
وزارة التربيــــة الوطنيـــة
مديرية التربية لوالية باتنة
مصلحـــــة المستخدميـــن

 من التعليم األساسي3مكتب مستخدمي التعليم للطور
و مستخدمــــي التعليـــم الثانوي العــــام و التقنــــي

إعالم آلي:المــــــــادة

النقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي1
متوسطة مسعودي عبد هللا2
متوسطة فروج عبد القادر3
متوسطة بوشارب يوسف4
متوسطة بورعية مبارك5
6
7
8
9
10
متوسطة محمد بن بولعيد1
متوسطة بن عافية بلقاسم2
متوسطة محمود بن عكشه3
4
5
6
7
8
9
10
متوسطة طارق بن زياد1
4متوسطة عومار لمباركية سلسبيل ق2
متوسطة األخوين قربازي3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة عمار روابح5
متوسطة بن سعد هللا بلخير6
متوسطة أسماء بنت أبي بكر7
متوسطة صابة بلقاسم8
متوسطة العقيد لطفي9
متوسطة الطاهر مسعودان10
متوسطة سعادة براهيم1
متوسطة بورغ محمد2
متوسطة مسعود برور بعلي3
متوسطة مصطفى بن بولعيد4
متوسطة محمود بن عكشه5
6
7
8
9
10
متوسطة بن فليس محمد الطاهر1
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 3
متوسطة عمار روابح4
متوسطة المطار بخوش مصطفى5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
متوسطة العقيد لطفي7
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران8
متوسطة رغيس النوي9
10
05متوسطة نقاوس مركز قاعدة 1
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات2
متوسطة مريم بوعتورة3
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين4
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان5
6
7
8
9
10
متوسطة بوتغماس أحمد1
متوسطة أحمد تومي2
متوسطة أوجرة طاهر3
متوسطة عبد الرحمان إبرير4
متوسطة طارق بن زياد5
متوسطة عمر المختار6
متوسطة العقيد لطفي7
متوسطة أسماء بنت أبي بكر8
متوسطة بن سعد هللا بلخير9
متوسطة مسعود برور بعلي10
متوسطة بوتغماس أحمد1
متوسطة أحمد تومي2
متوسطة بن سعد هللا بلخير3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة عمار روابح5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
متوسطة العقيد لطفي7
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران8
متوسطة بن كرامة أحمد9
متوسطة زيغود يوسف10

متوسطة أحمد تومي66.7410متوسطة بن كرامة أحمدبندي  عائدة نسرين8

مرواني  شيماء6
متوسطة خنتي الطيب بن 

مسعود الشيحات
67.2493

متوسطة نقاوس مركز قاعدة 

05

متوسطة بوتغماس أحمد66.7493متوسطة بوتغماس أحمدبلخيري  عبد الغني7

متوسطة سعادة براهيم67.7493متوسطة سعادة براهيمرخاس  فطيمة زهرة4

معاشي  نهاد5
متوسطة بن فليس محمد 

الطاهر
متوسطة بن فليس محمد الطاهر67.6938

متوسطة محمد بن بولعيد68.7493متوسطة بن عافية بلقاسمبلورغي  عفاف2

متوسطة طارق بن زياد67.7493متوسطة طارق بن زيادشاوش  يمينة3

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2021/2020: جدول الحركة التنقلية لسنة 

المنصب المحصل عليهالرغبات

مزواد  الرميصاء1
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
72.2299

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

مزواد  الرميصاء1
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
72.2299

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي

متوسطة عيسى معتوقي بوزوران1
متوسطة سي علي سواحي2
متوسطة األخوين قربازي3
متوسطة أسماء بنت أبي بكر4
متوسطة العقيد لطفي5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
متوسطة عمار روابح7
8
9
10
متوسطة فروج عبد القادر1
متوسطة مسعودي عبد هللا2
متوسطة بلولة بلخير3
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي4
5
6
7
8
9
10
متوسطة بن سعد هللا بلخير1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة طارق بن زياد3
متوسطة األخوين قربازي4
متوسطة سي علي سواحي5
متوسطة عمار روابح6
متوسطة المطار بخوش مصطفى7
متوسطة صابة بلقاسم8
متوسطة العقيد لطفي9
متوسطة الطاهر مسعودان10
متوسطة بورغ محمد1
متوسطة مسعود برور بعلي2
متوسطة سعادة براهيم3
متوسطة مصطفى بن بولعيد4
متوسطة محمود بن عكشه5
متوسطة محمد بن بولعيد6
7
8
9
10
متوسطة مسعود برور بعلي1
متوسطة بورغ محمد2
متوسطة محمد بن بولعيد3
متوسطة محمود بن عكشه4
متوسطة مصطفى بن بولعيد5
متوسطة سعادة براهيم6
7
8
9
10
متوسطة الطاهر مسعودان1
متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة المطار بخوش مصطفى3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة سي علي سواحي5
متوسطة عمار روابح6
متوسطة األخوين قربازي7
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران8
متوسطة بن سعد هللا بلخير9
متوسطة أسماء بنت أبي بكر10
متوسطة عمار روابح1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة سي علي سواحي3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة األخوين قربازي5
متوسطة الطاهر مسعودان6
7
8
9
10
متوسطة حسيب يوسف1
متوسطة بن حركات عمار2
متوسطة سي علي سواحي3
متوسطة األخوين قربازي4
متوسطة عمار روابح5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
7
8
9
10
متوسطة عمر المختار1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة صابة بلقاسم3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة األخوين قربازي5
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران6
متوسطة طارق بن زياد7
متوسطة سي علي سواحي8
متوسطة عمار روابح9
متوسطة بن سعد هللا بلخير10

