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022019/03/0104000000000000001000*68.50012017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1987/01/242012/10/21بن ساعد هناء016233025

022019/03/0104000000000000001000*67.50012017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1984/12/252014/07/01بلخذرية نسيمة028880037

022018/12/0104000000000000010100*67.50012016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1978/11/082014/10/13العباسي  خديجة038096505

022019/02/01000400000000000000001100*67.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1980/09/152014/12/01بوساح نهلة046296504

022019/08/0104000000000000000500*67.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1991/01/082014/12/01بن حمزة رضوان0514759774

022019/03/01000000000600000000000000001000*66.50012017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطإعالم آلي1991/11/022014/09/17معارفي غنية0614963561

022019/03/01082802000000000000001000*66.50012017/08/01020500أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/05/132015/09/02بوشطيط فاتح078046564

022018/10/0104000000000000010300*66.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1986/04/262014/07/01بلجراف حورية088865411

022019/02/0104000000000000001100*66.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1974/07/102014/12/01زقاق صافية0912320213

022019/02/0104000000000000001100*66.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1976/12/242014/12/01أوشن زبيدة106160003

022019/02/0104000000000000001100*66.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1981/07/222014/12/01رحايلي حورية116469186

022019/02/0104000000000000001100*66.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1982/06/182014/12/01سمايري نورة126514914

022019/02/0104000000000000001100*66.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1988/09/142014/12/01عابي عائشة138871794

022019/08/0104000000000000000500*66.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1990/05/262014/12/01سليماني عزيزة1410783828

022019/02/0104000000000000001100*66.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1991/05/042014/12/01ريحاني إبراهيم1514783885

022019/09/01110602000000000000000400*66.00012018/04/01010900أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1992/03/262015/10/12مالح نور الهدى1614687717

022019/02/01000400000000000000001100*65.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/01/232014/12/01بن ساسي رندة17593703

022019/05/0101031102000000000000000800*65.00012018/04/01010900أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/07/172015/10/01مراح نور الدين1812141090

022019/09/0104000000000000000400*64.50012017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1986/02/112013/12/19بن ناصر سهام198068298

022019/02/01000000000400000000000000001100*64.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1985/04/202014/07/01حامدي نبيلة209542905

022019/03/0104000000000000001000*64.50012017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1986/08/222014/07/01اعراب مريم219548444

022019/02/03020502000400000000000302001028*64.50012019/02/03001028أستاذ رئيسي للتعليم المتوسطإعالم آلي1992/05/102014/09/07جبابرة كاملة2214936168

022019/08/0104000000000000000500*64.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/07/102014/12/01حشاش صليحة236502651

022018/12/0106000000000000010100*64.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1983/10/042014/12/01الوناس الهام246603284
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022019/08/0104000000000000000500*64.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1984/01/022014/12/01عقون نور الدين259555765

022019/02/0104000000000000001100*64.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/01/052014/12/01طالبي حليم 268860544

022019/08/0104000000000000000500*64.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1989/02/172014/12/01بوعكورة  محمد الطاهر2713597602

022018/08/01010524000200000000000000010500*64.50012017/10/01020300أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1978/05/142015/10/13توبي مليك286297718

022019/02/0104000000000000001100*63.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1990/12/212014/12/01براءة براكة 2913199629

022018/05/01041508010000000000010800*63.00012015/11/01040200أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1991/08/032012/09/16بركات لمياء3011393687

022018/09/0104000000000000010400*63.00012016/07/06030525أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1986/05/132014/01/06عنون ذهبية317204183

022018/08/0106000000000000010500*63.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1981/05/082014/07/01سلطان سميرة326695051

022018/08/0106000000000000010500*63.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1982/02/232014/07/01يحياوي إبتسام338006072

022018/08/0106000000000000010500*63.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1982/03/042014/07/01وناس سلمى348010206

022018/11/0104000000000000010200*63.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/05/052014/09/08زاوي اسماء3511389505

022019/05/0104000000000000000800*63.00012017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1991/11/242014/09/11زيدان خديجة3614819574

