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032019/07/0104000000000000000600*75.00022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/03/312012/09/05بوذراع رابح 0111301625

032018/07/01000100000800000000000000010600*73.50022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1985/04/222011/03/28شتيوي سعيدة029568249

032018/12/0104000000000000010100*70.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/01/012011/03/28ميلودي خديجة 039568365

032018/07/010108000000000000010600*70.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1988/12/142011/03/28حاشي محمد تقي الدين048868615

032018/10/0104000000000000010300*68.50022016/08/01030500أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/08/092012/09/17حمالوي ابراهيم059556559

032019/03/0106000000000000001000*68.00022017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1980/10/252013/10/27بن خميس ليندة066473718

032019/09/0104000000000000000400*67.50022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1988/02/242012/11/04قارح نصيرة078868731

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية032017/02/0101061308000000000000021100*67.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1982/06/262011/03/28وزناجي اشواق089551970

032018/08/0108000000000000010500*67.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1987/06/022011/03/28براهيمي مريم098890164

032018/07/010108000000000000010600*67.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1988/06/222011/03/28أوشن يوسف108869942

032019/01/0104000000000000010000*67.00022016/11/01030200أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1986/10/232012/09/16بولخوخ نصر الدين116151268

032019/02/0104000000000000001100*67.00022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1988/01/052012/10/01بن زينة ابتسام 128882292

032019/09/0104000000000000000400*67.00022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/09/102012/11/12موفق أمينة 138875454

032019/03/0104000000000000001000*67.00022017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1987/04/012013/06/13لونيسي رشيدة148882934

032019/05/0102000000000000000800*67.00022017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1984/05/072013/12/19عيساني مفيدة159559038

032019/11/01000200000000000000000200*67.00022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1976/07/102014/12/01شنوفي نادية166620684

032019/07/0104000000000000000600*65.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1984/07/152012/09/18لقبال لطفي1712548

032019/01/01000000000400000000000000010000*65.50022016/11/01030200أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1988/06/032012/09/19بوتغرين عمر1811372413

032019/07/0104000000000000000600*65.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/05/272012/09/26شافعي زهور199541699

032019/11/0102000000000000000200*65.50022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1983/09/252013/06/13بلفراق مها209523601

032018/12/0104000000000000010100*65.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1982/02/182012/09/17عيساوي  سامية21113149

032018/12/0104000000000000010100*65.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1986/05/112012/09/17بنشوري وردة226139309

032019/08/0104000000000000000500*65.00022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية فنية1980/02/252012/09/19شرفي فؤاد239525470

032019/11/01000000000000000200*65.00022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/10/232012/09/24زروال شافية2410718316
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032018/11/0106000000000000010200*64.50022016/11/01030200أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/12/312011/09/11سايل زينب256250031

032019/11/0102000000000000000200*64.50022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1991/01/212013/06/13بوتغرار زينب 2613531623

032019/04/0102000000000000000900*64.50022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1976/09/222014/12/01ضامن مسعود276298525

032019/07/01000825000200000000000000000600*64.50022017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1983/03/272015/12/01الوناس خير الدين286598426

032018/08/0108000000000000010500*64.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/09/272011/03/28قبي شريفة298946428

032018/07/010108000000000000010600*64.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1987/11/142011/03/28بومعراف  طه عبد المالك3015060428

032018/07/010108000000000000010600*64.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1988/01/212011/03/28توتي نوال316192329

032019/03/0104000000000000001000*64.00022017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطأمازيغية1984/03/112012/09/18حربوش جمال3211394181

032019/02/0104000000000000001100*64.00022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1980/05/192012/10/01بلومي سليمة336304810

032017/10/0101022704000000000000020300*63.00022016/11/01030200أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1985/03/072012/09/16مجادبة سمراء348803780

032019/07/0104000000000000000600*63.00022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1988/01/212012/09/17بعلي فوزي3510785187

032019/07/01051204000000000000000600*63.00022017/10/01020300أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1987/04/182013/01/16سليماني فوزية368868809

032019/12/01000000000000000100*63.00022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1983/07/292014/12/01صالحي راضية378072096

032018/07/010108000000000000010600*62.50022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1979/02/222011/03/28بلقاسم ثورية386293768