متوسطة حسيب يوسف65.6938متوسطة حسيب يوسفبن عمار  اميرة نورهان16

متوسطة عمر المختار65.6326متوسطة عمر المختارمسعودي   عبد الرحمان17

متوسطة الطاهر مسعودان65.6965متوسطة الطاهر مسعودانقحاز  نهى14

متوسطة عمار روابح65.6938متوسطة عمار روابحمصمودي  يوسف محمد العربي15

متوسطة بورغ محمد65.7493متوسطة بورغ محمدلبيض  زهرة12

متوسطة مسعود برور بعلي65.7493متوسطة مسعود برور بعليبوذهبة  نصر الدين13

متوسطة فروج عبد القادر66.4438متوسطة فروج عبد القادرمزهود  رحيم10

متوسطة بن سعد هللا بلخير65.7493متوسطة بن سعد هللا بلخيرمكنتيشي  فضيلة11

العايب  ايمان9
متوسطة عيسى معتوقي 

بوزوران
66.6993

متوسطة عيسى معتوقي 

بوزوران



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

مزواد  الرميصاء1
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
72.2299

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي

متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة رغيس النوي2
متوسطة عمار روابح3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة العقيد لطفي5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
7
8
9
10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة المطار بخوش مصطفى3
متوسطة األخوين قربازي4
متوسطة عمر المختار5
متوسطة الطاهر مسعودان6
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران7
متوسطة طارق بن زياد8
متوسطة رغيس النوي9
متوسطة عمار روابح10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة الطيب صحراوي2
متوسطة الطاهر مسعودان3
متوسطة عمار روابح4
متوسطة أسماء بنت أبي بكر5
متوسطة األخوين قربازي6
متوسطة صابة بلقاسم7
متوسطة بن سعد هللا بلخير8
متوسطة سي علي سواحي9
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران10
متوسطة طارق بن زياد1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة العقيد لطفي3
متوسطة الطاهر مسعودان4
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران5
4متوسطة عومار لمباركية سلسبيل ق6
متوسطة عمار روابح7
متوسطة بن سعد هللا بلخير8
متوسطة المطار بخوش مصطفى9
متوسطة سي علي سواحي10
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين1
05متوسطة نقاوس مركز قاعدة 2
متوسطة مريم بوعتورة3
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات4
متوسطة سعادي نعمان5
متوسطة حجيرة  موسى6
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان7
8
9
10
متوسطة سعادي نعمان1
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين2
05متوسطة نقاوس مركز قاعدة 3
متوسطة حجيرة  موسى4
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات5
متوسطة مريم بوعتورة6
متوسطة زروني مسعود7
8
9
10
متوسطة أحمد تومي1
متوسطة بوتغماس أحمد2
4متوسطة عومار لمباركية سلسبيل ق3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة بن سعد هللا بلخير5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
متوسطة عمر المختار7
متوسطة األخوين قربازي8
متوسطة العقيد لطفي9
10
متوسطة محمود بن عكشه1
متوسطة محمد بن بولعيد2
متوسطة بن عافية بلقاسم3
متوسطة مسعود بلعقون4
متوسطة رابحي الشريف5
متوسطة مسعود برور بعلي6
متوسطة تكوتي محمد7
متوسطة العقيد لطفي8
9
10
متوسطة سي علي سواحي1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة العقيد لطفي5
متوسطة عمار روابح6
متوسطة عمر المختار7
8
9
10

متوسطة سي علي سواحي64.7393متوسطة سي علي سواحيقلفن  صونية26

متوسطة األخوين قربازي65.1243متوسطة أحمد توميعابد  سمية24

متوسطة محمود بن عكشه64.7410متوسطة رابحي الشريفبن حورية  رحمة25

بن راحلة  عادل22
متوسطة حذفاني عمر حي 

رأس العين
65.2493

متوسطة حذفاني عمر حي 

رأس العين

متوسطة سعادي نعمان65.2493متوسطة سعادي نعماننزار  فاطمة الزهراء23

بونيف  عصام20
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 
متوسطة أسماء بنت أبي بكر65.4993

