسيرة/بخوش دمحم1

تكوت/السعيد الشريف2

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم3

اشمول/بعزي علي اوالد موسى4

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد5

وادي الطاقة/اإلخوة الوناس6

منعة/تامن دمحم7

8
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
بوزينة/هدار عبد القادر9

بوزينة/تاقوست الحمراء-أحمد مسامح 10

1
عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
باتنة/سمية2

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود3

باتنة/(2)أرض زناتي4

دوفانة/ذياب لخميسي5

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 6

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط7

باتنة/أحمد المقري8

باتنة "/(1)الحدائق "صالح بوحريق 9

باتنة/مومن السعيد بوعريف 10

مروانة/بوزيد إسماعيل 1

مروانة/ حي فاخرة04مركز2

وادي الماء/بن أحمد عيسى3

وادي الماء/بن حريزة الطاهر4

وادي الماء/حمودي عمار5

حيدوسة/أعراب علي نافلة6

مروانة/بوخنشوش الهاشمي7

قصر بلزمة/(1)خرشوش علي صخرات 8

9

10

1
كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
2

بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
3

الحي الجديد " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس العيون"/العيون مركز.ر
سفيان/بخوش عمر4

الرحبات/خليفة سليمان5

6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام1

أوالد سي سليمان/دمحمي السعيد 2

لمسان/خنشالي سليمان3

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة4

تاكسالنت"/المراتيم"بعزيز بوزيد بن صالح 5

6

7

8

9

10

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو1

تازولت/مباركي لخضر2

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 3

تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 4

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 5

فسديس/عبد الحميد بوعكاز6

باتنة/(3)الحدائق 7

باتنة/سكينة بنت الحسين8

باتنة/يوسف نوري اوالد بشينة9

باتنة/حميش الصالح بن عبد الرحمان 10

1
بوخوخو "عجاج حمو ابن عيسى 

رأس العيون"/الرابطة
2

كاف " بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/معروف
3

الحي الجديد " معزوزة دمحم ابن عمر 

رأس العيون"/العيون مركز.ر
الرحبات/ليتيم رابح  4

الرحبات/لمودع أحمد5

مرزوقي  رانية128
مختار عجينة ابن دمحم 

" المجمع المدرسي الجديد"

عين جاسر/

63.7500مؤقتة

عروسي  عبلة130
االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

عيون العصافير"/ملاير"
63.5000مؤقتة

تكوت/السعيد الشريف63.5000مؤقتةثنية العابد/دمحم شوحاليخلف  حورية129

مومن  امال132
 بن عياش جمعي ابن دمحم 

رأس العيون"/كاف معروف"
63.4806مؤقتة

عجاج حمو ابن عيسى 

بوخوخو "

رأس العيون"/الرابطة

مروانة/بوزيد إسماعيل 63.5000مؤقتةمروانة/بوزيد إسماعيل شريط  هاجر131

بوتغرار   مريم134
اوالد -أحمد دراجي

الجزار/دراجي
63.4639مؤقتة

63.4639مؤقتةالقصبات/قماز  مسعود بلخذرية  رياض133
أوالد /دمحمي السعيد 

سي سليمان

بن الزاوي  سارة135
عجاج حمو ابن عيسى 

رأس "/بوخوخو الرابطة"

العيون

63.4611مؤقتة

 معزوزة دمحم ابن عمر 

الحي الجديد "

