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سفوحي عبد هللا
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95.3063متوسطة عمر المختاربوعزة  اسمهان
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض

89.0813متوسطة براهيمي السعيدحجازي  خالد13
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض

10

متوسطة بورعية مبارك92.2132متوسطة هواري بومدينزمورة  ايمان11

8

متوسطة علي بوخالفة94.2785متوسطة زيغود يوسفبوللواح   نورة9
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متوسطة قايم عبد القادر5
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متوسطة صمادي رابح9
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منصورية  كمال
متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار
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متوسطة االخوين منصورية 

لخضر وعمار

متوسطة بلفرحي أمحمد78.2354متوسطة زيغود يوسفبندي  وسام
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متوسطة االخوة بن عائشة79.4243حالة استيداعمختار  خولة

32

ميلودي  ايمان
متوسطة بن بعطوش عبد 

العالي
متوسطة فرحات محمد الطيب79.8910

متوسطة فرحات مهنة حي عدل78.2104حالة استيداعالنوي  امينة33
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بوزيد  يمينة
متوسطة بوعكاز حسين و 

علي
متوسطة بوعكاز حسين و علي80.3299

اعيش  رابح31
-11-11متوسطة مظاهرات 

1961
متوسطة معاش بوسعيدي78.9715

28

خميس  امال29
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2
01متوسطة عميروش 79.6993

26

متوسطة خزار حميدة79.9771متوسطة صمادي رابحبوزيد  جميلة27
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متوسطة مشتي الصالح1
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متوسطة قايم عبد القادر4
متوسطة جاب هللا محمد5
متوسطة بن كرامة أحمد6
7
8
9

10
متوسطة قرين بلقاسم1
متوسطة ابن باديس2
متوسطة طارق بن زياد3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة عزوي مدور5
6
7
8
9
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"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 1
متوسطة فرحات محمد الطيب2
متوسطة غجاتي محمد3
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 4
5
6
7
8
9
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متوسطة غجاتي محمد1
متوسطة فرحات محمد الطيب2
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 3
1954متوسطة أول نوفمبر 4
متوسطة دليح الطاهر بن عمر5
6
7
8
9
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5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة العقيد لطفي3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة قرين بلقاسم5
متوسطة عمر المختار6
01متوسطة عميروش 7
متوسطة صمادي رابح8
متوسطة ورتال بشير9

10

متوسطة غجاتي محمد74.7299حالة استيداعبن دقيش  فطيمة

متوسطة عزوي مدور74.9243متوسطة عزوي مدورزاهي  وهيبة

42

متوسطة بن احمد بن عمار76.4243متوسطة مسعودي عبد هللامسعودي  سيف الدين

قدوار  ايمان43
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2
74.4215

متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2

40

غول  خميسي
متوسطة بن فليس محمد 

الطاهر
متوسطة بن فليس محمد الطاهر77.4965

زقاق  صافية41
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
74.7493

متوسطة فرج مسعود بن علي 

"طريق متكعوك"

38

متوسطة مشتي الصالح75.2465متوسطة مشتي الصالحبوشطيط  فاتح39

36

76.7049حالة استيداعمرغاد  نفيسة37

متوسطة فروج عبد القادر77.8146متوسطة فروج عبد القادررقعي  أحالم35
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متوسطة ابن باديس3
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متوسطة عمر المختار5
متوسطة طارق بن زياد6
متوسطة العقيد لطفي7
8
9

10
متوسطة قرين بلقاسم1
متوسطة ابن باديس2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة العقيد لطفي4
5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة قرين بلقاسم2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 3
متوسطة االخوة بن عائشة4
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 5
متوسطة طارق بن زياد6
7
8
9

10
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي1
متوسطة مسعودي عبد هللا2
متوسطة فروج عبد القادر3
متوسطة بوشارب يوسف4
متوسطة بورعية مبارك5
6
7
8
9

10
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي1
متوسطة بوشارب يوسف2
متوسطة فروج عبد القادر3
متوسطة مسعودي عبد هللا4
1961-11-11متوسطة مظاهرات 5
6
7
8
9

10
متوسطة خزار حميدة1
متوسطة فرحات مهنة حي عدل2
متوسطة عمر المختار3
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 4
متوسطة الشهيدين خمري الرياض5
06متوسطة شبعاني الشريف تامشيط ق 6
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 7
01متوسطة عميروش 8
متوسطة بن فليس محمد الطاهر9