022019/08/0104000000000000000500*63.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1976/09/182014/12/01نغرة فوزية376086664

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/05/032014/12/01بايدي فريدة386289399

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1980/07/152014/12/01قتالة فيروز396419618

022017/09/01010507000400000000000000020400*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1982/04/112014/12/01بونوارة ليلى406490596

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1982/06/142014/12/01بونخل رمزي415862762

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية022017/06/0101072804000000000000020700*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1983/07/292014/12/01صالحي راضية428072096

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/09/212014/12/01سي عبد هللا صابر438866231

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1985/10/042014/12/01بيبط اسية449558655

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/01/252014/12/01طيان رشيد4510783630

022018/03/01111104000000000000011000*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1987/08/142014/12/01فياللي  ليلى468869488

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/01/272014/12/01قادري حمزة47

022019/08/0104000000000000000500*63.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1989/04/282014/12/01بن النوي بالل4812793581
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022019/08/0104000000000000000500*63.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1991/09/272014/12/01بوكروش حليمة 4915037705

022019/01/0101032002000000000000010000*63.00012018/01/01020000أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/04/132015/09/01بوقرة عمار508074387

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1981/05/012016/12/01هري حفيظة516490953

022019/02/0104000000000000001100*63.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/01/172016/12/01بن فيفي رقية528089571

022019/02/0104000000000000001100*62.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/09/012014/07/01منزر مريم538073064

022019/02/0104000000000000001100*62.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/07/082014/12/01بوخالفة حفصة546697166

022019/08/0104000000000000000500*62.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/04/262014/12/01بلي فاتح558868691

022019/02/0104000000000000001100*62.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/03/042014/12/01غرباوي سمية568878677

022018/11/0101050302000000000000010200*62.50012017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1983/09/122015/12/01بن زينة امال579555694

022018/08/0106000000000000010500*62.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1982/02/112014/07/01منصوري أبو القاسم586599587

022019/02/0104000000000000001100*62.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1984/10/072014/07/01لموشي خديجة599575823

022018/09/0106000000000000010400*62.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/08/022014/07/01زبيري ناهد 6016462800

022019/05/0104000000000000000800*62.00012017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1991/04/152014/09/07عالوة امال6114746349

022018/11/0104000000000000010200*62.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1992/08/092014/09/14حساني بشرى6214732817

022018/05/01090704000000000000010800*62.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/01/252014/12/01سايب عمار636398300

022019/02/0104000000000000001100*62.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/07/222014/12/01بوتيطاو ماجدة649544369

022018/12/01020604000000000000010100*62.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1987/08/202014/12/01رشام اسماعيل654058992

022019/02/01000400000000000000001100*62.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1990/05/302014/12/01قارح نور الهدى6610786021

022019/08/0104000000000000000500*62.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1990/09/262014/12/01حلوفي رحيم6711391328

022018/08/01000000000600000000000000010500*61.50012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1978/08/202014/07/01زقرير حليم686167819

022018/08/0106000000000000010500*61.50012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/03/312014/07/01علواني ريمة 6912450861

022018/08/0106000000000000010500*61.50012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1988/04/012014/07/01بن علي سمية7011391870

022018/11/01000000000400000000000000010200*61.50012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1975/10/022014/09/21بحري حياة711360851

022019/02/0104000000000000001100*61.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1974/08/172014/12/01بهلول صورية72152374
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022019/08/0104000000000000000500*61.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1979/06/022014/12/01عليلي جمعة736180829

022018/07/01070104000000000000010600*61.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1979/09/132014/12/01مرزوقي صبرينة746170978

022019/08/0104000000000000000500*61.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1980/02/172014/12/01لفقير خديجة759575782

022019/02/0104000000000000001100*61.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/01/292014/12/01حجيج سمراء769549984

022019/02/0104000000000000001100*61.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/06/042014/12/01عسلي وهيبة779545498

022019/08/0104000000000000000500*61.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1987/02/102014/12/01عباسي الزهرة788883159

022019/08/0104000000000000000500*61.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1988/02/102014/12/01حمزة عماد الدين798866597