رأس "/العيون مركز.ر

العيون



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

6

7

8

9

10

مروانة/ حي فاخرة04مركز1

مروانة/بوزيد إسماعيل 2

مروانة/بوخنشوش الهاشمي3

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين4

قصر بلزمة/(1)خرشوش علي صخرات 5

6

7

8

9

10

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة1

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد2

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح3

أوالد سي سليمان/عزيز دمحم الحمام4

نقاوس/ابن ادريهم لخضر5

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع6

نقاوس/حي الجوالة7

نقاوس/بن دريهم بن دالي8

لمسان/الشريف ناصري مشتة القنطرة9

لمسان/خنشالي سليمان10

تكوت/السعيد الشريف1

غسيرة/بخوش دمحم2

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

اشمول/بعزي علي اوالد موسى4

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم5

6

7

8

9

10

آريس/بن ضيف هللا أحمد بن دمحم1

اشمول/بعزي علي اوالد موسى2

غسيرة/بخوش دمحم3

فم الطوب/خاللفة علي4

تكوت/السعيد الشريف5

6
المجمع المدرسي "دراغلة دمحم ابن مسعود 

فم الطوب"/الجديد
آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد7

منعة/تامن دمحم8

اشمول/مزوج أحمد9

تيغـرغار*/أوغانيم*الصالح قاقي 10

امـدوكـال/رزاز دمحم1

بريكة/حي الدقاقشة2

بريكة/أحمد قراوي3

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 4

بريكة/رحماني فرحات5

6

7

8

9

10

سفيان/دمحمي ابراهيم1

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 2

3
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
4

5

6

7

8

9

10

بريكة/ابن دقيش نور الدين1

بريكة/علوان العساسي2

ساكر  نادية136
أ /حواس مساعدي ابن طمين

و ال د سالم
63.4444مؤقتة

خرشوش علي 

قصر /(1)صخرات 

بلزمة

بن الزاوي  سارة135
عجاج حمو ابن عيسى 

رأس "/بوخوخو الرابطة"

العيون

63.4611مؤقتة

 معزوزة دمحم ابن عمر 

الحي الجديد "

رأس "/العيون مركز.ر

العيون

62.9917مؤقتةغسيرة/بن عمر عثمانلطفاوي  سارة138

63.0000مؤقتةتاكسالنت-/تارشوين-دمحم لعلىبلخذرية  رانية137

أوالد سي سليمان 

أوالد سي /الجديدة

سليمان

امـدوكـال/رزاز دمحم62.0000مؤقتةامـدوكـال/رزاز دمحمبلي   وهيبة140

فم الطوب/خاللفة علي62.0000مؤقتةتيغانمين/بن حاية بومعرافلحول  توفيق139

61.9639مؤقتةبريكة/ابن دقيش نور الدينداي  جمال142
ابن دقيش نور 

بريكة/الدين

لبرارة  رحمة141
زروني عبد الرحمان ابن 

سفيان-/عين الصفراء -احمد 
62.0000مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

بريكة/عبد الحميد ابن باديس3

بريكة/اإلخوة صحراوي4

بريكة/بعلي الشريف موسى5

بريكة/عمار عقون6

7

8

9

10

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع1

نقاوس/حي الجوالة2

تاكسالنت"/المراتيم"بعزيز بوزيد بن صالح 3

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة4

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد5

تاكسالنت-/تارشوين-دمحم لعلى6

تاكسالنت/العباسي عيسى7

8

9

10

1
حي المجاهدين "ترغيني بوهالي ابن بلقاسم 

بيطام"/بيطام
2

بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بريكة/حي الدقاقشة3

بريكة/عبد الرحمان دباش4

بريكة/(بريكة)عزيل عبد القادر 5

بريكة/اإلخوة صحراوي6

بريكة/اإلخوة شروف7

بريكة/أحمد قراوي8

بريكة/رحماني فرحات9

10

بولهيالت/موسى شوشان1

بولهيالت/الوناس لعور2

الشمرة/عيساني عمـر3

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 4

فسديس/عبد الحميد بوعكاز5

جرمة/مسعودي العيد6

باتنة/اإلخوة بن خميس كشيدة7

8
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
جرمة/سعيداني دمحم الفاتح9

دوفانة/ذياب لخميسي10

باتنة/سمية1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة/مناصرية عمار بن منصر3

