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متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة االخوة شطوح3
متوسطة العقيد لطفي4
06متوسطة شبعاني الشريف تامشيط ق 5
متوسطة شمالل عمار6
متوسطة عمر المختار7
متوسطة الطيب صحراوي8
متوسطة الشهيدين خمري الرياض9

متوسطة االخوة لمباركية10
متوسطة صالح دحمان1
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران2
متوسطة ابن باديس3
متوسطة عمار روابح4
متوسطة االخوة شطوح5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
7
8
9

10
متوسطة زيغود يوسف1
متوسطة زيداني عبد الرحمان2
متوسطة قايم عبد القادر3
متوسطة مشتي الصالح4
متوسطة جاب هللا محمد5
6
7
8
9

10
متوسطة أوجرة طاهر1
متوسطة القديمة تيمقاد2
متوسطة عبد الرحمان إبرير3
متوسطة االخوة عباس توفانة4
متوسطة عزوي مدور5
6
7
8
9

10

متوسطة مسعود برور بعلي73.2493متوسطة فاتح علي بن الشريفسايحي  راوية45

متوسطة مسعود بلعقون73.1076متوسطة مسعود بلعقونتاللي   سليمة46

72.9549متوسطة مراح عبد هللابوبشيش  ايوب47
متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق

متوسطة صالح دحمان72.7882متوسطة  االخوة بن شاديبوغدادة  عماد48

متوسطة الشهيد بري ابن خالد72.2493متوسطة امدوكالناصر  وليد49

متوسطة االخوة شطوح71.9993متوسطة براهيمي السعيدمدور  عبد الرحيم50

متوسطة صالح دحمان71.8576متوسطة صالح دحمانعواج  ابتسام51

متوسطة زيداني عبد الرحمان71.7493متوسطة زيغود يوسفبن سماعين  ابتسام52

متوسطة القديمة تيمقاد71.1076متوسطة أوجرة طاهرعزوز  نبيل53
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متوسطة االخوة بن عائشة1
4متوسطة زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
متوسطة عرعار محمد4
متوسطة  االخوة بن شادي5
6
7
8
9

10
متوسطة حجيرة  موسى1
07متوسطة الجديدة قاعدة 2
متوسطة مريم بوعتورة3
متوسطة زغدود اسماعيل4
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين5
6
7
8
9

10
متوسطة صمادي رابح1
متوسطة االخوة لمباركية2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة زغدود اسماعيل1
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين2
متوسطة مريم بوعتورة3
07متوسطة الجديدة قاعدة 4
متوسطة حجيرة  موسى5
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان6
متوسطة عماري السعيد7
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 8
9

10
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 1
متوسطة خزار حميدة2
متوسطة فرحات مهنة حي عدل3
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 4
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 5
متوسطة عيسات ايدير6
7
8
9

10
متوسطة مريم بوعتورة1
متوسطة زغدود اسماعيل2
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين3
07متوسطة الجديدة قاعدة 4
متوسطة حجيرة  موسى5
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان6
متوسطة فرحات محمد الطيب7
8
9

10
متوسطة بورغ محمد1
متوسطة بلدية عمار2
متوسطة مسعود برور بعلي3
متوسطة زمرة الصادق شالمة4
متوسطة العربي بن لمهيدي تاقوست5
6
7
8
9

10
06متوسطة شبعاني الشريف تامشيط ق 1
متوسطة عمر المختار2
متوسطة شمالل عمار3
متوسطة محمد الشريف بن عكشة4
متوسطة صابة بلقاسم5
متوسطة العقيد لطفي6
متوسطة الطيب صحراوي7
متوسطة بن سعد هللا بلخير8
متوسطة  االخوة بن شادي9

متوسطة عمار روابح10
متوسطة عزيل ابراهيم1
متوسطة الجزار الجديدة2
متوسطة الجزار مركز3
متوسطة حي المجاهدين4
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 5
6
7
8
9

10

زكور  راوية 54
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض
متوسطة االخوة بن عائشة70.9660

متوسطة حجيرة  موسى70.9160متوسطة حجيرة  موسىقحاز  سهام55

متوسطة صمادي رابح70.4993متوسطة االخوة لمباركيةاوشن  مليكة56

عمران   رشدي57
متوسطة عزيل ابراهيم 

"طريق مقرة"
متوسطة زغدود اسماعيل70.2493

سرار  حنان58
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2
70.1660

متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 

متوسطة مريم بوعتورة69.7493متوسطة فرحات محمد الطيبرويشي  مريم59

متوسطة بورغ محمد69.4993متوسطة بورغ محمدبربوش  سهيلة60

منصوري   سمية61
متوسطة شبعاني الشريف 

06تامشيط ق 
68.9349

متوسطة شبعاني الشريف 

06تامشيط ق 

متوسطة عزيل ابراهيم68.4932متوسطة الجزار الجديدةطيان  الهام 62



النقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

1

المنصب المحصل عليهالرغبات

متوسطة العقيد لطفي114.1806متوسطة شمالل عمارشريط  نور الدين

متوسطة سي علي سواحي1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
07متوسطة قادة عمار حي بوزوران قاعدة4
متوسطة  االخوة بن شادي5
متوسطة االخوة شطوح6
متوسطة عمار روابح7
متوسطة صابة بلقاسم8
متوسطة شمالل عمار9

