
2020جدول الرتقيات اخلاص بأساتذة التعليم الثانوي لسنة 
03    إلى الدرجة    02من الدرجــة   

يشسيشسيشسيشسيشسيشسيشسمتوسطةسريعةيشس

032019/08/0100020002000000000000000500*68.50022017/04/01020900أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1988/08/202013/10/22نور الهدى بن أسباع110796794

032019/01/01000000000400000000000400000000000000010000*67.50022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانوياقتصاد1986/11/012012/09/16مسعودي هارون28880774

032018/08/0100060006000000000000010500*67.00022016/08/01030500أستاذ التعليم الثانويعلوم إسالمية1985/11/222011/09/18زروال الياس 31890536

032019/11/01000000000200000000000200000000000000000200*66.00022017/07/01020600أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1989/10/162013/06/13بن بية إيمان4107860

032019/01/01000000000400000000000400000000000000010000*64.50022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1986/02/102012/09/16بن عائشة حمزة58874759

032019/03/01000000000400000000000400000000000000001000*64.50022017/01/01030000أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1988/04/182012/10/24قري فاطمة68885984

032018/08/01000015000800000000000800000000000000010500*64.00022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1981/06/272011/03/28دعاس اسمهان795388834

032019/02/01000000000400000000000400000000000000001100*64.00022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1981/03/042012/09/17مقدم سهام86492531

032019/08/01000000000400000000000400000000000000000500*64.00022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1987/06/252012/09/30بوضفة نورة910358337

032019/02/0100040004000000000000001100*64.00022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم فيزيائية1985/08/272012/10/01باشي فهيمة106182433

032019/02/0100040004000000000000001100*63.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم فيزيائية1988/04/092012/09/18عبابسة حسينة1115142730

032019/01/0100040004000000000000010000*63.00022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1983/09/262012/09/16قليعة عفاف128071381

032018/10/0100060006000000000000010300*62.50022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويرياضيات1984/08/192011/03/28حميزي سامية138073936

032018/08/0100080008000000000000010500*62.50022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويلغة إنجليزية1986/08/152011/03/28بيطام أمال 148882313

032018/10/0100060006000000000000010300*62.50022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويرياضيات1986/04/072012/09/04حميسي أمينة1510504420

032019/08/0100040004000000000000000500*62.50022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويرياضيات1987/08/292012/09/10مداسي هيفاء168881466

032019/02/01000000000400000000000400000000000000001100*62.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1978/07/062012/09/16يعقوب وردة176352411

032019/02/01000000000400000000000400000000000000001100*62.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1980/06/282012/09/16جودي حسينة186185187

032019/02/01000000000400000000000400000000000000001100*62.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1986/02/162012/09/16حويش سامية198871475

032019/05/01000000000400000000000400000000000000000800*62.50022017/03/01021000أستاذ التعليم الثانويرياضيات1987/12/152012/09/16بوكميش صبرينة208879903

032019/01/01000000000400000000000400000000000000010000*62.50022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1984/03/182012/09/17بلجبل مبارك215999781

032019/01/0100040004000000000000010000*62.50022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1987/05/102012/09/17غواطي اسماء 226270699

032019/07/0100040004000000000000000600*62.50022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانويلغة إنجليزية1989/01/102012/09/17يحوي نادية2312588056

032018/11/0100060006000000000000010200*62.50022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويرياضيات1989/01/282012/09/17يحي الشريف سامية248877796

032019/01/0100040004000000000000010000*62.50022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1986/09/242012/09/18حمادي سمية259566143

032019/09/0100020002000000000000000400*62.50022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1986/03/172012/10/07بالل حمادي268899328

032019/08/01010306000200000200000000000000000500*62.50022018/07/01010600أستاذ التعليم الثانويتاريخ و جغرافيا1973/02/012013/09/12مطمر صباح27

