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قلمام  امال4
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بريكة
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متوسطة غرابة محمد82.0910متوسطة صاغور العربيبن ساعد  هناء16

موراح  يسمينة17
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
متوسطة حي المجاهدين78.7271

موراح  ليلى14
 6متوسطة المنطقة الشرقية ق

بريكة
متوسطة لطرش الطاهر83.1715

82.9743متوسطة بوراضي اسماعيلبوكميش  سميحة15
متوسطة خنتي الطيب بن 

مسعود الشيحات

بهلول  اسمهان12
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
متوسطة مرازقة ساعد87.9854

مرازقة  محمد13
متوسطة خنتي الطيب بن 

مسعود الشيحات
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متوسطة بن فليس محمد 
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88.7243

متوسطة عيسى معتوقي 

بوزوران

متوسطة قرين بلقاسم88.4771متوسطة سي علي سواحيالعايب  فاطمة11

متوسطة مشتي الصالح91.9688متوسطة مشتي الصالحاوجحيح  فضيلة9
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73.1854متوسطة القرنينيحاتشة  محمد اسالم26
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة

متوسطة سي علي سواحي73.6660متوسطة االخوة لمباركيةحسين  حنان24

بنادر  لويزة25
-11-11متوسطة مظاهرات 

1961
73.2410

-11-11متوسطة مظاهرات 

1961

متوسطة عرعار محمد75.6632متوسطة عرعار محمدمباركي  كاميليا22

متوسطة بلولة بلخير74.1660متوسطة براهيمي السعيدامزيان  نوال23
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مصطفى
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متوسطة ورتال بشير76.2049متوسطة غجاتي محمدمشنن  حمزة21

77.9993متوسطة زغدود اسماعيلمساهل  وردة18
متوسطة حذفاني عمر حي 

رأس العين

متوسطة عبد الهادي محمد77.9243متوسطة عبد الهادي محمدبزعي  سارة19
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متوسطة بوراضي اسماعيل72.1826متوسطة عماري السعيدبوناب  بريزة34

متوسطة زيغود يوسف71.7493متوسطة زيغود يوسفبوتايدة   نعيمة35

72.2410متوسطة مسعودي عبد هللابن عماري  اسماء32
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مصطفى
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بن حدوش  لزهر30
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اوالد سالم
متوسطة ساعد بن سديرة72.6660

بن سديرة  شفيق31
متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار
72.2410

متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار

متوسطة بلفرحي أمحمد72.7410متوسطة حي المجاهدينبن ابراهيم  حكيمة28

متوسطة بن كرامة أحمد72.7410متوسطة محمد بودراسبن دحاح  صونية29

متوسطة بوعبد هللا عمار72.7410متوسطة بوعبد هللا عمارعزيزي  حورية27
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متوسطة شيدي3
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق4
متوسطة مراح عبد هللا5
متوسطة بيطام عمار6
7
8
9
10
1954متوسطة أول نوفمبر 1
متوسطة غجاتي محمد2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
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متوسطة صابة بلقاسم10
متوسطة بورعية مبارك1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

متوسطة بورعية مبارك70.4160متوسطة بورعية مباركمرواني  ايمان44

1954متوسطة أول نوفمبر 195470.7410متوسطة أول نوفمبر ميهوبي  فايزة42

متوسطة عيسات ايدير70.7049متوسطة الجزار مركزعجينة  مهى43

يخلف  سعاد40
متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف
متوسطة بوتغماس أحمد70.7410