متوسطة عيسى معتوقي بوزوران10
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 1
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 2
متوسطة براهيمي السعيد3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة صابة بلقاسم5
متوسطة صالح دحمان6
متوسطة خزار حميدة7
متوسطة االخوة شطوح8
متوسطة عمار روابح9

متوسطة  االخوة بن شادي10
متوسطة هواري بومدين1
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق2
متوسطة بيطام عمار3
متوسطة البنات مروانة4
متوسطة المختلطة5
7متوسطة الجديدة مروانة ق6
متوسطة دوادي صالح7
متوسطة بن زعبار لخضر8
متوسطة بوعبد هللا عمار9

متوسطة لعناني مسعودي 10
متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة زيغود يوسف2
متوسطة مشتي الصالح3
متوسطة دحماني السعيد4
متوسطة جاب هللا محمد5
6
7
8
9

10
متوسطة الطيب صحراوي1
متوسطة بن سعد هللا بلخير2
متوسطة محمد الشريف بن عكشة3
متوسطة عمر المختار4
متوسطة العقيد لطفي5
متوسطة شمالل عمار6
متوسطة صابة بلقاسم7
متوسطة  االخوة بن شادي8
9

10
متوسطة زمرة الصادق شالمة1
متوسطة بورغ محمد2
متوسطة فاتح علي بن الشريف3
متوسطة العربي بن لمهيدي تاقوست4
متوسطة بلدية عمار5
متوسطة مسعود برور بعلي6
7
8
9

10
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 1
متوسطة فرحات محمد الطيب2
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 3
متوسطة حي المجاهدين4
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق5
1954متوسطة أول نوفمبر 6
متوسطة طريق الجزار7
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف8
متوسطة امدوكال9

 دراجي حمه4متوسطة بريكة مركز ق10
متوسطة علي بن الطيب1
متوسطة حسيب يوسف2
متوسطة بن حركات عمار3
متوسطة دمبري الدراجي4
متوسطة بوعكاز حسين و علي5
6
7
8
9

10
متوسطة عزيل ابراهيم1
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 2
متوسطة فرحات محمد الطيب3
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 4
1954متوسطة أول نوفمبر 5
6
7
8
9

10

متوسطة سي علي سواحي68.0299متوسطة قرين بلقاسملكحل  شعيب63

بن حمالوي  مريم64
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
67.9710

متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2

متوسطة هواري بومدين67.9449متوسطة هواري بومدينمخلوفي  عبد الحكيم65

متوسطة قايم عبد القادر67.7493متوسطة قايم عبد القادربويلي  عنتر66

متوسطة بن سعد هللا بلخير67.7410متوسطة مرازقة ساعدبادة  ميساء67

متوسطة زمرة الصادق شالمة67.7243متوسطة مصطفى بن بولعيدليتيم  فاطمة68

67.7215حالة استيداعحجوج  بهاء الدين69
طريق "متوسطة عزيل ابراهيم 

"مقرة

متوسطة حسيب يوسف67.7215متوسطة علي بن الطيببشير  زهية70

متوسطة عزيل ابراهيم67.7049متوسطة عزيل ابراهيمطيان   شريهان71
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5متوسطة وادي الماء الجديدة ق1
متوسطة مراح عبد هللا2
7متوسطة الجديدة مروانة ق3
متوسطة البنات مروانة4
متوسطة المختلطة5
متوسطة قصر بلزمة6
متوسطة شيدي7
8
9

10
متوسطة بوعبد هللا خضراوي  1
متوسطة لعناني مسعودي 2
متوسطة كامل السعدي3
متوسطة دوادي صالح4
متوسطة بن زعبار لخضر5
6
7
8
9

10
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 1
1954متوسطة أول نوفمبر 2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
متوسطة فرحات محمد الطيب4
متوسطة حي المجاهدين5
متوسطة طريق الجزار6
 دراجي حمه4متوسطة بريكة مركز ق7
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق8
متوسطة الشهيد بري ابن خالد9

متوسطة قادري محمد بريكة10
متوسطة االخوة لمباركية1
متوسطة طارق بن زياد2
متوسطة الطيب صحراوي3
متوسطة  االخوة بن شادي4
متوسطة بن سعد هللا بلخير5
متوسطة صالح دحمان6
متوسطة المطار بخوش مصطفى7
متوسطة الطاهر مسعودان8
متوسطة شمالل عمار9

