
وزارة التربيــــة الوطنيـــة
مديرية التربية لوالية باتنة
مصلحـــــة المستخدميـــن

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

:المــــــــادة

النقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة الشهيد بري ابن خالد1
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف2
 دراجي حمه4متوسطة بريكة مركز ق3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة شناورة1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة بن عبد الغاني عمارة1
متوسطة زغدود اسماعيل2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة المطار بخوش مصطفى1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة محمد بن بولعيد1
متوسطة مزاتة2
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة3
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج4
متوسطة الصادق بوكريشة5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيد بري ابن خالد1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة بوعبد هللا عمار1
متوسطة معاش بوسعيدي2
1961-11-11متوسطة مظاهرات 3
متوسطة قصر بلزمة4
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
6
7
8
9

10

متوسطة دليح الطاهر بن عمر86.7326متوسطة دليح الطاهر بن عمرجزيزي  سعاد6

بوعبد هللا   ساعد7
-11-11متوسطة مظاهرات 

1961
متوسطة بوعبد هللا عمار86.2188

98.6396متوسطة األخوين قربازيسعداوي  فؤاد4
متوسطة المطار بخوش 

مصطفى

متوسطة محمد بن بولعيد94.1563متوسطة محمد بن بولعيدعقابي   خميسة5

متوسطة شناورة105.0729متوسطة تكوتي محمدبنشوري   ليلى2

متوسطة بن عبد الغاني عمارة99.9486متوسطة بن عبد الغاني عمارةبن مسعود   دوادي 3

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2021/2020: جدول الحركة التنقلية لسنة 

المنصب المحصل عليهالرغبات

متوسطة الشهيد بري ابن خالد114.2826متوسطة قادري محمد بريكةسالمي   فريد1

تاريخ و جغرافيا



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة الشهيد بري ابن خالد114.2826متوسطة قادري محمد بريكةسالمي   فريد1

متوسطة بن حركات عمار1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة صالح دحمان1
متوسطة  االخوة بن شادي2
متوسطة األخوين قربازي3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة1
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج2
متوسطة محمد بن بولعيد3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج1
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة2
متوسطة محمد بن بولعيد3
متوسطة مزاتة4
متوسطة الصادق بوكريشة5
6
7
8
9

10
متوسطة بيطام عمار1
متوسطة بن عبد الغاني عمارة2
متوسطة زغدود اسماعيل3
متوسطة سعادي نعمان4
متوسطة زروني مسعود5
6
7
8
9

10
متوسطة زغدود اسماعيل1
متوسطة سعادي نعمان2
متوسطة زروني مسعود3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة االخوين بلجمل1
متوسطة القديمة تيمقاد2
متوسطة عزوي مدور3
متوسطة عبد الرحمان إبرير4
متوسطة االخوة بن مسعودة5
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج6
متوسطة محمد بن بولعيد7
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة8
9

10
متوسطة بيطام عمار1
متوسطة بن عبد الغاني عمارة2
متوسطة زغدود اسماعيل3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيد بري ابن خالد1
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف2
1954متوسطة أول نوفمبر 3
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 4
متوسطة دليح الطاهر بن عمر5
6
7
8
9

10

ربح هللا   سامية16
متوسطة فرج مسعود بن علي 

"طريق متكعوك"
72.9243

متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف

متوسطة االخوين بلجمل74.8882متوسطة االخوين بلجملعالوي   نظيرة14

متوسطة معاش بوسعيدي73.9688متوسطة معاش بوسعيديبن خليفة   نور الهدى15

متوسطة بيطام عمار78.9743متوسطة زروني مسعودبلمسوس   أشواق12

متوسطة سعادي نعمان78.2493متوسطة الصادق بوكريشةسليماني   فوزية13

لقمش   وهيبة10
متوسطة المنطقة السكنية 

الجديدة
81.7299

متوسطة المنطقة السكنية 

الجديدة

بوجار   نسيمة11
متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج
80.4243

متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج

متوسطة بن حركات عمار83.2354متوسطة بن حركات عماررحاب   عبد الرزاق8

متوسطة صالح دحمان82.2354متوسطة سي علي سواحيبن ناصر  فوزية9



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة الشهيد بري ابن خالد114.2826متوسطة قادري محمد بريكةسالمي   فريد1

متوسطة علي بوخالفة1
متوسطة مشتي الصالح2
متوسطة زيداني عبد الرحمان3
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج4
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة5
6
7
8
9