متوسطة قصر بلزمة70.7410متوسطة قصر بلزمةعمران  اسماء41

متوسطة زروني مسعود71.2410متوسطة زروني مسعودموني  حسينة38

متوسطة محمود بن عكشه71.2410متوسطة شناورةبوراس  حياة39

متوسطة صمادي رابح71.6132متوسطة صمادي رابحخرنان  امينة36

متوسطة عبدو عيسى71.4438حالة استيداعراشي  حياة37
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متوسطة صمادي رابح7
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران8
متوسطة المطار بخوش مصطفى9
متوسطة مرازقة ساعد10
متوسطة لعناني مسعودي 1
متوسطة بن زعبار لخضر2
متوسطة حجيرة  موسى3
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار4
متوسطة هواري بومدين5
6
7
8
9
10
متوسطة المطار بخوش مصطفى1
متوسطة صابة بلقاسم2
متوسطة طارق بن زياد3
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران4
متوسطة ورتال بشير5
متوسطة صمادي رابح6
متوسطة االخوة لمباركية7
متوسطة قرين بلقاسم8
متوسطة ابن باديس9
متوسطة عيون العصافير10
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران1
متوسطة الشهيدين خمري الرياض2
متوسطة رغيس النوي3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة قرين بلقاسم5
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 6
متوسطة عرعار محمد7
متوسطة بلولة بلخير8
متوسطة خزار حميدة9
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 10
متوسطة مصطفى بن بولعيد1
متوسطة بورغ محمد2
متوسطة مسعود برور بعلي3
متوسطة الشهيدين خمري الرياض4
متوسطة رغيس النوي5
متوسطة عرعار محمد6
متوسطة عبدو عيسى7
متوسطة بوتغماس أحمد8
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران9
متوسطة عزوي مدور10
متوسطة بن كرامة أحمد1
متوسطة بلفرحي أمحمد2
متوسطة زيغود يوسف3
متوسطة مشتي الصالح4
متوسطة بن فليس محمد الطاهر5
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 6
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 7
متوسطة خزار حميدة8
متوسطة زروني مسعود9
10
متوسطة خزار حميدة1
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 2
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 3
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 4
متوسطة قرين بلقاسم5
متوسطة الشهيدين خمري الرياض6
متوسطة المطار بخوش مصطفى7
متوسطة رغيس النوي8
متوسطة بن فليس محمد الطاهر9
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران10

65.7132متوسطة بن كرامة أحمدزواوي  سهام88
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

موني  وفاء89
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 
متوسطة خزار حميدة65.7132

متوسطة رغيس النوي65.7410متوسطة بلولة بلخيرعثامنية  نور الهدى86

65.7310متوسطة عرعار محمديوسفي  حياة87

بلعايب  سمية84
متوسطة بن يسعد عيسى 

5تالغمت مركز ق
65.7493

متوسطة عيون العصافير65.7410متوسطة عيون العصافيرتيغزة  نور الهدى85

متوسطة القديمة تيمقاد66.2410متوسطة القديمة تيمقادحربوش  حياة82

متوسطة القديمة تيمقاد65.7493متوسطة عبد الرحمان إبريرابرير  اسمهان83

متوسطة بن فليس محمد الطاهر66.5660متوسطة خزار حميدةشبري  نور الهدى81
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 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق6
7
8
9
10
متوسطة مزاتة1
متوسطة محمود بن عكشه2
متوسطة الصادق بوكريشة3
متوسطة الشهيدين معو4
متوسطة شناورة5
6
7
8
9
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متوسطة الشهيدين معو1
متوسطة براهيمي السعيد2
متوسطة بوعكاز حسين و علي3
متوسطة دمبري الدراجي4
متوسطة القديمة تيمقاد5
متوسطة صاغور العربي6
متوسطة حسيب يوسف7
متوسطة الشهيدين خمري الرياض8
متوسطة ورتال بشير9
متوسطة قرين بلقاسم10
متوسطة حذفاني عمر حي رأس العين1
متوسطة سعادي نعمان2
متوسطة حجيرة  موسى3
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات4
متوسطة بوراضي اسماعيل5
متوسطة زروني مسعود6
متوسطة بن زعبار لخضر7
متوسطة لعناني مسعودي 8
9
10
متوسطة رغيس النوي1
متوسطة عرعار محمد2
متوسطة قرين بلقاسم3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران5
متوسطة خزار حميدة6
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 7
متوسطة ورتال بشير8
متوسطة صمادي رابح9
متوسطة عيون العصافير10
متوسطة صاغور العربي1
متوسطة عايلة العيفة2
متوسطة غرابة محمد3
متوسطة حسيب يوسف4
متوسطة دمبري الدراجي5
متوسطة بوعكاز حسين و علي6
متوسطة براهيمي السعيد7
متوسطة بلولة بلخير8
متوسطة طارق بن زياد9
متوسطة عيسات ايدير10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة بن فليس محمد الطاهر2
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 3
متوسطة قرين بلقاسم4
متوسطة سي علي سواحي5
متوسطة خزار حميدة6
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران7
8
9
10
متوسطة دمبري الدراجي1
متوسطة بوعكاز حسين و علي2
متوسطة حسيب يوسف3
متوسطة براهيمي السعيد4
متوسطة قرين بلقاسم5
متوسطة ابن باديس6
متوسطة سي علي سواحي7
8
9
10

متوسطة دمبري الدراجي65.6826متوسطة دمبري الدراجيبن سخرية  نرجس98

متوسطة صاغور العربي65.6826متوسطة عايلة العيفةبلخيري  فتيحة96

65.6826متوسطة خزار حميدةحارس  صدام97
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2