032018/07/010108000000000000010600*62.50022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتربية فنية1986/09/232011/03/28حايدي مها3910756128

032018/03/01000100010000000000000000011000*62.50022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1988/07/272011/03/28قزول حسينة408868148

032019/01/0104000000000000010000*62.50022016/11/01030200أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1976/09/162012/09/09باديس امال4162850981

032019/07/0104000000000000000600*62.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1981/08/302012/09/16عولمي خالد 426497239

032019/07/0104000000000000000600*62.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1982/04/042012/09/17بوزعتر حمو438069651

032019/07/0104000000000000000600*62.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1983/09/262012/09/17سراح يحي449322458

032019/07/0104000000000000000600*62.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/09/182012/09/17هدار سهام 458878597

032019/07/0104000000000000000600*62.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1990/01/052012/09/17بوحركات لعلى46

032019/08/0104000000000000000500*62.50022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1990/01/252012/10/04بربريس نوال 4711337017

032019/08/0104000000000000000500*62.50022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1983/10/012012/10/07يحي رضا4895440
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يرقى ويسجل في الدرجة الموالية032017/07/0101062304000000000000020600*62.50022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1986/04/042012/10/21بن عبد الغني احالم499543016

032019/08/0104000000000000000500*62.50022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/05/152012/10/21جاب هللا رندة 5010718272

032019/08/0104000000000000000500*62.50022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/06/092012/10/22شباح حسام5110783755

032019/05/01000400000000000000000800*62.50022017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1988/09/222012/12/18عبد الوهاب ايمان5210796219

032018/11/0101092604000000000000010200*62.50022018/06/27010604أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1988/01/282014/09/23جدلة نصيرة5310882067

032019/11/0102000000000000000200*62.50022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/11/052016/06/13بورزان سهام546317697

032019/09/0104000000000000000400*62.00022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1987/05/242012/10/30أونيسي زهرة5510797019

032019/03/0104000000000000001000*62.00022017/01/01030000أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/08/022012/11/07مزوز نجالء 569542936

032019/05/0101110202000000000000000800*62.00022018/12/01010100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1985/08/082013/10/17بن عجينة حفصية579558453

032018/12/01000000000400020000000000010100*61.50022014/10/01050300أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1987/06/142009/09/08سي بلخير سمية586146000

032018/07/0106000000000000010600*61.50022016/07/01030600أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/05/242011/12/21كركوري سهيلة599542735

032019/07/0104000000000000000600*61.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1983/08/252012/09/17فاضل سمير608074719

032020/01/0104000000000000000000*61.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1986/08/082012/09/17بن عبيد عبد الرؤوف616146269

032020/01/0104000000000000000000*61.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1986/01/252012/09/18سنوسي  طارق626185304

032020/01/0104000000000000000000*61.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1971/07/222012/09/19معطار فاطمة6317736943

032020/01/0104000000000000000000*61.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1988/11/252012/09/26طورش سماح6410707813

يؤجل032020/02/0104000000000000000000*61.50022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1982/01/012012/10/04بيبي بلقاسم656604026

032019/08/0104000000000000000500*61.50022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/07/212012/10/04يحياوي فاطمة 668871793

032019/11/0104000000000000000200*61.50022017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/09/062013/01/10زمورة يسمينة676282486

يؤجل032020/05/0102000000000000000000*61.50022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/09/112013/06/13مفتوح زينب 6811392773

032019/05/0101102702000000000000000800*61.50022018/06/01010700أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/01/012013/10/17فوحال اسيا696362912

يؤجل032020/05/0101020502000000000000000000*61.50022018/09/01010400أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/03/172013/12/19بن زينة سامية708096838

032020/01/01000000000200000000000000000000*61.50022017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1985/06/132014/12/01سي بلخير فايزة718068480

032019/02/0108000000000000001100*61.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/01/012011/03/28حجازي هدى729544561
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032020/01/0104000000000000000000*61.00022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1988/02/282012/09/19معاشي كمال7311343991

032019/08/0104000000000000000500*61.00022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/06/262012/10/24العمري سهيلة7410788976

يؤجل032020/04/0102000000000000000000*61.00022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/02/082012/11/22صاحبي ريحانة758868047

032018/10/0104000000000000010300*61.00022016/02/01031100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1990/11/192013/01/15بن ضيف هللا أميمة76113889