10
متوسطة زغدود اسماعيل1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة مزاتة1
متوسطة محمد بن بولعيد2
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة3
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج4
متوسطة شناورة5
متوسطة تكوتي محمد6
7
8
9

10
متوسطة بن عبد الغاني عمارة1
متوسطة زغدود اسماعيل2
متوسطة بيطام عمار3
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق4
5
6
7
8
9

10
متوسطة دحماني السعيد1
متوسطة مشتي الصالح2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة بيطام عمار1
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق2
متوسطة بوعبد هللا عمار3
متوسطة قصر بلزمة4
1961-11-11متوسطة مظاهرات 5
متوسطة معاش بوسعيدي6
7
8
9

10
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج1
متوسطة مزاتة2
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة3
متوسطة االخوين بلجمل4
متوسطة االخوة بن مسعودة5
متوسطة القديمة تيمقاد6
متوسطة عزوي مدور7
8
9

10
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 1
1954متوسطة أول نوفمبر 2
متوسطة الشهيد بري ابن خالد3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة بن عبد الغاني عمارة2
متوسطة بيطام عمار3
متوسطة عمار روابح4
متوسطة العقيد لطفي5
متوسطة األخوين قربازي6
متوسطة زغدود اسماعيل7
متوسطة ورتال بشير8
متوسطة ابن باديس9

متوسطة قصر بلزمة10

سواسي   نورة24
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
69.9660

 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة

بوجالل   ليلى25
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض
69.3321

متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض

متوسطة بوعبد هللا عمار70.9993متوسطة بوعبد هللا عماربن ساعد  سماح22

70.7410متوسطة مزاتةحاجي   جمال الدين23
متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج

سعيدي   رزقي20
متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق
71.4576

متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق

متوسطة دحماني السعيد70.9993متوسطة دحماني السعيدتمرابت   خامسة21

متوسطة زغدود اسماعيل71.9660متوسطة زغدود اسماعيلبرتال   وسيلة18

العشي   سورية19
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
متوسطة مزاتة71.4910

بدة   صافية17
متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج
متوسطة علي بوخالفة72.7410



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة الشهيد بري ابن خالد114.2826متوسطة قادري محمد بريكةسالمي   فريد1

متوسطة قصر بلزمة1
متوسطة بيطام عمار2
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق3
متوسطة بوعبد هللا عمار4
1961-11-11متوسطة مظاهرات 5
متوسطة معاش بوسعيدي6
7
8
9

10
متوسطة علي بوخالفة1
متوسطة زيداني عبد الرحمان2
متوسطة مشتي الصالح3
متوسطة دحماني السعيد4
متوسطة بن فليس محمد الطاهر5
متوسطة صابة بلقاسم6
7
8
9

10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة األخوين قربازي2
متوسطة محمد بن بولعيد3
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة4
متوسطة تكوتي محمد5
متوسطة عمر المختار6
متوسطة مزاتة7
متوسطة صالح دحمان8
9

10
متوسطة علي بوخالفة1
متوسطة زروني مسعود2
متوسطة جاب هللا محمد3
متوسطة زيداني عبد الرحمان4
متوسطة مشتي الصالح5
متوسطة دحماني السعيد6
متوسطة بن فليس محمد الطاهر7
متوسطة العقيد لطفي8
متوسطة الشهيدين خمري الرياض9

متوسطة  االخوة بن شادي10
1954متوسطة أول نوفمبر 1
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 2
متوسطة دليح الطاهر بن عمر3
متوسطة حي المجاهدين4
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف5
6
7
8
9

10
متوسطة مصطفى بن بولعيد1
متوسطة بلدية عمار2
متوسطة بورغ محمد3
متوسطة سعادة براهيم4
متوسطة عزوي مدور5
متوسطة مزاتة6
متوسطة محمد بن بولعيد7
8
9

10
متوسطة طارق بن زياد1
متوسطة االخوة لمباركية2
متوسطة بن سعد هللا بلخير3
متوسطة صابة بلقاسم4
متوسطة األخوين قربازي5
متوسطة عمر المختار6
7
8
9

10
متوسطة عيسى طالبي1
متوسطة بن احمد بن عمار2
متوسطة ابن باديس3
متوسطة سي علي سواحي4
متوسطة أسماء بنت أبي بكر5
6
7
8
9

10
متوسطة بيطام عمار1
متوسطة خزار حميدة2
متوسطة العقيد لطفي3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة األخوين قربازي5
6
7
8
9