متوسطة االخوة بن عائشة10
متوسطة قصر بلزمة1
متوسطة هواري بومدين2
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق3
متوسطة عماري السعيد4
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان5
7متوسطة الجديدة مروانة ق6
متوسطة بورعية مبارك7
متوسطة مراح عبد هللا8
متوسطة دوادي صالح9

متوسطة معاش بوسعيدي10
متوسطة طارق بن زياد1
متوسطة عباش أحمد2
متوسطة أسماء بنت أبي بكر3
متوسطة عمر المختار4
متوسطة العقيد لطفي5
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 6
01متوسطة عميروش 7
متوسطة أحمد تومي8
06متوسطة شبعاني الشريف تامشيط ق 9

متوسطة مرازقة ساعد10

دهيمي  الهام
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
متوسطة عباش أحمد70.9160

متوسطة خزار حميدة71.1493متوسطة خزار حميدةخنشالي  نبيل

52

زواوي  حسيبة
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
71.2493

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي

50

بن حفصة   فضيلة
متوسطة بوعكاز حسين و 

علي
متوسطة بوعكاز حسين و علي71.9993

متوسطة قصر بلزمة70.9910متوسطة قصر بلزمةبعاسو  عومار51

48

عولمي  خالد
متوسطة شبعاني الشريف 

06تامشيط ق 
74.2076

متوسطة شبعاني الشريف 

06تامشيط ق 

بوجناح  ايمان49
متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي
71.2326

متوسطة عين جاسر الجديدة 

بوقشال العربي

46

بزاز  السعيد47
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 
71.4993

 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

44

0173.6743متوسطة عميروش بن عقون   فاطمة45



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

متوسطة رابحي الشريف1
متوسطة عزوي مدور2
متوسطة القديمة تيمقاد3
متوسطة أوجرة طاهر4
متوسطة مصطفى بن بولعيد5
متوسطة عبد الهادي محمد6
متوسطة عباش أحمد7
متوسطة العقيد لطفي8
9

10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة الشهيدين خمري الرياض2
متوسطة االخوة بن عائشة3
متوسطة ابن باديس4
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 5
متوسطة فرحات مهنة حي عدل6
متوسطة قرين بلقاسم7
01متوسطة عميروش 8
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 9

متوسطة طارق بن زياد10
متوسطة أحمد تومي1
متوسطة عباش أحمد2
متوسطة صمادي رابح3
متوسطة ورتال بشير4
متوسطة طارق بن زياد5
متوسطة الشهيدين خمري الرياض6
7
8
9

10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة قرين بلقاسم2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
متوسطة طارق بن زياد4
01متوسطة عميروش 5
متوسطة عمر المختار6
متوسطة صمادي رابح7
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 8
9

10
متوسطة مرازقة ساعد1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة أحمد تومي1
متوسطة عباش أحمد2
متوسطة عزوي مدور3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة فرحات مهنة حي عدل1
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 2
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 3
متوسطة الشهيدين خمري الرياض4
متوسطة خزار حميدة5
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 6
متوسطة العقيد لطفي7
متوسطة عمر المختار8
متوسطة قرين بلقاسم9

متوسطة أسماء بنت أبي بكر10
متوسطة بورعية مبارك1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
متوسطة شيدي3
متوسطة مراح عبد هللا4
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق6
متوسطة قصر بلزمة7
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق8
1961-11-11متوسطة مظاهرات 9

متوسطة  الشهيد جبار حمو اوالد سالم 10
7متوسطة الجديدة مروانة ق1
متوسطة مراح عبد هللا2
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق3
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق4
متوسطة قصر بلزمة5
6
7
8
9

10

متوسطة شيدي70.1660متوسطة بورعية مباركمنزر  مريم

متوسطة عزوي مدور70.1938متوسطة عزوي مدوربرينيس  هدى

60

70.5826متوسطة العقيد لطفينوي  ريمة
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

متوسطة مراح عبد هللا69.4854حالة استيداعشبيلة   يسمينة61

58

70.7049متوسطة االخوة بن عائشةبن زيدة  نور االيمان
متوسطة االخوين بلعابد حملة 

5ق2

حجيرة  سميرة59
متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق
70.1660

 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

56

متوسطة مرازقة ساعد70.2493متوسطة مرازقة ساعدبلقاسمي  وردة57

54

متوسطة أحمد تومي70.6660متوسطة أحمد توميبلحيواني  صورية55

متوسطة عزوي مدور70.7493متوسطة رابحي الشريفبلباشة  نور الهدى53



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

متوسطة  الشهيد جبار حمو اوالد سالم 1
1961-11-11متوسطة مظاهرات 2
متوسطة معاش بوسعيدي3
متوسطة بوشارب يوسف4
متوسطة قصر بلزمة5
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق6
7متوسطة الجديدة مروانة ق7
متوسطة مراح عبد هللا8
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق9

