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2021/2020: جدول الحركة التنقلية لسنة 

المنصب المحصل عليهالرغبات

متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة صمادي رابح1
متوسطة ورتال بشير2
متوسطة طارق بن زياد3
متوسطة سي علي سواحي4
متوسطة المطار بخوش مصطفى5
متوسطة مسعود بلعقون6
7
8
9

10
متوسطة الطاهر مسعودان1
متوسطة سي علي سواحي2
3
4
5
6
7
8
9

10
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق1
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق2
7متوسطة الجديدة مروانة ق3
متوسطة علي النمر4
متوسطة هواري بومدين5
6
7
8
9

10
متوسطة ورتال بشير1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة المطار بخوش مصطفى3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة بن فليس محمد الطاهر1
متوسطة براهيمي السعيد2
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة3
متوسطة الشهيدين معو4
5
6
7
8
9

10
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة المطار بخوش مصطفى1
متوسطة سي علي سواحي2
3
4
5
6
7
8
9

10
7متوسطة الجديدة مروانة ق1
متوسطة علي النمر2
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق3
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق4
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة5
6
7
8
9

10
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متوسطة وادي الماء الجديدة 
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رأس العين
91.1938
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قيدوم  حنان34
-11-11متوسطة مظاهرات 
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متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق

عامر  ليليا وسيمة32
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82.6354متوسطة عيسات ايديرالزين  مريم28
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

بقرار  اسماء29
متوسطة الشهيدين خمري 
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متوسطة بن زعبار لخضر77.4243متوسطة بن زعبار لخضركافي  سعاد40

متوسطة بن سعد هللا بلخير0176.2924متوسطة عميروش سعودي  الهام41

متوسطة بورغ محمد78.7049متوسطة بورغ محمدمزياني  مليكة38

77.4465متوسطة بن عبد الغاني عمارةحميدان  حسان39
متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار

79.2243متوسطة أسماء بنت أبي بكرالطيب  نادية36

متوسطة االخوة لمباركية79.1674متوسطة االخوة لمباركيةمخروط  يسمينة37

متوسطة الشهيدين معو79.4243متوسطة مسعود برور بعليغجوتي  اسماء35
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متوسطة أسماء بنت أبي بكر1
متوسطة سي علي سواحي2
متوسطة ابن باديس3
متوسطة الطاهر مسعودان4
متوسطة بن سعد هللا بلخير5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
متوسطة ورتال بشير7
متوسطة صمادي رابح8
متوسطة جبارة براهيم9

متوسطة عباش أحمد10

متوسطة عباش أحمد71.9938متوسطة ورتال بشيراوراغ  نجمة52

متوسطة تكوتي محمد72.5854متوسطة أحمد نواورةلوصيف  عيدة50

72.5000متوسطة العقيد لطفيخضراوي  اسماء51

متوسطة بن حركات عمار73.2021متوسطة غرابة محمدبن ناصر  سهام48

متوسطة بن زعبار لخضر72.9993متوسطة بن زعبار لخضردوادي  روميلة49

متوسطة االخوة بن عائشة73.6132متوسطة االخوة بن عائشةبوعافية  نادية46

متوسطة ساعد بن سديرة73.4354حالة استيداعزايدي  زهية47

74.6993متوسطة سي علي سواحيسفاح  فيروز44

متوسطة عباش أحمد74.3410متوسطة عباش أحمدبوخنوفة  راضية ربيعة45
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة كامل السعدي1
متوسطة بن زعبار لخضر2
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار3
متوسطة خليفة علي بن السعيد4
5
6
7
8
9

10
متوسطة حسيب يوسف1
متوسطة بن حركات عمار2
متوسطة زعالني مبروك3
متوسطة بلولة بلخير4
5
6
7
8
9

10
متوسطة حجيرة  موسى1
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين2
متوسطة سعادي نعمان3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة عزوي مدور1
متوسطة االخوة عباس توفانة2
متوسطة االخوة بن مسعودة3
متوسطة رابحي الشريف4
متوسطة عايلة العيفة5
6
7
8
9

10
متوسطة الطاهر مسعودان1
متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة المطار بخوش مصطفى3
متوسطة جبارة براهيم4
متوسطة الشهيدين خمري الرياض5
متوسطة سي علي سواحي6
متوسطة ابن باديس7
متوسطة بن سعد هللا بلخير8
متوسطة طارق بن زياد9