متوسطة عمر المختار10
متوسطة  االخوة بن شادي1
متوسطة طارق بن زياد2
متوسطة الطيب صحراوي3
متوسطة صالح دحمان4
متوسطة بن سعد هللا بلخير5
متوسطة صمادي رابح6
متوسطة صابة بلقاسم7
متوسطة سي علي سواحي8
9

10
متوسطة بورغ محمد1
متوسطة بلدية عمار2
متوسطة زمرة الصادق شالمة3
متوسطة مسعود برور بعلي4
متوسطة سعادة براهيم5
متوسطة عزوي مدور6
متوسطة االخوين بن غاغة7
متوسطة فاتح علي بن الشريف8
متوسطة العربي بن لمهيدي تاقوست9

10
متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة مشتي الصالح2
متوسطة دحماني السعيد3
متوسطة زيداني عبد الرحمان4
متوسطة زيغود يوسف5
متوسطة جاب هللا محمد6
متوسطة زروني مسعود7
متوسطة الطيب صحراوي8
9

10
متوسطة البنات مروانة1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
متوسطة المختلطة3
متوسطة شيدي4
متوسطة قصر بلزمة5
متوسطة مراح عبد هللا6
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق7
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة8
متوسطة المطار بخوش مصطفى9

متوسطة العقيد لطفي10
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف1
متوسطة فرحات محمد الطيب2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
متوسطة طريق الجزار4
متوسطة قادري محمد بريكة5
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق6
متوسطة الشهيد بري ابن خالد7
متوسطة حي المجاهدين8
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 9

10

بولهراوات  نجاة72
متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق
متوسطة مراح عبد هللا67.5126

متوسطة لعناني مسعودي67.4965متوسطة دوادي صالحقندوز  رياض73

دريس  خولة74
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
67.2410

 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة

قارح  اكرام75
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
متوسطة االخوة لمباركية67.2049

66.7493متوسطة مرازقة ساعدبوقرة  احالم76

متوسطة بورغ محمد66.7493متوسطة عزوي مدوربعزيز  منية77

متوسطة قايم عبد القادر66.7410متوسطة دحماني السعيدزروال  نهاد78

متوسطة البنات مروانة66.7410متوسطة البنات مروانةحرشة  اشواق79

سلمي  فاطمة80
متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف
66.7310

متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف
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 دراجي حمه4متوسطة بريكة مركز ق1
متوسطة طريق الجزار2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
متوسطة قادري محمد بريكة4
متوسطة فرحات محمد الطيب5
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف6
متوسطة حي المجاهدين7
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق8
متوسطة الشهيد بري ابن خالد9

 مسكن القديمة1000متوسطة حي 10
متوسطة المختلطة1
متوسطة البنات مروانة2
7متوسطة الجديدة مروانة ق3
متوسطة شيدي4
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
6
7
8
9

10
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق1
متوسطة مراح عبد هللا2
متوسطة المختلطة3
متوسطة البنات مروانة4
7متوسطة الجديدة مروانة ق5
متوسطة مسعودي عبد هللا6
متوسطة بن احمد بن عمار7
متوسطة صحراوي بو صوار8
متوسطة نزار صالح9

متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي10
متوسطة بوعبد هللا عمار1
1961-11-11متوسطة مظاهرات 2
متوسطة معاش بوسعيدي3
متوسطة البنات مروانة4
7متوسطة الجديدة مروانة ق5
متوسطة المختلطة6
متوسطة نزار صالح7
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي8
متوسطة قصر بلزمة9

10
1954متوسطة أول نوفمبر 1
متوسطة فرحات محمد الطيب2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 4
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق5
6
7
8
9

10
متوسطة زيداني عبد الرحمان1
متوسطة قايم عبد القادر2
متوسطة مشتي الصالح3
متوسطة زيغود يوسف4
متوسطة دحماني السعيد5
6
7
8
9

10
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان1
متوسطة عماري السعيد2
متوسطة مريم بوعتورة3
متوسطة زغدود اسماعيل4
متوسطة حجيرة  موسى5
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين6
7
8
9

10
متوسطة عرعار محمد1
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متوسطة ساعد بن سديرة64.7493متوسطة ساعد بن سديرةبوعبد هللا   نجاة106

قرون  احالم107

منصوري  صبرة99
-11-11متوسطة مظاهرات 

1961
متوسطة االخوة شطوح65.7049

شارف خوجة  لقمان100
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
65.6949

 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
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متوسطة طريق الجزار64.7393متوسطة طريق الجزارلبدي  نور الصباح110
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