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المنصب المحصل عليهالرغبات
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دالل  علي5
متوسطة خنتي الطيب بن 

مسعود الشيحات
78.6743

متوسطة خنتي الطيب بن 

مسعود الشيحات

بلقوشن  محمد2
متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج
108.7813

متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج

متوسطة سعادة براهيم71.6432متوسطة فاتح علي بن الشريفحبارة  خضرة7

متوسطة شناورة81.9854متوسطة شناورةقرباعي  سليمة4

72.7021متوسطة كامل السعديبن الصغير  حسام6
متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار

متوسطة مسعود برور بعلي70.2493متوسطة مسعود برور بعليشاشوة  لونيس8
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متوسطة االخوة بن عائشة67.9993متوسطة بن عافية بلقاسمرزقي  كريم9

كباس  أحمد11
متوسطة االخوين بن 

منصراحمدوبلقاسم
متوسطة زمرة الصادق شالمة67.6738

متوسطة بوراضي اسماعيل65.7410متوسطة سعادي نعمانرحماني  ليلية13

متوسطة أوجرة طاهر67.7210متوسطة أوجرة طاهرسلطاني  وداد10

متوسطة القديمة تيمقاد65.6849متوسطة القديمة تيمقادبن حدة  سميرة15

متوسطة مصطفى بن بولعيد66.7210متوسطة مصطفى بن بولعيدسعادة  دالل12

متوسطة أحمد نواورة64.7049متوسطة أحمد نواورةبوفضة  أحمد17

متوسطة بلدية عمار65.7310متوسطة بلدية عماربوعلي  خضرة14

متوسطة أحمد نواورة64.7410متوسطة أحمد نواورةبوستة  سفيان16
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متوسطة االخوة هراد نارة6
متوسطة عبد الهادي محمد7
متوسطة مصطفى بن بولعيد8
متوسطة فاتح علي بن الشريف9

متوسطة سعادة براهيم10
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان1
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متوسطة بيطام عمار64.6949متوسطة هواري بومدينبن الصغير  يحي19

متوسطة سعادة براهيم64.6849متوسطة سعادة براهيمبادق  عامر21

متوسطة مسعود بلعقون64.7049متوسطة مسعود بلعقوننواصرية  صليحة18

متوسطة عبد الهادي محمد64.6265متوسطة عبد الهادي محمدقودة  فتيحة23

متوسطة الصادق بوكريشة64.6938متوسطة الصادق بوكريشةسليماني  أمينة20

متوسطة مسعود برور بعلي63.7500متوسطة مسعود برور بعليسعيدي  هشام25

سماعيلي  مريم22
متوسطة العربي بن لمهيدي 

تاقوست
64.6743

متوسطة العربي بن لمهيدي 

تاقوست

متوسطة بلدية عمار63.9549متوسطة بلدية عمارعساس  سليمان24

بوعقلين  فطيمة26
متوسطة أحمد العباسي بن 

عبد الرحمان
63.7310

متوسطة أحمد العباسي بن عبد 

الرحمان
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متوسطة بلدية عمار1
متوسطة مسعود برور بعلي2
متوسطة بورغ محمد3
متوسطة زمرة الصادق شالمة4
متوسطة عبد الهادي محمد5
6
7
8
9
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2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
متوسطة شيدي3
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي4
متوسطة بيطام عمار5
6
7
8
9
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متوسطة بيطام عمار1
متوسطة هواري بومدين2
متوسطة شيدي3
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار4
متوسطة عماري السعيد5
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات6
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان7
8
9

10
متوسطة االخوة هراد نارة1
متوسطة سعادة براهيم2
متوسطة عبد الهادي محمد3
متوسطة زمرة الصادق شالمة4
متوسطة االخوين بن منصراحمدوبلقاسم5
6
7
8
9
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متوسطة شيدي1
متوسطة بيطام عمار2
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار3
متوسطة هواري بومدين4
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات5
7متوسطة الجديدة مروانة ق6
7
8
9

10
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار1
متوسطة كامل السعدي2
متوسطة هواري بومدين3
متوسطة حجيرة  موسى4
متوسطة بيطام عمار5
6
7
8
9
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متوسطة بوراضي اسماعيل63.7210متوسطة بوراضي اسماعيلإبغوشن   رزاق27

متوسطة االخوة هراد نارة63.6849متوسطة سعادة براهيمقلوح  دالل29

بايزيد  ليلية31
متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق
62.7210

متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق

متوسطة بورغ محمد63.6849متوسطة زمرة الصادق شالمةزمرة  مصطفى28

62.1838متوسطة االخوة هراد نارةبوقنونة  آمنة33
متوسطة االخوين بن 

منصراحمدوبلقاسم

متوسطة بلدية عمار62.7410متوسطة بلدية عماردغموس  تاج الدين30

أخريب  نعيم35
متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار
61.6921

متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار

متوسطة بيطام عمار62.6849متوسطة بيطام عمارقانة  وليد32

متوسطة شيدي62.1382متوسطة شيديبن عياش  سعو34
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متوسطة بلدية عمار8
متوسطة االخوين بن منصراحمدوبلقاسم9

متوسطة مسعود برور بعلي10
7متوسطة الجديدة مروانة ق1
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق2
متوسطة شيدي3
متوسطة بيطام عمار4
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متوسطة سعادة براهيم3
متوسطة بورغ محمد4
متوسطة بلدية عمار5
متوسطة مسعود برور بعلي6
متوسطة فاتح علي بن الشريف7
متوسطة االخوة هراد نارة8
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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

عبد العزيز عبد الحميد

اإلمضاءاإلسم واللقب
بلقاضي جمال

برباق نعيمة

دحو ليلى

بوجالل كمال

اإلدارة

7متوسطة الجديدة مروانة ق761.2410متوسطة الجديدة مروانة قدامن  جمال37

متوسطة مسعود برور بعلي60.6532متوسطة مصطفى بن بولعيدكباس  يوسف38

متوسطة مصطفى بن بولعيد61.3571متوسطة مسعود برور بعليلوصيف  حمزة36