متوسطة أسماء بنت أبي بكر10
متوسطة علي بوخالفة1
متوسطة سيود علي حي السطا2
متوسطة زيغود يوسف3
متوسطة بلفرحي أمحمد4
متوسطة زيداني عبد الرحمان5
6
7
8
9

10
متوسطة قادري محمد بريكة1
متوسطة لطرش الطاهر2
متوسطة طريق الجزار3
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 4
متوسطة بن بعطوش عبد العالي5
6
7
8
9

10
متوسطة سي علي سواحي1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة ابن باديس3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة صابة بلقاسم5
متوسطة طارق بن زياد6
متوسطة الطاهر مسعودان7
متوسطة ورتال بشير8
متوسطة جبارة براهيم9

متوسطة بن سعد هللا بلخير10
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 1
متوسطة المطار بخوش مصطفى2
متوسطة الطاهر مسعودان3
متوسطة مصطفى بن بولعيد4
متوسطة عيسات ايدير5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 7
متوسطة االخوة لمباركية8
متوسطة صالح دحمان9

10

68.9493متوسطة جبارة براهيمحجار   رياض60

متوسطة مصطفى بن بولعيد68.7210متوسطة مصطفى بن بولعيدريحاني  نوال61

متوسطة علي بوخالفة69.4993متوسطة علي بوخالفةمحمدي  بسمة58

متوسطة قادري محمد بريكة69.3299متوسطة امدوكالفاطمي  سعاد59

متوسطة االخوة عباس توفانة69.7493متوسطة االخوة بن مسعودةزغيش  سناء56

69.7410متوسطة الطاهر مسعودانشنة  هناء57

متوسطة زعالني مبروك70.4493متوسطة زعالني مبروكحماش  ابتسام54

متوسطة حجيرة  موسى69.8521متوسطة سعادي نعمانمرزوقي  حسناء55

متوسطة كامل السعدي71.9160متوسطة كامل السعديليتيم  نادية53
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج1
متوسطة أحمد نواورة2
متوسطة الصادق بوكريشة3
متوسطة مسعود بلعقون4
متوسطة رابحي الشريف5
متوسطة تكوتي محمد6
متوسطة مسعود برور بعلي7
متوسطة الشهيدين معو8
متوسطة عزوي مدور9

متوسطة بلدية عمار10
متوسطة بن بعطوش عبد العالي1
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق2
متوسطة قادري محمد بريكة3
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 4
متوسطة طريق الجزار5
1954متوسطة أول نوفمبر 6
7
8
9

10
متوسطة صمادي رابح1
متوسطة ورتال بشير2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة سي علي سواحي4
متوسطة الطاهر مسعودان5
متوسطة بن سعد هللا بلخير6
متوسطة جبارة براهيم7
متوسطة طارق بن زياد8
متوسطة عرعار محمد9

متوسطة بن دعاس محمد10
متوسطة طريق الجزار1
متوسطة لطرش الطاهر2
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 3
متوسطة بن بعطوش عبد العالي4
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق5
متوسطة دليح الطاهر بن عمر6
1954متوسطة أول نوفمبر 7
متوسطة قادري محمد بريكة8
متوسطة حي المجاهدين9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة عرعار محمد2
متوسطة المطار بخوش مصطفى3
متوسطة بن فليس محمد الطاهر4
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 5
متوسطة الطاهر مسعودان6
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 7
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 8
متوسطة االخوة بن عائشة9

متوسطة عيسات ايدير10
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج1
متوسطة مسعود بلعقون2
متوسطة مسعود برور بعلي3
متوسطة بلدية عمار4
متوسطة الشهيدين معو5
متوسطة مصطفى بن بولعيد6
7
8
9

10
متوسطة صابة بلقاسم1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة سي علي سواحي3
متوسطة ابن باديس4
متوسطة الطاهر مسعودان5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
متوسطة طارق بن زياد7
متوسطة صمادي رابح8
متوسطة بن سعد هللا بلخير9

متوسطة الشهيدين خمري الرياض10
متوسطة كامل السعدي1
متوسطة بن زعبار لخضر2
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار3
متوسطة بن عبد الغاني عمارة4
متوسطة هواري بومدين5
متوسطة بوعبد هللا خضراوي 6
متوسطة بيطام عمار7
8
9