10

متوسطة خزار حميدة67.2160متوسطة دوادي صالحبادي   نجاة34

متوسطة طارق بن زياد67.6743متوسطة طارق بن زيادبهاز   نبيلة32

متوسطة عيسى طالبي67.2500متوسطة عيسى طالبيرحيم    حليمة33

1954متوسطة أول نوفمبر 195467.6910متوسطة أول نوفمبر بن الطيب   مريم30

متوسطة مصطفى بن بولعيد67.6826متوسطة مصطفى بن بولعيدسياري   نصيرة31

متوسطة العقيد لطفي67.6932متوسطة العقيد لطفيبوستة  عبد الواحد28

متوسطة زروني مسعود67.6910متوسطة علي بوخالفةطبي   مسعود29

متوسطة قصر بلزمة67.7493متوسطة قصر بلزمةسلوم   كاهنة26

متوسطة زيداني عبد الرحمان67.7215متوسطة عمار روابحبن جرو الذيب   حنان27



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة الشهيد بري ابن خالد114.2826متوسطة قادري محمد بريكةسالمي   فريد1

متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة المطار بخوش مصطفى2
متوسطة عمر المختار3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة تكوتي محمد1
متوسطة شناورة2
متوسطة المنطقة السكنية الجديدة3
متوسطة محمد بن بولعيد4
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج5
6
7
8
9

10
متوسطة زيداني عبد الرحمان1
متوسطة مشتي الصالح2
متوسطة دحماني السعيد3
متوسطة علي بوخالفة4
متوسطة بن فليس محمد الطاهر5
متوسطة جاب هللا محمد6
متوسطة العقيد لطفي7
متوسطة األخوين قربازي8
متوسطة  االخوة بن شادي9

متوسطة صالح دحمان10
متوسطة بيطام عمار1
متوسطة بن عبد الغاني عمارة2
متوسطة زغدود اسماعيل3
متوسطة سعادي نعمان4
متوسطة معاش بوسعيدي5
6
7
8
9

10
متوسطة عيسى طالبي1
متوسطة األخوين قربازي2
متوسطة  االخوة بن شادي3
متوسطة صابة بلقاسم4
متوسطة صالح دحمان5
متوسطة عمار روابح6
متوسطة المطار بخوش مصطفى7
متوسطة أسماء بنت أبي بكر8
متوسطة العقيد لطفي9

متوسطة بن احمد بن عمار10
متوسطة بن حركات عمار1
متوسطة براهيمي السعيد2
متوسطة بوعكاز حسين و علي3
متوسطة بلولة بلخير4
متوسطة غرابة محمد5
متوسطة ابن باديس6
متوسطة سي علي سواحي7
متوسطة أسماء بنت أبي بكر8
متوسطة عيسى طالبي9

متوسطة األخوين قربازي10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة صالح دحمان2
متوسطة المطار بخوش مصطفى3
متوسطة ابن باديس4
متوسطة عمار روابح5
متوسطة الشهيدين خمري الرياض6
متوسطة  االخوة بن شادي7
متوسطة أسماء بنت أبي بكر8
متوسطة صابة بلقاسم9

10
متوسطة عبد الرحمان إبرير1
متوسطة القديمة تيمقاد2
متوسطة االخوين بلجمل3
متوسطة االخوة بن مسعودة4
متوسطة عزوي مدور5
متوسطة بن سعد هللا بلخير6
متوسطة عمر المختار7
01متوسطة عميروش 8
متوسطة العقيد لطفي9

06متوسطة شبعاني الشريف تامشيط ق 10
متوسطة غرابة محمد1
متوسطة بن حركات عمار2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة ابن باديس5
متوسطة عمار روابح6
متوسطة صالح دحمان7
متوسطة المطار بخوش مصطفى8
9

10

متوسطة عبد الرحمان إبرير64.7493متوسطة عبد الرحمان إبرير بركان   سميحة42

متوسطة غرابة محمد64.7493متوسطة غرابة محمدسامعي   مسعود43

متوسطة براهيمي السعيد65.7226متوسطة بلولة بلخيرالعيد   بشرى40

غقال  صباح41
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض
متوسطة ابن باديس65.7215

66.5938متوسطة حجيرة  موسىربعي   نصيرة38

متوسطة األخوين قربازي66.4710متوسطة األخوين قربازي مزعاش   صباح39

متوسطة تكوتي محمد66.7215متوسطة شناورةبوخلوف   كريمة36

متوسطة مشتي الصالح66.7210متوسطة دحماني السعيدأمير   حسناء37

عبودي   سمية35
متوسطة المطار بخوش 
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