022019/02/0104000000000000001100*61.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/08/242014/12/01خموج سارة هيبة8010094795

022019/08/0104000000000000000500*61.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/01/142014/12/01محمدي رحيمة8113572418

022018/06/0101041004000000000000010700*61.50012017/08/01020500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1985/05/172015/09/02بوطارن لمياء828888270

022018/07/01000000000400000000000000010600*61.00012016/05/01030800أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1979/06/242014/09/03مخلوفي سليم836280417

022018/11/0104000000000000010200*61.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1992/08/282014/09/07بن مخلوف سامية8414735838

022019/02/0104000000000000001100*61.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/05/172014/12/01الطيب مريم856289959

022018/03/01110804000000000000011000*61.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1986/04/202014/12/01شبيلي كريمة866184765

022019/02/0104000000000000001100*61.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/03/122014/12/01زواوي حسيبة879570375

022019/02/0104000000000000001100*61.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1987/06/022014/12/01زنوش كاهنة8813554057

022019/02/0104000000000000001100*61.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/11/172014/12/01رباحي حفصة8911393251

022019/02/0104000000000000001100*61.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/12/232014/12/01صراع نسيمة902554412

022018/08/0106000000000000010500*61.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1984/09/182016/08/01شينار نورة916695922

022018/11/0102000000000000010200*60.50012016/07/01030600أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/01/032014/09/02بلخيري فتيحة928364333

022018/10/01000000000400000000000000010300*60.50012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1986/02/022014/09/02فرطاس المية9310508774

022019/02/0104000000000000001100*60.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1978/09/012014/12/01ارزقي سامية946289481

022019/02/0104000000000000001100*60.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/11/072014/12/01يحي دالل956699216

022018/05/01041508010000000000010800*60.00012015/11/01040200أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/09/202012/09/17بدرة رندة9612452099
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2020النتائج النهائية للرتقيات اخلاص برتبة أستاذ التعليم املتوسط لسنة 

الى الدرجــةمن الدرجــة

المادةتاريخ التوظيفتاريخ الميالداإلسم واللقبرقم الحسابالرقم

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1976/09/042014/07/01بلحيواني صورية978095447

022018/08/01000000000600000000000000010500*60.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1981/11/252014/07/01بلوناس نورة986585421

022018/08/0106000000000000010500*60.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/08/092014/07/01معصم نادية999550658

022018/09/0106000000000000010400*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1984/11/102014/07/01موري حياة1006269698

022019/03/0104000000000000001000*60.00012017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/08/012014/07/01سيد احمد مريم1019554478

022018/09/0106000000000000010400*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/10/042014/07/01بن عوانة امنة1026224418

022018/09/0106000000000000010400*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/11/192014/07/01توشن سلوى1031070816

022018/09/0106000000000000010400*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1988/01/012014/07/01محيلي رحمة10411309662

022018/08/0106000000000000010500*60.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1988/06/302014/07/01بقة أحالم1058868151

022018/09/0106000000000000010400*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1989/03/112014/07/01الزين سارة منال 10611302992

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1990/04/262014/07/01بوكحيل حفصة10711395896

022018/11/0104000000000000010200*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1990/04/052014/09/07قادري منيرة10813574576

022019/05/0104000000000000000800*60.00012017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1991/01/052014/09/07قاقي فتيحة10915014653

022018/11/0104000000000000010200*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1990/01/012014/09/11بلة سماح11013663789

022018/12/0104000000000000010100*60.00012016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1991/09/142014/09/23صاولي سمراء11114751618

022019/05/0104000000000000000800*60.00012017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1992/02/142014/09/23بن يدير حنان11214848661

022019/01/0104000000000000010000*60.00012016/11/01030200أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1984/09/052014/11/02فاطمي سعاد1136207433

022018/12/0106000000000000010100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1963/08/152014/12/01بولخراص سعدية1146015535

022017/09/0101042404000000000000020400*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1971/06/172014/12/01عثمان عبد العالي1152805544

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية022017/04/0101092004000000000000020900*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1974/01/042014/12/01خذري نادية11611335656