10
متوسطة المطار بخوش مصطفى1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة سي علي سواحي3
متوسطة الشهيدين خمري الرياض4
متوسطة بن سعد هللا بلخير5
متوسطة جبارة براهيم6
متوسطة صمادي رابح7
متوسطة ورتال بشير8
متوسطة عرعار محمد9

متوسطة طارق بن زياد10

66.7410متوسطة الجزار الجديدةزيرق  حياة70

67.6188متوسطة مرازقة ساعدصحراوي  فاطمة68

متوسطة كامل السعدي66.7493متوسطة كامل السعديكامل  هشام69

67.6993متوسطة عرعار محمدجبارة   شمعة66
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

متوسطة مسعود بلعقون67.6826متوسطة مسعود بلعقونبن داوي  اية67

متوسطة عرعار محمد67.7310متوسطة بن دعاس محمدجبايلي   نسيمة64

متوسطة طريق الجزار67.7132متوسطة طريق الجزارغناي  هاجر65

بن بالط  عبد الحق62
متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج
68.7104

متوسطة بوتغرين محمود بن 

لخضر الحجاج

195468.6160متوسطة أول نوفمبر بوعالق  سماح63
 6متوسطة المنطقة الشرقية ق

بريكة
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة بلفرحي أمحمد2
متوسطة سيود علي حي السطا3
متوسطة زيداني عبد الرحمان4
متوسطة زيغود يوسف5
متوسطة علي بوخالفة6
متوسطة سخري العربي7
متوسطة جاب هللا محمد8
9

10
متوسطة طريق الجزار1
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 2
متوسطة دليح الطاهر بن عمر3
متوسطة قادري محمد بريكة4
متوسطة بن بعطوش عبد العالي5
1954متوسطة أول نوفمبر 6
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق7
متوسطة حي المجاهدين8
9

10
متوسطة غرابة محمد1
متوسطة عايلة العيفة2
متوسطة بن دعاس محمد3
متوسطة صاغور العربي4
متوسطة أسماء بنت أبي بكر5
متوسطة ابن باديس6
متوسطة المطار بخوش مصطفى7
متوسطة صابة بلقاسم8
9

10
متوسطة بن سعد هللا بلخير1
متوسطة سي علي سواحي2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة الشهيدين معو4
متوسطة الطاهر مسعودان5
متوسطة صمادي رابح6
متوسطة الشهيدين خمري الرياض7
متوسطة بوتغماس أحمد8
متوسطة عباش أحمد9

متوسطة عزوي مدور10
متوسطة أسماء بنت أبي بكر1
متوسطة سي علي سواحي2
متوسطة ابن باديس3
متوسطة الطاهر مسعودان4
متوسطة عرعار محمد5
متوسطة بن سعد هللا بلخير6
متوسطة مرازقة ساعد7
متوسطة االخوة بن عائشة8
متوسطة حسيب يوسف9

متوسطة عيسى طالبي10
متوسطة مسعود بلعقون1
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج2
متوسطة الطاهر مسعودان3
متوسطة ورتال بشير4
متوسطة عيسات ايدير5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
متوسطة صمادي رابح7
متوسطة جبارة براهيم8
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة9

متوسطة بن سعد هللا بلخير10
متوسطة سعادي نعمان1
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين2
متوسطة حجيرة  موسى3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة خليفة علي بن السعيد1
متوسطة بيطام عمار2
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار3
متوسطة ساعد بن سديرة4
متوسطة بن زعبار لخضر5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة المطار بخوش مصطفى2
متوسطة سي علي سواحي3
متوسطة جبارة براهيم4
متوسطة ورتال بشير5
متوسطة صمادي رابح6
متوسطة ابن باديس7
متوسطة بن فليس محمد الطاهر8
متوسطة أسماء بنت أبي بكر9

متوسطة براهيمي السعيد10

متوسطة خليفة علي بن السعيد65.7493متوسطة خليفة علي بن السعيدبن زعبار  حياة78

متوسطة براهيمي السعيد65.7410متوسطة براهيمي السعيدبن حيزية  سهيلة79

خالف  سعاد76
متوسطة متوسطة نافلة 

حيدوسة
متوسطة مسعود بلعقون66.2310

متوسطة سعادي نعمان66.0854متوسطة بوراضي اسماعيللقوارة  احمد77

متوسطة بوتغماس أحمد66.6188متوسطة مسعود بلعقونقادة   خولة74

متوسطة مرازقة ساعد66.5210متوسطة عيسى طالبيلغويل  ليلى75

1954متوسطة أول نوفمبر 66.6826متوسطة طريق الجزارجعيل   سالم72

متوسطة غرابة محمد66.6826متوسطة غرابة محمدرحمون  هاجر73

متوسطة بلفرحي أمحمد66.7410متوسطة سخري العربيرحماني  احالم71
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة بوعكاز حسين و علي1
متوسطة دمبري الدراجي2
متوسطة براهيمي السعيد3
متوسطة زعالني مبروك4
متوسطة بلولة بلخير5
متوسطة فروج عبد القادر6
متوسطة مسعودي عبد هللا7
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي8
متوسطة بن دعاس محمد9