65.3743متوسطة األخوين قربازيسيدي علي  سماح21
متوسطة عومار لمباركية 

4سلسبيل ق

متوسطة قايم عبد القادر65.6215متوسطة قايم عبد القادربضياف  ريمة18

متوسطة العقيد لطفي65.5438متوسطة العقيد لطفيتغالبت  ايمان19



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

مزواد  الرميصاء1
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
72.2299

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي

متوسطة بورعية مبارك1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة3
متوسطة البنات مروانة4
متوسطة المختلطة5
متوسطة علي النمر6
متوسطة شيدي7
متوسطة مراح عبد هللا8
متوسطة قصر بلزمة9
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق10
7متوسطة الجديدة مروانة ق1
متوسطة بورعية مبارك2
متوسطة المختلطة3
متوسطة مصطفى بن بولعيد4
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
متوسطة مراح عبد هللا6
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق7
8
9
10
متوسطة زروني مسعود1
متوسطة مقعاش السعيد2
متوسطة سعادي نعمان3
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين4
متوسطة مريم بوعتورة5
05متوسطة نقاوس مركز قاعدة 6
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات7
8
9
10
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة1
متوسطة البنات مروانة2
متوسطة المختلطة3
متوسطة بورعية مبارك4
متوسطة قصر بلزمة5
6
7
8
9
10
متوسطة محمد مهملي1
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 2
متوسطة فرحات محمد الطيب3
متوسطة غجاتي محمد4
5
6
7
8
9
10
متوسطة عزيل ابراهيم1
متوسطة الجزار مركز2
متوسطة لطرش الطاهر3
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 4
متوسطة طريق الجزار5
6
7
8
9
10
متوسطة أسماء بنت أبي بكر1
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران2
متوسطة العقيد لطفي3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة األخوين قربازي5
متوسطة صابة بلقاسم6
متوسطة سي علي سواحي7
متوسطة عمار روابح8
متوسطة الطاهر مسعودان9
متوسطة عمر المختار10
متوسطة امدوكال1
متوسطة المطار بخوش مصطفى2
متوسطة عمار روابح3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة الطاهر مسعودان5
متوسطة عمر المختار6
متوسطة رغيس النوي7
8
9
10
متوسطة بلولة بلخير1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة المطار بخوش مصطفى5
6
7
8
9
10

متوسطة امدوكال63.9438متوسطة امدوكالعاشوري  ياسين34

بورقعة  عبد الرؤوف35
متوسطة بوعكاز حسين و 

علي
متوسطة بلولة بلخير63.4438

متوسطة عزيل ابراهيم64.4438متوسطة الجزار الجديدةعطوي  موسى32

متوسطة صابة بلقاسم64.1021متوسطة أسماء بنت أبي بكرجاب هللا   خديجة33

الصخري العرنان  سليم30
متوسطة متوسطة نافلة 

حيدوسة
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة64.4438

متوسطة محمد مهملي64.4438متوسطة محمد مهمليقريشي  عزيز31

7متوسطة الجديدة مروانة ق64.4438متوسطة مصطفى بن بولعيدميلي  جعفر28

متوسطة زروني مسعود64.4438متوسطة زروني مسعودصويط  عبد القادر29

متوسطة بورعية مبارك64.4438متوسطة بورعية مباركبوزغاية  وليد27
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مزواد  الرميصاء1
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
72.2299

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي

متوسطة الجزار مركز1
متوسطة عزيل ابراهيم2
متوسطة عزيل عبد القادر  القديمة3
متوسطة قادري محمد بريكة4
متوسطة عمار روابح5
6
7
8
9
10
متوسطة محمد بودراس1
متوسطة شطوح عيسى2
متوسطة فرحات محمد الطيب3
متوسطة محمد مهملي4
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 5
6
7
8
9
10
متوسطة علي النمر1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
متوسطة البنات مروانة3
متوسطة المختلطة4
متوسطة بورعية مبارك5
متوسطة قصر بلزمة6
7
8
9
10
متوسطة رغيس النوي1
متوسطة األخوين قربازي2
متوسطة عمار روابح3
متوسطة االخوة شطوح4
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 5
متوسطة سي علي سواحي6
متوسطة طارق بن زياد7
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران8
9
10
متوسطة شيدي1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة3
متوسطة المختلطة4
متوسطة بورعية مبارك5
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق6
7
8
9
10
متوسطة بلولة بلخير1
متوسطة بن حركات عمار2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة صابة بلقاسم4
متوسطة األخوين قربازي5
6
7
8
9
10
متوسطة صابة بلقاسم1
متوسطة األخوين قربازي2
متوسطة عمر المختار3
متوسطة عمار روابح4
متوسطة الطاهر مسعودان5
متوسطة بن سعد هللا بلخير6
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران7
متوسطة رغيس النوي8
متوسطة العقيد لطفي9
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 10
متوسطة هواري بومدين1
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق2
متوسطة بيطام عمار3
متوسطة البنات مروانة4
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
6
7
8
9
10
متوسطة غجاتي محمد1
متوسطة فرحات محمد الطيب2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
متوسطة لطرش الطاهر4
متوسطة محمد مهملي5
1954متوسطة أول نوفمبر 6
متوسطة طريق الجزار7
متوسطة قادري محمد بريكة8
9
10