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1975/10/032014/12/01عثماني  سامية1179512034

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1978/01/022014/12/01لحمادي منال1186068433

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1978/05/262014/12/01سنقوقة سليم1199516473

022019/02/01000000000400000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1979/02/102014/12/01حجيج جمال1206169518
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2020النتائج النهائية للرتقيات اخلاص برتبة أستاذ التعليم املتوسط لسنة 

الى الدرجــةمن الدرجــة

المادةتاريخ التوظيفتاريخ الميالداإلسم واللقبرقم الحسابالرقم

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1980/01/152014/12/01دوادي روميلة1216290289

022019/02/01000000000400000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1980/12/052014/12/01شارف خوجة يسين1226295642

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية022017/07/0101070704000000000000020600*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1981/04/152014/12/01حميش مباركة1236470535

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1981/09/232014/12/01بن حفصة فضيلة12412274981

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1981/10/102014/12/01سيد أحمد نبيل 1256416939

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1981/12/192014/12/01بلقاسمي صورية1266614202

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/04/152014/12/01بعزيزي سهام1276491394

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/05/282014/12/01بلخيري الكاهنة1286571408

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1982/07/162014/12/01بن اوجيت حليمة السعدية1299523593

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/08/152014/12/01قانة خالد13014503972

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1984/03/102014/12/01بركان خديجة1316693826

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1984/05/012014/12/01بن حبرو توفيق 1328010210

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1985/01/012014/12/01بوقلقول مليكة1339501241

022019/08/0102000000000000000500*60.00012017/04/01020900أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1985/05/222014/12/01شيحة عائشة1349555246

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/09/182014/12/01بوذراع حمزة1359558838

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1985/11/282014/12/01عليوات إسماعيل1364011865

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/01/072014/12/01شاوش خالد13710705527

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1986/02/102014/12/01خرشوش حدة13812234580

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/05/162014/12/01قوقة طارق1396185378

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/07/082014/12/01معطار ابتسام1401071105

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1986/07/192014/12/01هزيل هبة1419546898

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1986/08/182014/12/01درياس  خير الدين14210728601

022018/07/0101010604000000000000010600*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/08/182014/12/01براهيمي خليل1438865065

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*60.00012017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/09/162014/12/01العقون مونية1448878348
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2020النتائج النهائية للرتقيات اخلاص برتبة أستاذ التعليم املتوسط لسنة 

الى الدرجــةمن الدرجــة

المادةتاريخ التوظيفتاريخ الميالداإلسم واللقبرقم الحسابالرقم

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/11/042014/12/01قرزة نبيل1458865440

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/01/092014/12/01مهمائي شهرزاد14610701956

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1987/03/282014/12/01سايب رمزة14712258277

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية022016/12/0102021404000000000000030100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1987/05/172014/12/01لكحل نسمة1486228925

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/09/232014/12/01بلحاج عبد الكريم1498868163

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/11/072014/12/01مدور عبد الرحيم1506219045

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/12/112014/12/01بوجمعة المية1518880303

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1988/01/282014/12/01تمرابت خامسة15210781621

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/02/042014/12/01كاميليا اسماعيل 1538547129

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/02/212014/12/01بن الشيخ الحسين مصعب15410726432

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/06/272014/12/01عمران رشدي15512302520

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/08/272014/12/01حمودي الزهرة15612222347

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/09/182014/12/01ساعي ايمان15712212196

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية022017/03/0101102604000000000000021000*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/01/222014/12/01شيشون ماجدة15810794944

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1989/02/092014/12/01موراد هارون159137091

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/02/162014/12/01بن السعدي أسماء16012243152

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1989/03/092014/12/01شاشوة لونيس16113457862

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100استاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/06/142014/12/01نزار وفاء16212263979

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/08/182014/12/01وناسة بن باهة16313756692

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1989/08/232014/12/01زموري كتية16413469182

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100استاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/09/082014/12/01ناصر وليد16510788991

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/09/242014/12/01بومشاش فيروز16613144498

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1990/01/122014/12/01عائشة عبداالوي 16712652298