متوسطة بوشارب يوسف10
متوسطة الشهيدين معو1
متوسطة عزوي مدور2
متوسطة مسعود برور بعلي3
متوسطة الصادق بوكريشة4
متوسطة بلدية عمار5
متوسطة مسعود بلعقون6
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج7
متوسطة عباش أحمد8
متوسطة بوتغماس أحمد9

10
متوسطة حسيب يوسف1
متوسطة بن حركات عمار2
متوسطة بوعكاز حسين و علي3
متوسطة دمبري الدراجي4
متوسطة براهيمي السعيد5
متوسطة غرابة محمد6
7
8
9

10
متوسطة تكوتي محمد1
متوسطة أحمد نواورة2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة هواري بومدين1
متوسطة حجيرة  موسى2
متوسطة عماري السعيد3
متوسطة بن زعبار لخضر4
متوسطة سعادي نعمان5
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين6
7
8
9

10
متوسطة بوتغماس أحمد1
متوسطة عباش أحمد2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة صابة بلقاسم4
متوسطة صمادي رابح5
متوسطة سي علي سواحي6
متوسطة طارق بن زياد7
متوسطة المطار بخوش مصطفى8
متوسطة الطاهر مسعودان9

متوسطة ابن باديس10
متوسطة رابحي الشريف1
متوسطة االخوة عباس توفانة2
متوسطة مسعود بلعقون3
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج4
متوسطة االخوة بن مسعودة5
6
7
8
9

10
متوسطة زيداني عبد الرحمان1
متوسطة قايم عبد القادر2
متوسطة بلفرحي أمحمد3
متوسطة علي بوخالفة4
متوسطة سيود علي حي السطا5
متوسطة زيغود يوسف6
7
8
9

10
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق1
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 2
متوسطة دليح الطاهر بن عمر3
متوسطة لطرش الطاهر4
1954متوسطة أول نوفمبر 5
متوسطة حي المجاهدين6
متوسطة قادري محمد بريكة7
متوسطة طريق الجزار8
متوسطة بن بعطوش عبد العالي9

10

متوسطة لطرش الطاهر65.6826متوسطة محمد مهمليفرحاتي  سعاد88

متوسطة رابحي الشريف65.6826متوسطة رابحي الشريفسعيدي  نوال86

متوسطة زيداني عبد الرحمان65.6826متوسطة زيداني عبد الرحمانعقاقبة  خديجة87

متوسطة هواري بومدين65.7132متوسطة هواري بومدينرزقي  نصيرة84

متوسطة بوتغماس أحمد65.7132متوسطة بوتغماس أحمدفراحتية  امال85

متوسطة دمبري الدراجي65.7210متوسطة حسيب يوسفبوقادي  فايزة82

متوسطة أحمد نواورة65.7132متوسطة تكوتي محمدعبيدة  نوال83

متوسطة بوعكاز حسين و علي65.7410متوسطة بوشارب يوسفعزوز  عبد الكريم80

متوسطة مسعود برور بعلي65.7410متوسطة الصادق بوكريشةمونيب  احالم81
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة بوعكاز حسين و علي1
متوسطة دمبري الدراجي2
متوسطة عايلة العيفة3
متوسطة براهيمي السعيد4
متوسطة حسيب يوسف5
6
7
8
9

10
متوسطة زيغود يوسف1
متوسطة بلفرحي أمحمد2
متوسطة قايم عبد القادر3
متوسطة زيداني عبد الرحمان4
متوسطة سيود علي حي السطا5
6
7
8
9

10
متوسطة االخوة بن عائشة1
متوسطة عرعار محمد2
متوسطة عيسات ايدير3
متوسطة سي علي سواحي4
متوسطة الطاهر مسعودان5
 سفوحي عبد هللا6 ق2متوسطة حملة 6
7
8
9