متوسطة شيدي10
متوسطة حسيب يوسف1
متوسطة صمادي رابح2
متوسطة ورتال بشير3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة ابن باديس5
متوسطة الشهيدين خمري الرياض6
متوسطة بلولة بلخير7
متوسطة زعالني مبروك8
9

10
متوسطة بورعية مبارك1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق3
4
5
6
7
8
9

10
متوسطة أوجرة طاهر1
متوسطة القديمة تيمقاد2
متوسطة عبد الرحمان إبرير3
متوسطة عباش أحمد4
متوسطة أحمد تومي5
متوسطة ابن باديس6
متوسطة العقيد لطفي7
متوسطة طارق بن زياد8
01متوسطة عميروش 9

متوسطة عايلة العيفة10
متوسطة مشتي الصالح1
متوسطة قايم عبد القادر2
متوسطة بن كرامة أحمد3
متوسطة زيغود يوسف4
متوسطة سيود علي حي السطا5
متوسطة بلفرحي أمحمد6
متوسطة علي بوخالفة7
8
9

10
7متوسطة الجديدة مروانة ق1
متوسطة بورعية مبارك2
متوسطة مراح عبد هللا3
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق4
5
6
7
8
9

10
متوسطة مصطفى بن بولعيد1
متوسطة عبد الهادي محمد2
متوسطة رابحي الشريف3
متوسطة بلفرحي أمحمد4
متوسطة سيود علي حي السطا5
متوسطة جاب هللا محمد6
7
8
9

10
متوسطة عبد الرحمان إبرير1
متوسطة أوجرة طاهر2
متوسطة القديمة تيمقاد3
متوسطة أحمد تومي4
متوسطة عزوي مدور5
متوسطة الشهيدين خمري الرياض6
متوسطة االخوة بن عائشة7
4متوسطة زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق8
متوسطة صمادي رابح9

متوسطة مرازقة ساعد10
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 1
متوسطة غجاتي محمد2
1954متوسطة أول نوفمبر 3
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق4
متوسطة الشهيد بري ابن خالد5
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف6
متوسطة قادري محمد بريكة7
متوسطة محمد مهملي8
9

10

1954متوسطة أول نوفمبر 195467.7493متوسطة أول نوفمبر سعدوني  هاجر

متوسطة مصطفى بن بولعيد68.3326متوسطة جاب هللا محمدسليماني  اسماء

70

متوسطة مشتي الصالح68.6826متوسطة مشتي الصالحيحياوي  عبير

68

زودة  فيروز
متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق
68.9993

متوسطة وادي الماء الجديدة 

5ق

متوسطة عبد الرحمان إبرير67.7493متوسطة عبد الرحمان إبريربالح  سهام69

66

بن سديرة   نادية
متوسطة  الشهيد جبار حمو 

اوالد سالم
69.2310

متوسطة  الشهيد جبار حمو 

اوالد سالم

متوسطة مراح عبد هللا68.4993متوسطة شيديبشيني  فوزية67

64

متوسطة أوجرة طاهر68.7132متوسطة أوجرة طاهرامير  هاجر65

62

متوسطة حسيب يوسف69.1660حالة استيداعشنوفي  نور الهدى63
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متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

متوسطة بن احمد بن عمار1
متوسطة مسعودي عبد هللا2
متوسطة فروج عبد القادر3
متوسطة صحراوي بو صوار4
متوسطة عيسى طالبي5
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي6
متوسطة براهيمي السعيد7
متوسطة العقيد لطفي8
متوسطة بوعكاز حسين و علي9

متوسطة دمبري الدراجي10
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق1
متوسطة دوادي صالح2
متوسطة هواري بومدين3
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار4
متوسطة حجيرة  موسى5
متوسطة بن عبد الغاني عمارة6
متوسطة شيدي7
8
9

10
متوسطة زروني مسعود1
متوسطة مقعاش السعيد2
متوسطة سخري العربي3
متوسطة حجيرة  موسى4
5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
01متوسطة عميروش 2
متوسطة صمادي رابح3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة أسماء بنت أبي بكر5
متوسطة طارق بن زياد6
متوسطة قرين بلقاسم7
متوسطة ابن باديس8
متوسطة االخوة بن عائشة9