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود4

باتنة/مومن السعيد بوعريف 5

6
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
بريكة/أول نوفمبر 7

وادي الشعبة/1962جويلية805

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 9

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 10

بريكة/حي الدقاقشة1

بريكة/اإلخوة صحراوي2

بريكة/أحمد قراوي3

بريكة/بعلي الشريف موسى4

بريكة/عبد الرحمان دباش5

بريكة/ابن دقيش نور الدين6

بريكة/رحماني فرحات7

بريكة/ساللي فرحات8

9
بيطام "بودراس حميدة ابن لهاللي 

بيطام"/مركز
بريكة/اإلخوة شروف10

تازولت"/حي دردور"مهداوي ابراهيم بن دمحم 1

وادي الطاقة/اإلخوة الوناس2

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 3

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد4

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو5

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 6

7
اآلخوين الشهيدين عجول احمد و الطيب ابني 

باتنة/عبد هللا
تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 8

تازولت/مباركي لخضر9

61.9639مؤقتةبريكة/ابن دقيش نور الدينداي  جمال142
ابن دقيش نور 

بريكة/الدين

61.9639مؤقتةبيطام/شتوح عبد هللاعيالن  امال144

ترغيني بوهالي ابن 

حي "بلقاسم 

المجاهدين 

بيطام"/بيطام

نقاوس/حي الجوالة61.9639مؤقتةنقاوس/الرحمن.بن دريهم عموساوي   حكيمة143

61.9250مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفالصغير  سمية146

بن ساعد  ايمان145
الشريف ناصري مشتة 

لمسان/القنطرة
61.9611مؤقتة

61.8917مؤقتةعزيل عبد القادر/أوالد شريفةمعروف  نورة148

بريكة/اإلخوة صحراوي61.8917مؤقتةبريكة/حي الدقاقشةصراوي  ايمان147



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

تازولت"/أوالد عوف"عوف احمد بن صالح 10

باتنة/سمية1

باتنة/أحمد المقري2

باتنة/(3)الحدائق 3

4
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

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

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط6

باتنة"/ارض مالخسو "عبد الحفيظ مالخسو7

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 8

باتنة/بن حبسة بلقاسم طريق تازولت 9

باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود10

باتنة" /سوناتيبا"االخوان خنشالي 1

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط2

باتنة"/البستان "معجوج العمري 3

باتنة/أحمد المقري4

باتنة/علي بوخالفة5

باتنة/سكينة بنت الحسين6

باتنة/سمية7

باتنة/أوشن الطاهر بارك افوراج  8

باتنة/مومن السعيد بوعريف 9

باتنة/اإلخوة هدنة ارض زناتي10

نقاوس/ابن ادريهم لخضر1

نقاوس/بن دريهم بن دالي2

نقاوس/حي الجوالة3

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع4

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح5

6

7

8

9

10

أ و ال د سالم/حواس مساعدي ابن طمين1

الحاسي/نواري العشي اوالد اعيش2

تالخمت/كعبوش عبد هللا3

تالخمت/بونحوش دمحم4

5
المجمع المدرسي "مختار عجينة ابن دمحم 

عين جاسر" /الجديد
عين جاسر/بن الذيب حواس6

7

8

9

10

نقاوس/الرحمن.بن دريهم ع1

نقاوس/حجيرة دمحم الصالح2

نقاوس/ابن ادريهم لخضر3

نقاوس/حي الجوالة4

نقاوس/بن دريهم بن دالي5

أوالد سي سليمان/أوالد سي سليمان الجديدة6

أوالد سي سليمان/مؤمن السعيد7

بريكة/قيري عمر8

بومقر- /بومقر -سعادي عيسى 9

بومقر- /مقونسة -بوخنوفة بوجمعة 10

عين التوتة/حي حمادة - بوخالفة مسعود 1

2
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
عين التوتة/مرزلقاد السعيد3