10
متوسطة جبارة براهيم1
متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة بن سعد هللا بلخير3
متوسطة الطاهر مسعودان4
متوسطة المطار بخوش مصطفى5
متوسطة ابن باديس6
متوسطة الشهيدين خمري الرياض7
متوسطة االخوة بن عائشة8
متوسطة ورتال بشير9

متوسطة صمادي رابح10
متوسطة براهيمي السعيد1
متوسطة حسيب يوسف2
متوسطة بن حركات عمار3
متوسطة بوعكاز حسين و علي4
متوسطة دمبري الدراجي5
متوسطة صاغور العربي6
7
8
9

10
متوسطة مصطفى بن بولعيد1
متوسطة بورغ محمد2
متوسطة بلدية عمار3
متوسطة أسماء بنت أبي بكر4
متوسطة الطاهر مسعودان5
6
7
8
9

10
1954متوسطة أول نوفمبر 1
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 2
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق3
متوسطة حي المجاهدين4
متوسطة دليح الطاهر بن عمر5
متوسطة بن بعطوش عبد العالي6
7
8
9

10
متوسطة عيسات ايدير1
متوسطة الشهيدين خمري الرياض2
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 3
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 4
متوسطة االخوة بن عائشة5
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 6
متوسطة المطار بخوش مصطفى7
متوسطة عرعار محمد8
9

10
متوسطة عباش أحمد1
متوسطة ورتال بشير2
متوسطة الطاهر مسعودان3
متوسطة سي علي سواحي4
متوسطة طارق بن زياد5
متوسطة صمادي رابح6
متوسطة أسماء بنت أبي بكر7
متوسطة ابن باديس8
متوسطة المطار بخوش مصطفى9

متوسطة جبارة براهيم10

متوسطة عيسات ايدير65.2493متوسطة عيسات ايديرفالحي  نهى96

65.2215متوسطة عباش أحمدعبيد  نورة97

متوسطة مصطفى بن بولعيد65.6160متوسطة مصطفى بن بولعيدبن حمانة  نورة94

1954متوسطة أول نوفمبر 195465.4632متوسطة أول نوفمبر رحابي  منى95

65.6271متوسطة صاغور العربيهنين  سهام92

متوسطة براهيمي السعيد65.6271متوسطة صاغور العربيشالغمة  سمية93

متوسطة زيغود يوسف65.6743متوسطة زيغود يوسفحشاني  سهام90

متوسطة االخوة بن عائشة65.6743متوسطة زيداني عبد الرحمانبطيط  زهية91

متوسطة عايلة العيفة65.6826متوسطة عايلة العيفةنايلي  المية89
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة جبارة براهيم1
متوسطة ورتال بشير2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
متوسطة االخوة بن عائشة4
متوسطة المطار بخوش مصطفى5
متوسطة سي علي سواحي6
متوسطة صمادي رابح7
متوسطة ابن باديس8
متوسطة الطاهر مسعودان9

متوسطة براهيمي السعيد10
متوسطة االخوة عباس توفانة1
متوسطة االخوة بن مسعودة2
متوسطة رابحي الشريف3
متوسطة عزوي مدور4
متوسطة الشهيدين معو5
متوسطة عباش أحمد6
متوسطة بوتغماس أحمد7
متوسطة الصادق بوكريشة8
متوسطة بوتغرين محمود بن لخضر الحجاج9

متوسطة عيون العصافير10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة الطاهر مسعودان2
متوسطة المطار بخوش مصطفى3
متوسطة سي علي سواحي4
متوسطة أسماء بنت أبي بكر5
متوسطة عرعار محمد6
متوسطة طارق بن زياد7
متوسطة بن سعد هللا بلخير8
متوسطة جبارة براهيم9

متوسطة عيسات ايدير10
متوسطة المطار بخوش مصطفى1
متوسطة الشهيدين خمري الرياض2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 3
متوسطة الطاهر مسعودان4
متوسطة سي علي سواحي5
متوسطة ابن باديس6
متوسطة أسماء بنت أبي بكر7
متوسطة طارق بن زياد8
متوسطة بن سعد هللا بلخير9

متوسطة صابة بلقاسم10
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 1
متوسطة عزيل ابراهيم2
متوسطة دليح الطاهر بن عمر3
متوسطة حي المجاهدين4
متوسطة طريق الجزار5
1954متوسطة أول نوفمبر 6
متوسطة بن بعطوش عبد العالي7
متوسطة الجزار مركز8
متوسطة لطرش الطاهر9