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1990/01/302014/12/01وادي مولود16813470835
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المتساوية األعضاء

2020النتائج النهائية للرتقيات اخلاص برتبة أستاذ التعليم املتوسط لسنة 

الى الدرجــةمن الدرجــة

المادةتاريخ التوظيفتاريخ الميالداإلسم واللقبرقم الحسابالرقم

022019/02/0104000000000000001100*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1990/11/222014/12/01رويشي مريم16913613499

022019/08/0104000000000000000500*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1990/12/182014/12/01عقاقنة فاروق17014856217

022019/08/0104000000000000000500*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1991/01/192014/12/01بوعبد هللا عبد المالك17116288519

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1991/04/062014/12/01ملكمي فارس172162491

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1992/09/242014/12/01سعادة وردة17316124031

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1992/11/202014/12/01جار هللا علي17416257964

022019/08/0104000000000000000500*60.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1993/01/192014/12/01بربوش سهيلة17516172253

022019/12/01071402000000000000000100*60.00012017/09/01020400أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1985/05/042015/09/02ختار فاطمة الزهراء1768079539

022018/06/01020202000000000000010700*60.00012017/10/01020300أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1980/08/222015/10/22بنارة فتيحة17710752366

022018/07/0102030902000000000000010600*60.00012017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/11/012015/12/01ميهوب ياسمينة1786692451

022019/11/01101902000000000000000200*60.00012017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/07/082015/12/01سكاك اسماعيل 1798865276

022019/05/01000000000400000000000000000800*60.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1991/07/152016/09/01مناس نوال18014847299

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*60.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1975/03/162017/06/01بولحمام أمال18113703722

يؤجل022020/02/01000400000000000000000000*59.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1981/06/222014/12/01عساس وهيبة18264058444

022018/02/0102111102000000000100011100*59.50012018/02/01011100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1980/01/012015/09/02ميهوبي جويدة1836398148

022020/01/0104010000000000000000*59.00012016/05/01030800أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/11/012013/10/28مقواس شفيقة1846283274

022019/06/0106000000000000000700*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/08/082013/12/08رمضاني كلثوم1858830316

022019/09/0104000000000000000400*59.00012017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/01/152014/07/01لليش نادية1867483604

022019/09/0104000000000000000400*59.00012017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1985/08/062014/07/01سعادنة صبرينة1879552740

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/08/152014/07/01سرار يونس1888878958

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/12/142014/07/01بن عمار يزيد 1898865388

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1969/07/072014/12/01صيفي جميلة19025514412

022019/08/01000400000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1977/10/032014/12/01كبور أحمد رضا1916198532

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1978/09/232014/12/01رزقي كريم192
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022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1981/07/142014/12/01بونادي آكلي1937455185

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1981/09/092014/12/01مزوزي حنان1946440399

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1982/03/032014/12/01بعيطيش عزيزة1956574218

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*59.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/08/302014/12/01صديقي حفيضة1969558931

022019/04/0104000000000000000900*59.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1984/10/232014/12/01بعيطي سمية19713564303

022019/12/01020604000000000000000100*59.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1985/01/222014/12/01زيتون ياسين1989549500

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/01/242014/12/01سايحي راوية1998890158

022019/08/01000400000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/07/262014/12/01حدادي الهام2006193183

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1987/10/062014/12/01شافعي منيرة20110776441

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/02/082014/12/01نوار صبيحة20213209377

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/03/152014/12/01بن توتة لحسن2038866571

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/03/292014/12/01سلوم حدة 2048880606

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/05/012014/12/01دليح خير الدين20510793309

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1989/05/272014/12/01بومخيلة نورة20610787346

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*59.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1990/02/172014/12/01عوشاش محمد20714588624

022019/08/0104000000000000000500*59.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1990/08/022014/12/01برتال عبد المؤمن20816291525

022019/12/01020604000000000000000100*59.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1993/03/212014/12/01مخلوفي عبد الباسط20916224588

022019/10/0101021402000000000000000300*59.00012018/02/01011100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1984/04/012015/09/01بوهراوة نورالدين2108070277

