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042019/08/0104000000000000000500*72.50032017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1976/08/052010/06/24غانم محمد  الصالح0111310524

042019/10/0102000000000000000300*72.50032017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1987/02/142011/03/28داود وليد028888632

يرقى ويسجل في الدرجة الموالية042015/08/0103042502030605000000040500*71.50032013/03/01061000أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1972/12/172006/11/08ميالس نبيلة032827323

042019/10/0102000000000000000300*71.50032017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1989/09/112011/03/28صالحي ليلى046384413

042019/07/0104000000000000000600*71.00032017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1987/04/302010/12/29بوضياف  رفيق051980430

042019/04/0104000000000000000900*69.50032017/02/01021100أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1984/03/262011/03/28بن راحلة  مصطفى066203750

042018/11/0104000000000000010200*68.50032016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطعلوم طبيعية1978/09/162011/03/28مقورة وحيدة076167411

042019/07/01022504000000000000000600*68.50032017/08/01020500أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1985/08/102011/03/28بن يحي ناصر088880572

042019/07/0104000000000000000600*68.00032017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1984/01/232010/12/29عمري عادل099532129

042019/06/01031804000000000000000700*67.50032017/08/01020500أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1982/03/162011/03/28بعيرة يوسف106694550

042018/12/0104000000000000010100*67.00032016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1984/04/242010/06/24بوقرة مريم 116192404

042019/02/0104000000000000001100*67.00032016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/08/272010/06/24زروال فهيمة129552606

042019/08/01000000000000000500*67.00032017/02/01021100أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1982/06/262020/03/28وزناجي اشواق139551970

042019/05/0104000000000000000800*66.50032017/03/01021000أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1982/04/192010/05/03بادق عبد الحكيم146605891

042019/06/01031804000000000000000700*66.50032017/08/01020500أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1983/07/032011/03/28عالية حمزة158071427

042019/07/0104000000000000000600*66.50032017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1985/03/092011/03/28غجوتي اسماء169516411

042019/09/0104000000000000000400*65.50032017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطتاريخ و جغرافيا1985/06/262010/06/24بابا حنيني خير الدين176194121

042018/11/0104000000000000010200*65.00032016/09/01030400أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1987/08/082009/09/06بعقيقي وردة 186226093

042019/09/0104000000000000000400*65.00032017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1984/05/242010/05/10خرف هللا سارة198089273

042019/02/0104000000000000001100*65.00032016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1979/06/152011/03/28كافي سعاد206574179

يؤجل042020/04/0102000000000000000000*65.00032017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة عربية1983/06/032011/03/28محسودي نصيرة216626219

042020/01/0104000000000000000000*65.00032017/05/01020800أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1984/08/082012/09/30منصورية نبيلة228004828

يؤجل042020/03/0104000000000000000000*64.00032017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1980/05/152010/05/02بوزيد يمينة236298270

042019/12/0104000000000000000100*64.00032017/04/01020900أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/07/142010/12/13شكاوي زينب248871732
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الدرجة 

الحالية
تاريخ آخر ترقية
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2020النتائج النهائية للرتقيات اخلاص برتبة أستاذ التعليم املتوسط لسنة 

الى الدرجــةمن الدرجــة

اإلطارالمادةتاريخ التوظيفتاريخ الميالداإلسم واللقبرقم الحسابالرقم
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042019/06/0104000000000000000700*64.00032016/10/01030300أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1987/07/062011/03/28شادة نصيرة256986987

يؤجل042020/04/0102000000000000000000*63.50032017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1984/02/072011/03/28قواوسي اسعد268090294

042019/08/0104000000000000000500*63.00032016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1985/03/232010/06/24اوشن حياة276192303

يؤجل042020/04/01000000000200000000000000000000*62.50032017/06/01020700أستاذ التعليم المتوسطفيزياء1982/05/272011/03/28زالقي حياة286694544

يؤجل042020/07/01000000000000000000*62.50032017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة إنجليزية1986/04/042012/10/21بن عبد الغني احالم299543016

042019/06/0106000000000000000700*62.00032016/12/01030100أستاذ التعليم المتوسطتربية بدنية1986/01/272011/03/28بغورة صابر309542197

يؤجل042020/03/0104000000000000000000*61.00032017/07/01020600أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1983/10/042010/02/08غالمي بسمة319501301

042019/03/0101071002000000000000001000*61.00032017/12/01020100أستاذ التعليم المتوسطرياضيات1986/06/072011/03/28هاشمي اسمهان3295545001

042019/06/0102042702000000000000000700*0.00032018/12/31010000أستاذ التعليم المتوسطلغة فرنسية1970/07/242016/09/04بعاسو عومار3326022956

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