متوسطة غجاتي محمد62.4438متوسطة غجاتي محمدشادي  عالء الدين44

62.7410متوسطة صابة بلقاسممناعي  راوية42
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

متوسطة هواري بومدين62.7410متوسطة هواري بومدينقدور  سلمى43

متوسطة شيدي62.9438متوسطة شيديزويد  حمزة40

متوسطة بن حركات عمار62.9438متوسطة مراح عبد هللاخميس  صبرينة41

متوسطة علي النمر63.4238متوسطة علي النمررحيلي  صابر38

متوسطة رغيس النوي63.2210متوسطة رغيس النويساسي  سميرة39

متوسطة الجزار مركز63.4438متوسطة الجزار مركزخوجة  عالء الدين36

متوسطة محمد بودراس63.4238متوسطة محمد بودراسكتاب  محمد37



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

مزواد  الرميصاء1
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
72.2299

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي

متوسطة سيود علي حي السطا1
متوسطة بلفرحي أمحمد2
متوسطة دحماني السعيد3
متوسطة بن كرامة أحمد4
متوسطة زيغود يوسف5
6
7
8
9
10
متوسطة مسعودي عبد هللا1
متوسطة فروج عبد القادر2
متوسطة بلولة بلخير3
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي4
5
6
7
8
9
10
متوسطة فرحات محمد الطيب1
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 2
متوسطة غجاتي محمد3
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف4
متوسطة لطرش الطاهر5
6
7
8
9
10
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران1
متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة العقيد لطفي3
4متوسطة عومار لمباركية سلسبيل ق4
متوسطة األخوين قربازي5
متوسطة سي علي سواحي6
متوسطة الطاهر مسعودان7
متوسطة أسماء بنت أبي بكر8
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 9
متوسطة رغيس النوي10
متوسطة البنات مروانة1
متوسطة بورعية مبارك2
7متوسطة الجديدة مروانة ق3
متوسطة المختلطة4
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة5
متوسطة قصر بلزمة6
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق7
متوسطة علي النمر8
9
10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة األخوين قربازي2
متوسطة سي علي سواحي3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة بن سعد هللا بلخير5
متوسطة شمالل عمار6
متوسطة الطاهر مسعودان7
8
9
10
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 1
متوسطة غجاتي محمد2
متوسطة فرحات محمد الطيب3
متوسطة لطرش الطاهر4
متوسطة محمد مهملي5
6
7
8
9
10

  

لجنة متساوية األعضاء

االسم واللقباإلمضاءاإلطار

بن منزر نعيممدير التربية

رئيسة مصلحة

 المستخدمين
حواس عصام

رئيس مصلحة التنظيم 

التربوي
بلعمري ثابت

رئيس مكتب التعليم 

الثانوي و المتوسط
موقاص كمال

رئيسة مكتب المعاشات و 

التقاعد
مسعودي لخضر برباق نعيمة

دحو ليلى

بوجالل كمال

عبد العزيز عبد الحميد

اإلدارة
اإلمضاءاإلسم واللقب

بلقاضي جمال

60.4338متوسطة بلولة بلخيرصليلع  هود50
متوسطة المطار بخوش 

مصطفى

58.9438متوسطة شطوح عيسىصالحي  محمد51
طريق "متوسطة عزيل ابراهيم 

"مقرة

نزاري  فوزي48
متوسطة المطار بخوش 

مصطفى
61.2132

متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 

متوسطة البنات مروانة60.4338متوسطة البنات مروانةحداد  مروان49

متوسطة مسعودي عبد هللا62.1938متوسطة مسعودي عبد هللاسواعدي  عبد الرؤوف46

متوسطة فرحات محمد الطيب61.9438متوسطة فرحات محمد الطيبناجي  عمار47

متوسطة سيود علي حي السطا62.4438متوسطة سيود علي حي السطابكوش  احمد45