032019/07/0100020002000000000000000600*62.50022017/03/01021000أستاذ التعليم الثانويلغة ألمانية1989/01/282013/09/18شافعي زينة2810776442

032018/12/0100060006000000000000010100*62.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويرياضيات1988/08/082013/10/06فقوس حنان2910790210

032019/10/0100020002000000000000000300*62.50022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1980/01/182014/09/14أحمد كروي306593043

032018/08/01000015000800000000000800000000000000010500*62.00022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1985/08/032011/03/28اعيش فاتح316140000

032018/08/0100060006000000000000010500*61.50022016/08/01030500أستاذ التعليم الثانويرياضيات1988/03/012013/09/25زمرة زوليخة3210777086

032019/01/01000000000600000000000600000000000000010000*61.50022017/01/01021129أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1979/07/122011/03/28دهيمي فريدة336322958

يؤجل032020/06/0100040004020000000000000000*61.50022016/04/01030900أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1987/11/122011/03/28قارش سارة346208756

032018/10/0100060006000000000000010300*61.50022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويرياضيات1988/04/132011/03/28عثماني سامي356211965

032019/06/0100040004000000000000000700*61.50022017/04/01020900أستاذ التعليم الثانويعلوم فيزيائية1986/08/072012/09/10رجوح سليم366264419

032019/07/01000000000400000000000400000000000000000600*61.50022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1980/08/022012/09/16بن أحمد يسمينة376399287

032019/01/0100040004000000000000010000*61.50022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1985/08/292012/09/16عبد الجبار فريدة3810751026

032019/02/0100040004000000000000001100*61.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم فيزيائية1985/07/082012/09/17بدة مديحة 398874496

032019/02/01000000000400000000000400000000000000001100*61.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1985/08/292012/09/17قمبوعة ابتسام408893332

032019/03/0100040004000000000000001000*61.50022017/01/01030000أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1986/04/152012/11/04عبلة بورزان418891737

032019/10/0100020002000000000000000300*61.50022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1985/08/242012/11/22محمد الصالح تماقولت4211303036

032019/11/0100020002000000000000000200*61.50022017/07/01020600أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1985/11/072013/01/14محمد غرباوي433041127
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032019/05/01000000000200000000000200000000000000000800*61.50022017/01/01030000أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1981/11/232013/09/15بن زاوي يمينة446424959

032019/02/01000000000200000000000200000000000000001100*61.50022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1980/10/222013/09/17سنوسي تفاحة456480023

032019/04/0100040004000000000000000900*61.50022017/02/01021100أستاذ التعليم الثانويرياضيات1984/10/162013/09/22لوشان نبيل468007509

032019/11/25030800040004000000000324000100*61.50022019/11/25000106أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1985/01/012014/12/01عبد السالم بوزيان478891034

032019/02/01000015000800000000000800000000000000001100*61.00022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1979/10/282011/03/28محمدي فطيمة488090738

032019/02/01000015000815000015000800000000000000001100*61.00022016/10/01030229أستاذ التعليم الثانويأدب عربي1982/03/202011/03/28حدوشي ميادة498001105

032019/02/011500080008000000000000001100*61.00022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويلغة إنجليزية1985/07/012011/03/28عرامي حليمة السعدية 508098105

032019/07/0100040004000000000000000600*61.00022016/11/01030200أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1982/10/022012/09/17غريب صافية مريم516182499

032019/08/01000000000400000000000400000000000000000500*61.00022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1986/10/172012/09/18قشيش  حنان529566161

032020/01/01000000000400000000000400000000000000000000*61.00022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانوياقتصاد1986/04/292013/01/17لوشان نسيمة538873432

032019/02/0100080008000000000000001100*60.50022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويتربية بدنية1984/04/272011/03/28محمد األمين تادغت548803523

032020/01/0100040004000000000000000000*60.50022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1989/09/102012/09/16بومجان امينة5510703574