4
وادي "/بوكعبن"بن جاب هللا بولخراص 

الشعبة
وادي الشعبة/اإلخوة تغالبت بوعروس5

بريكة/رحماني فرحات6

بريكة/أحمد قراوي7

بريكة/حي الدقاقشة8

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة9

بريكة/اإلخوة شروف10

1
المنطقة العمرانية "مراح علي 

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

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

4
- سقانة المختلطة -بن بعطوش عبد العالي 

سقانة/
عين التوتة/مرزلقاد السعيد5

بريكة/رحماني فرحات6

61.8917مؤقتةعزيل عبد القادر/أوالد شريفةمعروف  نورة148

دحمان  نصيرة150
منصوري فرحات ابن 

باتنة/منصور تامشيط
61.4583مؤقتة

زروال  رفيقة149
المنطقة العمرانية 

بريكة/06الجديدة
61.6806مؤقتة

60.8750مؤقتةأ و ال د سالم/شافعي لعبيدييخلف  نصيرة152
نواري العشي اوالد 

الحاسي/اعيش

60.9417مؤقتةنقاوس/ابن ادريهم لخضرصفية  نسرين151
بن دريهم بن 

نقاوس/دالي

60.0000مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتبلولة  مريمة154

60.5000مؤقتةبريكة/قيري عمربلخيري  احالم153

أوالد سي سليمان 

أوالد سي /الجديدة

سليمان

60.0000مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتبن اسماعين  سمية155



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

بريكة/أحمد قراوي7

بريكة/حي الدقاقشة8

بريكة/06المنطقة العمرانية الجديدة9

بريكة/اإلخوة شروف10

غسيرة/بخوش دمحم1

تكوت/السعيد الشريف2

آريس/الشهيد عمر عمراني بن احمد3

فم الطوب/خاللفة علي4

اشمول/بعزي علي اوالد موسى5

6

7

8

9

10

الشمرة/عيساني عمـر1

بولهيالت/موسى شوشان2

بولهيالت/الوناس لعور3

المعذر-/مفدي زكرياء - ذراع الزيتون 4

فسديس/عبد الحميد بوعكاز5

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 6

جرمة/مسعودي العيد7

باتنة/أحمد المقري8

باتنة/سمية9

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح10

1
 (3)حملـة" عماري احمد لخضر بن صالح 

باتنة"/
باتنة/عيدة بسوفي إبنة مسعود2

باتنة/مناصرية عمار بن منصر3

باتنة/منصوري فرحات ابن منصور تامشيط4

5
عيون "/ملاير"االخوين بيبيمون دمحم و عمار 

العصافير
تازولت"/مرفق سيدي بلخير"شرقي الطيب 6

تازولت"/ م 200حي "فراحتية بلقاسم 7

وادي الشعبة/1954أول نوفمبر8

جرمة/مسعودي العيد9

وادي الشعبة/1962جويلية1005

عين ياقوت/ياقوت.ع1954أول نوفمبـر 1

جرمة/مسعودي العيد2

جرمة/سعيداني دمحم الفاتح3

باتنة/سكينة بنت الحسين4

باتنة/علي بوخالفة5

باتنة/أحمد المقري6

باتنة/سمية7

8

9

10

بريكة/اإلخوة شروف1

بريكة/صكاك الساسي2

بريكة/ساللي فرحات3

بريكة/بريكة مركز4

بريكة/ابن دقيش نور الدين5

6

7

8

9

10

مدير التربية

التوقيعاإلسم واللقب

فالح دمحم العريب

بن خرور دمحم

زمره  كمال

60.0000مؤقتةفم الطوب/خاللفة عليعثماني  لطيفة156

60.0000مؤقتةبريكة/ساللي فرحاتبن اسماعين  سمية155

59.9611مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفسعدي  ياسمينة158

60.0000مؤقتةبولهيالت/موسى شوشانحابة  سعيدة157

ممثلــــو المستخدمين

بريكة/ساللي فرحات55.8917مؤقتةبريكة/اإلخوة شروفدومان  شافية160

رزوق  عالءالدين159
أول نوفمبـر 

عين ياقوت/ياقوت.ع1954
59.9472مؤقتة



المنصب المحصل عليهالرغباتمجموع النقاطالصفةمكان العملاللقب و االسمالرقم

بوصار  يمينة1
البستان "معجوج العمري 

باتنة"/
باتنة/أحمد المقري121.4583نهائية

جزيري اجلمعي

سايل كمال