5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 10
متوسطة بورعية مبارك1
7متوسطة الجديدة مروانة ق2
متوسطة قصر بلزمة3
متوسطة شيدي4
متوسطة مراح عبد هللا5
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق6
1961-11-11متوسطة مظاهرات 7
8
9

10
متوسطة طارق بن زياد1
متوسطة ورتال بشير2
متوسطة صمادي رابح3
متوسطة عمر المختار4
متوسطة الشهيدين خمري الرياض5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
01متوسطة عميروش 7
متوسطة العقيد لطفي8
9

10
متوسطة سخري العربي1
متوسطة جاب هللا محمد2
متوسطة غجاتي محمد3
متوسطة بوراضي اسماعيل4
متوسطة زروني مسعود5
6
7
8
9

10
متوسطة بن عبد الغاني عمارة1
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار2
متوسطة دوادي صالح3
متوسطة ساعد بن سديرة4
متوسطة بوعبد هللا خضراوي  5
متوسطة حجيرة  موسى6
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق7
8
9

10
07متوسطة الجديدة قاعدة 1
متوسطة حجيرة  موسى2
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات3
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان4
متوسطة دوادي صالح5
متوسطة بوراضي اسماعيل6
7
8
9

10

متوسطة بن عبد الغاني عمارة66.6949متوسطة بن عبد الغاني عمارةصوالحية  نادية

سنوسي  مريم
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
66.7382

78

مدور  نوال
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 
67.4910

07متوسطة الجديدة قاعدة 66.6826متوسطة حجيرة  موسىحجيرة  سارة79

76

بارة  أسماء
متوسطة بن يسعد عيسى 

5تالغمت مركز ق
67.6910

متوسطة بن يسعد عيسى 

5تالغمت مركز ق

متوسطة سخري العربي66.7132متوسطة سخري العربيسنقوقة  مباركة77

74

اعثامنة  نادية75
-11-11متوسطة مظاهرات 

1961
متوسطة قصر بلزمة66.8271

72

متوسطة زروني مسعود67.6826متوسطة زروني مسعودسلماني  زينب73

متوسطة مسعودي عبد هللا67.7021متوسطة بن احمد بن عمارمسعودي  عبد اللطيف71
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متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
01متوسطة عميروش 4
متوسطة عمر المختار5
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 6
متوسطة خزار حميدة7
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 8
متوسطة طارق بن زياد9

متوسطة ابن باديس10
متوسطة مرازقة ساعد1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 1
متوسطة الشهيدين خمري الرياض2
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 3
متوسطة خزار حميدة4
متوسطة العقيد لطفي5
متوسطة طارق بن زياد6
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 7
متوسطة قرين بلقاسم8
متوسطة أسماء بنت أبي بكر9

01متوسطة عميروش 10
متوسطة عباش أحمد1
متوسطة أحمد تومي2
متوسطة عزوي مدور3
متوسطة عبد الرحمان إبرير4
متوسطة القديمة تيمقاد5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة طارق بن زياد2
متوسطة عمر المختار3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة ابن باديس5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
متوسطة فرحات مهنة حي عدل7
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 8
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 9

 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 10
متوسطة طارق بن زياد1
متوسطة صمادي رابح2
4متوسطة زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق3
متوسطة ورتال بشير4
متوسطة قرين بلقاسم5
6
7
8
9

10
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
متوسطة فرحات مهنة حي عدل4
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 5
متوسطة خزار حميدة6
متوسطة قرين بلقاسم7
8
9

10
متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة مشتي الصالح2
متوسطة بلفرحي أمحمد3
متوسطة بن كرامة أحمد4
متوسطة علي بوخالفة5
متوسطة زيغود يوسف6
متوسطة سيود علي حي السطا7
متوسطة جاب هللا محمد8
متوسطة زروني مسعود9

10
متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة مشتي الصالح2
متوسطة زيغود يوسف3
متوسطة بلفرحي أمحمد4
متوسطة بن كرامة أحمد5
متوسطة علي بوخالفة6
متوسطة سيود علي حي السطا7
متوسطة جاب هللا محمد8
متوسطة سخري العربي9