022018/10/0102061402000000000000010300*59.00012018/06/01010700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية00/00/19762015/12/01حساني صورية2116275418

022019/04/0104000000000000000900*58.50012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1984/05/062014/07/01بوذراع رقية2129547754

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.50012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/01/102014/12/01سعادنة حنان 2136314469

022019/08/0104000000000000000500*58.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/07/262014/12/01حموتة عادل21410777082

022018/07/0102090702000000000000010600*58.50012018/06/01010700أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/10/162015/12/01عوف صابرة2156693020

022019/03/0106000000000000001000*58.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/01/142014/07/01حجيرة سميرة2169547033
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022019/02/0104000000000000001100*58.00012016/06/01030700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/12/262014/07/01سرار حنان21710795009

022019/05/01000000000400000000000000000800*58.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1987/10/012014/09/02مناصر فهيمة21811369473

يؤجل022020/04/01000000000000000000*58.00012017/04/01020900أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1992/01/242014/09/08عيادي أمال21914815857

022019/05/0104000000000000000800*58.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1990/03/232014/09/11حفصي أمال22014734232

022020/01/0104000000000000000000*58.00012017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1984/10/182014/11/05حمداوي نبيلة2218260803

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1967/01/162014/12/01خليل يوسف222336006108

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1977/06/042014/12/01بزاز السعيد223607366

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/11/132014/12/01بن النوي عتيقة2246298502

022019/08/0104000000000000000500*58.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1981/01/172014/12/01بولعراوي جمعة2256492043

022019/08/0104000000000000000500*58.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1981/09/172014/12/01زغيش سناء2266597609

022019/08/0104000000000000000500*58.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/07/012014/12/01معصمي سماح2276597599

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1982/07/102014/12/01صراوي زكرياء22880908

022018/08/0101060504000000000000010500*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1985/01/252014/12/01بلقاسمي وردة2298079186

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1985/02/232014/12/01سعيدي شريفة2308887142

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/05/052014/12/01بوزيد بلبج23111321731

022019/08/0104000000000000000500*58.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتربية فنية1986/05/292014/12/01دوادي اسماء23218016081

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/07/102014/12/01هدنة فايزة2336375486

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*58.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/10/192014/12/01بوراوي طارق2348878688

022019/08/0104000000000000000500*58.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/11/302014/12/01صالحي أحالم23514909025

022019/08/0104000000000000000500*58.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1991/12/072014/12/01بورنان مايسة23614945967

022019/08/0104000000000000000500*58.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1992/09/142014/12/01بوهراوة فريدة23716251223

022019/01/01020205000000000000010000*58.00012018/03/01011000أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1989/12/282015/09/01مساعد أمينة23811150929

022019/02/01021202000000000000001100*58.00012018/04/01010900أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1983/02/172015/10/01ليتيم نادية23964745560

022019/10/0101060802000000000000000300*58.00012018/06/01010700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1965/04/202015/12/01بن عثمان حبيبة24012747170

022019/03/01020113000200000000000000001000*58.00012018/06/01010700أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1981/11/232015/12/01بن منصور فايزة2416470978
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022019/01/0101090302000000000000010000*58.00012017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1989/04/082015/12/01سلوم كاهنة24211305926

022019/08/0104000000000000000500*57.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1982/07/122014/07/01حجيج وردة2436604124

022019/08/01000400000000000000000500*57.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1988/03/302014/07/01بوقبال سمية2446149203

022019/08/0104000000000000000500*57.50012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1981/08/202014/12/01غربي فريدة2456493424

022018/07/0101102402000000000000010600*57.50012017/08/01020500أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1979/05/142015/09/02صوالحية مراد2466147273

022019/09/0104000000000000000400*57.00012017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1984/01/022014/07/01مرواني ايمان2478095174

022018/01/0106000000000000020000*57.00012015/07/01040600أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1987/11/252014/07/01بوعون ريمة2486451805

022019/04/0104000000000000000900*57.00012016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/03/112014/07/01باهة ربيعة24911396257

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*57.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1976/06/152014/12/01آجقو خضرة2506203350