 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق10
متوسطة حي المجاهدين1
1954متوسطة أول نوفمبر 2
متوسطة دليح الطاهر بن عمر3
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 4
متوسطة طريق الجزار5
6
7
8
9

10
متوسطة لطرش الطاهر1
متوسطة طريق الجزار2
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 3
متوسطة قادري محمد بريكة4
1954متوسطة أول نوفمبر 5
متوسطة حي المجاهدين6
متوسطة دليح الطاهر بن عمر7
متوسطة محمد بودراس8
متوسطة بن بعطوش عبد العالي9

10
متوسطة ساعد بن سديرة1
متوسطة بوعبد هللا خضراوي  2
متوسطة بن عبد الغاني عمارة3
متوسطة بن زعبار لخضر4
متوسطة كامل السعدي5
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار6
7
8
9

10
متوسطة بيطام عمار1
متوسطة هواري بومدين2
متوسطة بن زعبار لخضر3
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار4
متوسطة علي النمر5
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق6
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق7
متوسطة عماري السعيد8
متوسطة حجيرة  موسى9

متوسطة ساعد بن سديرة10

متوسطة بيطام عمار64.4438متوسطة بيطام عماربوقاعة  محمد106

1954متوسطة أول نوفمبر 64.4993متوسطة لطرش الطاهرضيافي  سميرة104

متوسطة بوعبد هللا خضراوي64.4438متوسطة ساعد بن سديرةشليح  عفاف105

متوسطة عزيل ابراهيم64.7410متوسطة عزيل ابراهيمصبان  احالم102

متوسطة حي المجاهدين64.7310متوسطة حي المجاهدينبوراس  سامية103

متوسطة عيسات ايدير64.7410متوسطة صحراوي بو صوارلراوي  شهيناز100

بوخالفة  اشواق101
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
64.7410

64.7493متوسطة براهيمي السعيدلمهل  نصيرة98

متوسطة االخوة بن مسعودة64.7410متوسطة االخوة عباس توفانةمعلم  فايزة99
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

5متوسطة وادي الماء الجديدة ق1
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق2
7متوسطة الجديدة مروانة ق3
متوسطة علي النمر4
متوسطة هواري بومدين5
6
7
8
9

10
متوسطة بلولة بلخير1
متوسطة بوتغماس أحمد2
متوسطة عباش أحمد3
متوسطة براهيمي السعيد4
متوسطة االخوة بن عائشة5
متوسطة جبارة براهيم6
متوسطة سي علي سواحي7
متوسطة ابن باديس8
متوسطة الطاهر مسعودان9

متوسطة عيسات ايدير10
متوسطة بوتغماس أحمد1
متوسطة عباش أحمد2
متوسطة بن سعد هللا بلخير3
متوسطة صمادي رابح4
متوسطة الطاهر مسعودان5
متوسطة الشهيدين خمري الرياض6
متوسطة ورتال بشير7
متوسطة أسماء بنت أبي بكر8
متوسطة سي علي سواحي9

متوسطة مرازقة ساعد10
متوسطة بوعبد هللا خضراوي  1
متوسطة ساعد بن سديرة2
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار3
متوسطة بن عبد الغاني عمارة4
متوسطة بن زعبار لخضر5
6
7
8
9

10
متوسطة حي المجاهدين1
متوسطة طريق الجزار2
متوسطة قادري محمد بريكة3
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 4
متوسطة بن بعطوش عبد العالي5
متوسطة دليح الطاهر بن عمر6
متوسطة لطرش الطاهر7
1954متوسطة أول نوفمبر 8
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق9

10
متوسطة عماري السعيد1
متوسطة بيطام عمار2
متوسطة حجيرة  موسى3
متوسطة سعادي نعمان4
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين5
متوسطة بوراضي اسماعيل6
7
8
9

10
متوسطة بن سعد هللا بلخير1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة الطاهر مسعودان3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة عرعار محمد5
متوسطة علي النمر6
متوسطة االخوة بن عائشة7
متوسطة جبارة براهيم8
متوسطة ورتال بشير9

متوسطة صمادي رابح10
متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة زيداني عبد الرحمان2
متوسطة بلفرحي أمحمد3
متوسطة زيغود يوسف4
متوسطة سيود علي حي السطا5
متوسطة علي بوخالفة6
7
8
9