032019/10/0102000000000000000300*61.00022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1988/05/082014/12/01سعيدي جهيدة778873458

032018/03/01000600020000000000011000*60.50022013/09/01060400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/09/182008/09/10بن عاشور قمر الزمان788080750

032019/09/01000000000000000400*60.50022016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/08/122012/01/03مخلوفي إبتسام796632557

يؤجل032020/07/01000000000000000000*60.50022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1980/06/082012/11/13مجمج وداد809579520/94

032019/09/0102000000000000000400*60.50022016/11/01030200أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1974/09/092013/10/29درنوني عائشة816006976

032019/12/01010702000000000000000100*60.50022018/09/01010400أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1983/03/272013/12/19مكاري ابراهيم826626556

032020/01/0104000000000000000000*60.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/09/152014/09/17عزوزي ابتسام 838090338

يؤجل032020/02/0104000000000000000000*60.00022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1988/06/032012/09/20العابد خليدة8411391879

032018/11/0101031704000000000000010200*60.00022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1985/06/092012/10/23مرازقة منال859556214

يؤجل032020/04/01000000000000000000*60.00022017/04/01020900أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1974/01/042014/12/01خذري نادية8611335656

يؤجل032020/07/01000000000000000000*60.00022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1981/04/152014/12/01حميش مباركة876470535

032019/12/01000000000000000100*60.00022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1987/05/172014/12/01لكحل نسمة886228925

يؤجل032020/03/01000000000000000000*60.00022017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/01/222014/12/01شيشون ماجدة8910794944

032020/01/0104000000000000000000*59.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/01/042012/09/20بالح ياسمينة9011394695

032019/06/0104000000000000000700*58.50022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1985/04/092012/09/16تبالرجين خدومة919544192

032019/01/010108000000000000010000*58.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1984/10/312011/03/28بلبال نصيرة925165161

032020/01/0104000000000000000000*58.00022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1990/04/282012/09/18بوعفير مريم9332546608

032019/01/010108000000000000010000*57.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/02/242011/03/28بن معزة صورية948893740

يؤجل032020/03/0104000000000000000000*57.00022017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/05/172012/10/22بلعربي عمار958893813

032019/06/0104000000000000000700*55.50022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1982/12/222011/03/28حمية شهرزاد9674668227



يرقى ويسجل في الدرجة الموالية0203

يشسيشسيشسيشسيشسمتوسطةسريعةيشس

المالحظــــــات تاريخ التنفيذ

تعويض 

الخبــرة

تعويض 

المنطقــة

اإليداع في 

الدرجة الحالية
باقي األقدمية

البقية إلى غاية

2019/12/31 النقطة
الدرجة 

الحالية
تاريخ آخر ترقية

األقدمية إلى غاية

2019/12/31

قرار اللجنة

المتساوية األعضاء
الدرجة 

المحصل

عليها

2020النتائج النهائية للرتقيات اخلاص برتبة أستاذ التعليم املتوسط لسنة 

الى الدرجــةمن الدرجــة

اإلطارالمادةتاريخ التوظيفتاريخ الميالداإلسم واللقبرقم الحسابالرقم

032020/01/0104000000000000000000*55.50022017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1989/03/302012/02/20لكحل شعيب 9710717615

032018/06/01072208000000000000010700*54.00022016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية00/00/19822011/03/28حشايشي جهيدة989582491

032019/08/01000400000000000000000500*52.00022016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1986/12/242012/10/01شبيلة ايمان999546518

يؤجل032020/06/01000000000000000000*51.65022017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1988/02/202014/12/01حنفوق سميرة10010780222

2020/01/05: باتنة في

مدير التربية

حفيظ بوزيد
رئيس مكتب اإلداريين وأعوان 

الخدمة
كمال موقاص

ثابت بلعمريرئيس مصلحة التنظيم التربويكمال بوجالل

لخضر مسعودي رئيسة مكتب المنازعات و التقاعدنعيمة برباق

عصام حواسرئيس مصلحة المستخدمينليلى دحو

اإلمضاءاإلسم واللقباإلمضاءاإلطاراإلسم واللقب

نعيم بن منزرمدير التربيةجمال بلقاضي

ممثلوا المستخدمينممثلوا اإلدارة