65.6910متوسطة سعادي نعمانخبرارة  خديجة94

متوسطة خزار حميدة65.6849متوسطة عيون العصافيربوطويل   سميحة95

متوسطة شناورة65.7104متوسطة مزاتةدربالي  سمراء92

متوسطة براهيمي السعيد65.6965متوسطة الشهيدين معوطبيب  ايوب93

65.7132متوسطة ساعد بن سديرةكحالن  حنان90

متوسطة قادري محمد بريكة65.7132متوسطة حي المجاهدينمكاوي  ايمان91
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9
10
متوسطة بيطام عمار1
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق2
متوسطة هواري بومدين3
متوسطة شيدي4
متوسطة مراح عبد هللا5
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق6
متوسطة قصر بلزمة7
متوسطة بورعية مبارك8
9
10
متوسطة صابة بلقاسم1
متوسطة المطار بخوش مصطفى2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
متوسطة قرين بلقاسم4
متوسطة طارق بن زياد5
متوسطة خزار حميدة6
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 7
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 8
متوسطة رغيس النوي9
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران10
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 1
متوسطة غجاتي محمد2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق4
متوسطة الشهيد بري ابن خالد5
1954متوسطة أول نوفمبر 6
متوسطة حي المجاهدين7
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف8
9
10
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران1
متوسطة ابن باديس2
متوسطة قرين بلقاسم3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة ورتال بشير5
متوسطة صمادي رابح6
متوسطة الشهيدين خمري الرياض7
متوسطة صابة بلقاسم8
متوسطة سي علي سواحي9
متوسطة طارق بن زياد10
متوسطة نزار صالح1
متوسطة مسعودي عبد هللا2
متوسطة بوشارب يوسف3
متوسطة دمبري الدراجي4
متوسطة بوعكاز حسين و علي5
متوسطة عيسى طالبي6
7
8
9
10
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 1
متوسطة قرين بلقاسم2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران4
متوسطة المطار بخوش مصطفى5
متوسطة صابة بلقاسم6
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 7
متوسطة سي علي سواحي8
متوسطة طارق بن زياد9
متوسطة االخوة لمباركية10
متوسطة محمود بن عكشه1
متوسطة مزاتة2
متوسطة شناورة3
متوسطة مسعود برور بعلي4
متوسطة عبدو عيسى5
6
7
8
9
10

يخلف  احالم106
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
65.2132

 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

متوسطة شناورة65.2132متوسطة محمود بن عكشهبن رحمون  سمية107

بن لمبارك  فضيلة104
متوسطة عيسى معتوقي 

بوزوران
65.5771

متوسطة مسعودي عبد هللا65.2410متوسطة عيسى طالبيبلوناس  مريم105

65.6743متوسطة صابة بلقاسمزيرق   مريم102
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 

سالمي  اسماء103
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
65.6549

 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة

بن حصير  الهام100
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض
65.6826

65.6743متوسطة بيطام عمارحشاني   نورة101
متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق

1954متوسطة أول نوفمبر 195465.6826متوسطة أول نوفمبر عبد العزيز   اكرم99
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03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 2
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متوسطة بوعكاز حسين و علي7
8
9
10
متوسطة عزوي مدور1
متوسطة القديمة تيمقاد2
متوسطة الشهيدين معو3
متوسطة مسعود برور بعلي4
متوسطة بورغ محمد5
متوسطة عبدو عيسى6
متوسطة المطار بخوش مصطفى7
8
9
10
متوسطة عايلة العيفة1
متوسطة غرابة محمد2
متوسطة صاغور العربي3
متوسطة حسيب يوسف4
متوسطة دمبري الدراجي5
6
7
8
9
10
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف1
متوسطة قادري محمد بريكة2
"طريق مقرة"متوسطة عزيل ابراهيم 3
متوسطة غجاتي محمد4
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق5
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 6
متوسطة حي المجاهدين7
1954متوسطة أول نوفمبر 8
9
10
متوسطة مصطفى بن بولعيد1
متوسطة مزاتة2
متوسطة محمود بن عكشه3
متوسطة بورغ محمد4
متوسطة مسعود برور بعلي5
6
7
8
9
10
متوسطة نزار صالح1
متوسطة بوشارب يوسف2
متوسطة مسعودي عبد هللا3
متوسطة بن احمد بن عمار4
5
6
7
8
9
10
متوسطة مسعود برور بعلي1
متوسطة الشهيدين معو2
متوسطة عزوي مدور3
متوسطة بورغ محمد4
متوسطة مزاتة5
متوسطة محمود بن عكشه6
متوسطة مصطفى بن بولعيد7
متوسطة عبدو عيسى8
متوسطة القديمة تيمقاد9
متوسطة بوتغماس أحمد10
متوسطة معاش بوسعيدي1
متوسطة بوعبد هللا عمار2
1961-11-11متوسطة مظاهرات 3
متوسطة  الشهيد جبار حمو اوالد سالم 4
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
متوسطة مراح عبد هللا6
متوسطة قصر بلزمة7
8
9
10

