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متوسطة ابن باديس100.9667قهطار   بدر الدين1

متوسطة بلولة بلخير1
متوسطة شمالل عمار2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة بن سعد هللا بلخير5
متوسطة ابن باديس6
متوسطة بن حركات عمار7
متوسطة عيسات ايدير8
9
10
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 1
متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة العقيد لطفي3
متوسطة شمالل عمار4
متوسطة ورتال بشير5
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 6
06متوسطة شبعاني الشريف تامشيط ق 7
متوسطة ابن باديس8
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متوسطة كعباشي عثمان59.2410متوسطة كعباشي عثمانعابدي   لطفي 52

بن عجمية   حسان53
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 
متوسطة شمالل عمار58.9438

يونس   مراد50
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2
59.4438

متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2

متوسطة خزار حميدة59.4438متوسطة خزار حميدةعالق   حليمة51

بلقاضي  أمين48
متوسطة شبعاني الشريف 

06تامشيط ق 
59.4438

متوسطة شبعاني الشريف 

06تامشيط ق 

شيحي   وحيد49
متوسطة  الشهيد جبار حمو 

اوالد سالم
59.4438

-11-11متوسطة مظاهرات 
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59.7410متوسطة صابة بلقاسمعبدوش   سمير46
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 

مراح   حميد47
متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق
متوسطة مراح عبد هللا59.7049

متوسطة بلولة بلخير60.2049متوسطة بلولة بلخيرأونيسي   شرف الدين45
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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

محفوظ  عابد محمد58
 فيفري يوم 18متوسطة 

الشهيد
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 53.4438

54.4438متوسطة الهاشمي منصورصافا  صالح56
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2

بوريشة  مصطفى أمير57
 فيفري يوم 18متوسطة 

الشهيد
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 54.4438

58.4438متوسطة عيسات ايديربن مني   فاتح54
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

متوسطة عيسى طالبي57.4438متوسطة صحراوي بو صوارمراكشي    سمير55

اإلدارة

اإلمضاءاإلسم واللقب

بلقاضي جمال

برباق نعيمة

دحو ليلى

بوجالل كمال

عبد العزيز عبد الحميد