10
متوسطة بن بعطوش عبد العالي1
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 2
متوسطة دليح الطاهر بن عمر3
متوسطة حي المجاهدين4
متوسطة طريق الجزار5
6
7
8
9

10

متوسطة زيداني عبد الرحمان63.6826متوسطة قايم عبد القادربورحيل  سلسبيل114

برباش  هاجر115
متوسطة بن بعطوش عبد 

العالي
63.6326

متوسطة عماري السعيد63.7132متوسطة عماري السعيدلخذاري  عبد هللا112

63.7104متوسطة بن سعد هللا بلخيربلعلمي  احمد113

63.7354متوسطة بوعبد هللا خضراويبوعبدهللا  زكية110
متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار

1954متوسطة أول نوفمبر 63.7210متوسطة قادري محمد بريكةعيساني  سهام111

متوسطة بلولة بلخير64.2132متوسطة بلولة بلخيرحنفر  وردة108

63.7493متوسطة بوتغماس أحمدعكسة  نسيمة109

دواق  سماح107
متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق
64.2465

متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطةعيون العصافير1
متوسطة ورتال بشير2
متوسطة صمادي رابح3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة االخوة لمباركية5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
متوسطة أسماء بنت أبي بكر7
متوسطة بن سعد هللا بلخير8
متوسطة سي علي سواحي9

متوسطة ابن باديس10
متوسطة الجزار مركز1
متوسطة عزيل ابراهيم2
متوسطة القرنيني3
متوسطة عزيل عبد الرحمان4
متوسطة عزيل عبد القادر  القديمة5
متوسطة أوالد عمار6
7
8
9

10
1961-11-11متوسطة مظاهرات 1
متوسطة علي النمر2
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي3
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق4
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
متوسطة بن زعبار لخضر6
متوسطة الطاهر مسعودان7
8
9

10
متوسطة محمد بودراس1
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق2
متوسطة بن بعطوش عبد العالي3
متوسطة طريق الجزار4
متوسطة قادري محمد بريكة5
6
7
8
9

10
متوسطة عزيل ابراهيم1
متوسطة الجزار الجديدة2
متوسطة الجزار مركز3
متوسطة دليح الطاهر بن عمر4
1954متوسطة أول نوفمبر 5
6
7
8
9

10
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار1
متوسطة بن زعبار لخضر2
متوسطة كامل السعدي3
متوسطة خليفة علي بن السعيد4
متوسطة هواري بومدين5
متوسطة بن عبد الغاني عمارة6
7
8
9

10
متوسطة عماري السعيد1
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين2
متوسطة امدوكال3
متوسطة حجيرة  موسى4
متوسطة سخري العربي5
6
7
8
9

10
متوسطة جاب هللا محمد1
متوسطة سخري العربي2
متوسطة بلفرحي أمحمد3
متوسطة علي بوخالفة4
متوسطة سيود علي حي السطا5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
7
8
9

10
متوسطة أوالد عمار1
متوسطة عزيل عبد الرحمان2
متوسطة امدوكال3
متوسطة غجاتي محمد4
متوسطة فرحات محمد الطيب5
1954متوسطة أول نوفمبر 6
7
8
9

10

متوسطة أوالد عمار62.4438متوسطة أوالد عمارزهاني  سمير124

متوسطة عماري السعيد62.4438متوسطة عماري السعيدجعفر  فطيمة122

متوسطة جاب هللا محمد62.4438متوسطة جاب هللا محمدبلعيد  العربي123

متوسطة الجزار الجديدة62.7410متوسطة عزيل ابراهيمحمالوي  ساعد120

مسعودان  الياس121
متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار
متوسطة بن عبد الغاني عمارة62.4438

عدوان  نوال118
-11-11متوسطة مظاهرات 

1961
63.3215

-11-11متوسطة مظاهرات 

1961

متوسطة محمد بودراس63.2465متوسطة محمد بودراسبوسدرة  فهيمة119

63.6021متوسطة بن احمد بن عماردحمان  هاجر116

متوسطة الجزار مركز63.4438متوسطة الجزار مركزسالمة  تقي الدين117
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متوسطة حسيب يوسف122.6563متوسطة بن حركات عمارمعمري  سعاد1

متوسطة سعادي نعمان1
متوسطة سخري العربي2
متوسطة بوراضي اسماعيل3
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين4
متوسطة جاب هللا محمد5
6
7
8
9

10
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 1
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة الشهيدين خمري الرياض5
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