032019/08/01000000000400000000000400000000000000000500*60.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1985/07/132012/09/20قيري سومية569547708

يؤجل032020/02/01000000000400000000000400000000000000000000*60.50022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1987/01/212012/10/03بلعقون سارة576176286

032018/10/01000000000000000000000000000000000000010300*60.50022015/10/01040300أستاذ التعليم الثانويرياضيات1988/05/112013/09/17براكة إبتسام581790341

032019/05/0101040800020002000000000000000800*60.50022017/11/01020200أستاذ التعليم الثانويتاريخ و جغرافيا1981/08/232014/09/11بورزان  فوزية596558511

032019/08/01000000000400000000000400000000000000000500*60.00022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1981/05/042012/09/29بروال ياسين60807611

032019/04/0100060006000000000000000900*59.50022016/10/01030300أستاذ التعليم الثانويرياضيات1985/05/122011/03/28عتوش سماح619560151

032020/01/0100040004000000000000000000*59.50022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانويرياضيات1988/12/082012/09/17نصايبي فضة628865054

032019/08/01000000000400000000000400000000000000000500*59.50022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1984/01/072012/09/18بوعكاز  وسام636602048

032019/11/01000000000400000000000400000000000000000200*59.50022017/03/01021000أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1982/03/172012/12/26عطية كريمة646873955

يؤجل032020/02/01000000000400000000000400000000000000000000*59.00022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويفلسفة1988/07/162012/09/18عشاري أسماء65107990124

032019/12/0100040004000000000000000100*59.00022017/04/01020900أستاذ التعليم الثانويتاريخ و جغرافيا1990/04/142013/10/09حمدي سعيدة6611853479

032018/05/0100060006000000000000010800*58.50022015/11/01040200أستاذ التعليم الثانويلغة إنجليزية1983/03/282011/03/28زيبار سالم678009429

يؤجل032020/02/01000000000400000000000400000000000000000000*58.50022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1986/04/152012/09/17مقاوسي عادل689540453

032020/01/0100040004000000000000000000*58.50022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانويرياضيات1990/08/112013/09/16معمري بدرة6912340642

032020/01/0100040004000000000000000000*58.00022017/05/01020800أستاذ التعليم الثانويرياضيات1984/11/262013/09/19معاش جميلة708880513

032019/04/0100060006000000000000000900*57.50022016/09/28030303أستاذ التعليم الثانويرياضيات1985/06/252011/03/28بوغرارة فيروز719882909

032019/05/0100060006000000000000000800*57.50022016/11/06030125أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1985/02/092011/09/06بوزيد فارس726285756

032019/11/0100040004000000000000000200*57.50022017/03/14020917أستاذ التعليم الثانويرياضيات1985/02/092011/09/14بويزان نبيلة739891648

يؤجل032020/02/0100040004000000000000000000*57.50022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويلغة فرنسية1979/11/012012/09/29معفيفي يسمينة746304680

يؤجل032020/02/01000000000400000000000400000000000000000000*57.50022017/06/01020700أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1987/02/082012/10/02بوقفة سعيدة758878623

032019/05/01000305000400000000000400000000000000000800*55.00022016/12/01030100أستاذ التعليم الثانويعلوم طبيعية1985/11/192011/09/06ضامن أوريدة768078037

2020/01/05باتنة   يف  ممثلو املستخدمني ممثلو اإلدارة 
مدير الرتبيةاإلمضاءاإلسم واللقباإلمضاءاإلطاراإلسم واللقب

عمار زغيشيمدير الرتبيةمجال بلقاضي

الربيع لعقوبةرئيس مصلحة املستخدمني ليلى دحو

ح يكرمية رواب زهية مالحيمتصرف إدار

توجيهبركات نصر الدين تحانات وال محزة دريسرئيس مصلحة االم

تنظيم الرتبويكمال بوجالل يس مصلحة ال توسط رئ ثانوي و امل تعليم ال مهدي حيدوسي ال