022019/08/0104000000000000000500*57.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1982/08/202014/12/01بن سعد احالم2516694950

022019/08/0104000000000000000500*57.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/03/012014/12/01بلفردي وردة25211362212

022019/08/0104000000000000000500*57.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1989/08/202014/12/01زراغ عادل2531381473430

022019/08/0104000000000000000500*57.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1992/02/222014/12/01لويشي سيف الحق2541470208

022019/09/01082802000000000000000400*57.00012017/08/01020500أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1985/05/122015/09/02يحي الشريف فيصل2556090433

022019/08/0104000000000000000500*56.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/04/202014/12/01حابة سمية25611306174

022019/08/0104000000000000000500*56.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1989/01/222014/12/01زردومي سليمان25710797065

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*56.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1992/09/072014/12/01سعادة سليم25816301310

022018/04/01082706000000000000010900*55.00012016/07/01030600أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1981/03/012013/12/19سنقوقة سليم2596477652

022019/08/0104000000000000000500*55.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1984/05/192014/12/01بوهناف حليم2608840684

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*55.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/05/272014/12/01زودة فيروز2618090181

022019/08/01000400000000000000000500*55.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/08/082014/12/01بشيني فوزية2628090361

022017/10/0101092504000000000000020300*55.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/12/202014/12/01شويمت كريمة 26311310945

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*55.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/05/072014/12/01زرقين المية2648886668

022019/08/0104000000000000000500*55.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1991/01/032014/12/01طيان عفاف26514928278

022019/08/0104000000000000000500*55.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1991/04/102014/12/01اوشن مليكة26614379616

022019/11/01081402000000000000000200*55.00012017/09/01020400أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1989/04/222015/09/02شلف أحالم26710783677
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022019/11/01102702000000000000000200*55.00012017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1983/03/292015/12/01مرجان سهام2686477570

022018/12/0101100902000000000000010100*55.00012017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1985/06/092015/12/01سماعيلي آمنة26911318387

022019/12/3105050504000000020905000000*55.00012019/12/31000000أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/07/192017/09/04بوساكر مجيد2706599671

يؤجل022020/02/01000400000000000000000000*53.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1967/10/092014/12/01عايلة عبد المالك271887481

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*53.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1983/02/202014/12/01هزيل نوال2728010260

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*53.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/01/162014/12/01زرقين كوثر2736460709

022019/08/0104000000000000000500*52.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1980/02/232014/12/01بن قربع اليامنة2746318719

022020/01/0101010702000000000000000000*52.00012018/04/01010900أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1989/11/212015/10/11بيطام ليندة275134865

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية022017/06/0106000000000000020700*51.65012014/12/01050100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1988/02/202014/12/01حنفوق سميرة27610780222

يؤجل022020/03/01000000000000000000*51.50012017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/05/112014/09/02العمري حليمة2779560628

022019/08/0104000000000000000500*51.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1985/01/242016/12/01خير الدين صليحة27811311033

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*50.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/02/252014/12/01خليفة سامية2798008891

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*50.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1985/03/132014/12/01قارة سميرة2806179838

022019/03/0106000000000000001000*49.00012016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1985/06/272014/07/01ساسي اسماء 2819556416

يؤجل022020/02/0104000000000000000000*44.00012017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1980/01/102014/12/01لعالوشة سومية 2829517844

022019/08/0104000000000000000500*42.00012016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1983/09/212014/07/01شنيني ليلى2839536005

2020/01/05: باتنة في

حفيظ بوزيد
رئيس مكتب اإلداريين وأعوان 

الخدمة
كمال موقاص

لخضر مسعودي رئيسة مكتب المنازعات و التقاعدنعيمة برباق

عصام حواسرئيس مصلحة المستخدمينليلى دحو

ثابت بلعمريرئيس مصلحة التنظيم التربويكمال بوجالل

اإلمضاءاإلسم واللقباإلمضاءاإلطاراإلسم واللقب

نعيم بن منزرمدير التربيةجمال بلقاضي

ممثلوا المستخدمينممثلوا اإلدارة
مدير التربية