متوسطة معاش بوسعيدي64.2410متوسطة معاش بوسعيديشايب عينو  فوزية116

متوسطة بوشارب يوسف64.5660متوسطة نزار صالحبكيري  لبنى114

64.4910متوسطة مسعود برور بعليبوساكر  مجيد115

بخوش  عبد المؤمن112
متوسطة عزيل عبد القادر  

القديمة
64.7049

متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف

64.5799متوسطة مزاتةلحلوح  مشيرة113

64.7210متوسطة القديمة تيمقاددراز  عزيزة110

متوسطة حسيب يوسف64.7210متوسطة غرابة محمدمناصرية  سميرة111

65.2021متوسطة رغيس النويبن يمينة  فايزة108
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 

متوسطة صاغور العربي64.7410متوسطة صاغور العربيلعور  وسام109
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متوسطة صمادي رابح1
متوسطة ورتال بشير2
متوسطة طارق بن زياد3
متوسطة المطار بخوش مصطفى4
متوسطة عبدو عيسى5
متوسطة مرازقة ساعد6
متوسطة خزار حميدة7
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران8
متوسطة الشهيدين خمري الرياض9
متوسطة عيسات ايدير10
متوسطة المطار بخوش مصطفى1
متوسطة الشهيدين خمري الرياض2
متوسطة قرين بلقاسم3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران5
متوسطة رغيس النوي6
متوسطة عرعار محمد7
متوسطة صمادي رابح8
متوسطة سي علي سواحي9
متوسطة ابن باديس10
متوسطة عيسى معتوقي بوزوران1
متوسطة ابن باديس2
متوسطة عيسات ايدير3
متوسطة سي علي سواحي4
متوسطة طارق بن زياد5
متوسطة المطار بخوش مصطفى6
متوسطة االخوة لمباركية7
متوسطة الشهيدين خمري الرياض8
متوسطة صابة بلقاسم9
متوسطة قرين بلقاسم10
متوسطة سعادة براهيم1
متوسطة عبد الهادي محمد2
متوسطة بورغ محمد3
متوسطة مصطفى بن بولعيد4
متوسطة عبدو عيسى5
متوسطة بوتغماس أحمد6
متوسطة عيون العصافير7
متوسطة عزوي مدور8
متوسطة عايلة العيفة9
متوسطة شناورة10
متوسطة بلفرحي أمحمد1
متوسطة بن كرامة أحمد2
متوسطة زيغود يوسف3
متوسطة مشتي الصالح4
متوسطة بن فليس محمد الطاهر5
6
7
8
9
10
متوسطة لعناني مسعودي 1
متوسطة بن زعبار لخضر2
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار3
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق4
متوسطة هواري بومدين5
6
7
8
9
10

61.7493متوسطة بلفرحي أمحمدبوراس  جهيدة124

61.7410متوسطة لعناني مسعوديلعناني  انعام125

62.7410حالة استيداعحاكم  نور الهدى122

متوسطة عيون العصافير62.6938متوسطة القرنينيمعطى هللا  صافية123

63.6910متوسطة صمادي رابحلعماري  اسماء120

بادي  زينب121
متوسطة عيسى معتوقي 

بوزوران
63.6743

مسامح  حياة118
متوسطة عزيل ابراهيم 

"طريق مقرة"
63.7049

طريق "متوسطة عزيل ابراهيم 

"مقرة

63.6993متوسطة مرازقة ساعدبادق  فاطمة119

بن دراجي  امال117
متوسطة المطار بخوش 

مصطفى
63.7132



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

محبوبي  زينة1
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2
112.3924

متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض

متوسطة بورعية مبارك1
متوسطة شيدي2
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة3
متوسطة قصر بلزمة4
متوسطة مراح عبد هللا5
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق6
7
8
9
10
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق1
متوسطة مراح عبد هللا2
متوسطة بورعية مبارك3
متوسطة قصر بلزمة4
متوسطة شيدي5
متوسطة عيسى طالبي6
7
8
9
10
متوسطة مزاتة1
متوسطة محمود بن عكشه2
متوسطة مسعود برور بعلي3
متوسطة الشهيدين معو4
متوسطة شناورة5
متوسطة عزوي مدور6
متوسطة طارق بن زياد7
متوسطة االخوة لمباركية8
متوسطة المطار بخوش مصطفى9
متوسطة مرازقة ساعد10

  

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 برباق نعيمة

دحو ليلى

بوجالل كمال

عبد العزيز عبد الحميد

اإلدارة
اإلمضاءاإلسم واللقب

بلقاضي جمال

59.7410متوسطة بورغ محمدبليلي  ابتسام128

مراح  الزهرة126
متوسطة متوسطة نافلة 

حيدوسة
متوسطة متوسطة نافلة حيدوسة61.7410

قرعيش   لبنى127
متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق
61.6965