10

متوسطة زيغود يوسف65.7493متوسطة سخري العربيحرز هللا   بشرى

65.7493متوسطة خزار حميدةيوسفي  اعتصام

88

معلم  هاجر
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 65.7493

86

بن معزة  كنزة
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
65.7493

 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

متوسطة زيغود يوسف65.7493متوسطة زروني مسعودروباعي   منال87

84

عيشور  كاهنة
 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا
66.6660

 6 ق 2متوسطة طريق حملة 

سفوحي عبد هللا

سدرات  نفيسة85
متوسطة زيبار التواتي حي 

4أوالد بشينة ق
65.7493

متوسطة زيبار التواتي حي 

4أوالد بشينة ق

82

متوسطة القديمة تيمقاد65.7493متوسطة عزوي مدورزرقين  هاجر83

80

متوسطة مصطفى بن بولعيد66.4160متوسطة مصطفى بن بولعيدبلدي  نسيمة81



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة بلفرحي أمحمد2
متوسطة علي بوخالفة3
متوسطة بن كرامة أحمد4
متوسطة سيود علي حي السطا5
متوسطة بن فليس محمد الطاهر6
7
8
9

10
متوسطة عماري السعيد1
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان2
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات3
متوسطة بورعية مبارك4
7متوسطة الجديدة مروانة ق5
متوسطة شيدي6
7
8
9

10
متوسطة العقيد لطفي1
متوسطة عمر المختار2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
01متوسطة عميروش 4
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 5
متوسطة خزار حميدة6
متوسطة بوعكاز حسين و علي7
متوسطة دمبري الدراجي8
متوسطة صمادي رابح9

متوسطة براهيمي السعيد10
متوسطة دليح الطاهر بن عمر1
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 2
متوسطة غجاتي محمد3
متوسطة محمد مهملي4
متوسطة الشهيد بري ابن خالد5
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق6
متوسطة فرحات محمد الطيب7
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 8
متوسطة بن بعطوش عبد العالي9

متوسطة حي المجاهدين10
متوسطة خزار حميدة1
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 2
متوسطة فرحات مهنة حي عدل3
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 4
متوسطة الشهيدين خمري الرياض5
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 6
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 7
متوسطة العقيد لطفي8
متوسطة قرين بلقاسم9

متوسطة ابن باديس10
متوسطة بلولة بلخير1
متوسطة عباش أحمد2
متوسطة أحمد تومي3
متوسطة براهيمي السعيد4
متوسطة حسيب يوسف5
متوسطة طارق بن زياد6
متوسطة االخوة بن عائشة7
01متوسطة عميروش 8
متوسطة الشهيدين خمري الرياض9

10
متوسطة القديمة تيمقاد1
متوسطة أوجرة طاهر2
متوسطة عبد الرحمان إبرير3
متوسطة عزوي مدور4
5
6
7
8
9

10
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف1
متوسطة غجاتي محمد2
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق3
متوسطة الشهيد بري ابن خالد4
متوسطة فرحات محمد الطيب5
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 6
7
8
9

10
متوسطة مصطفى بن بولعيد1
متوسطة رابحي الشريف2
متوسطة عزوي مدور3
متوسطة عبد الهادي محمد4
متوسطة العقيد لطفي5
6
7
8
9

10

بعلي الشريف  عيسى
متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف
65.6326

متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف

متوسطة بلولة بلخير65.6826متوسطة بلولة بلخيربوتايدة  هجيرة

96

غربي   نور الهدى
 مسكن 1000متوسطة حي 

القديمة
متوسطة دليح الطاهر بن عمر65.7049

متوسطة مصطفى بن بولعيد65.6243متوسطة مصطفى بن بولعيديخلف  وداد97

94

متوسطة عماري السعيد65.7310متوسطة عماري السعيدشبيلة  كنزة

65.6826متوسطة القديمة تيمقادبن لعلى  وسام95

92

65.7021متوسطة غجاتي محمدطبيب  محمد93
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 

90

متوسطة براهيمي السعيد65.7132متوسطة بلولة بلخيرالعايب  لبنى91

65.7410متوسطة زيغود يوسفبن مخلوف  فاطمة الزهراء89



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان1
متوسطة دوادي صالح2
متوسطة حجيرة  موسى3
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق4
متوسطة بن عبد الغاني عمارة5
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار6
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات7
07متوسطة الجديدة قاعدة 8
9

10
متوسطة شيدي1
متوسطة قصر بلزمة2
متوسطة مراح عبد هللا3
7متوسطة الجديدة مروانة ق4
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
6
7
8
9

10
متوسطة قايم عبد القادر1
متوسطة مشتي الصالح2
متوسطة زيغود يوسف3
متوسطة بلفرحي أمحمد4
متوسطة سيود علي حي السطا5
متوسطة علي بوخالفة6
متوسطة بن كرامة أحمد7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة قرين بلقاسم3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة أسماء بنت أبي بكر5
متوسطة عمر المختار6
01متوسطة عميروش 7
متوسطة ورتال بشير8
متوسطة ابن باديس9

متوسطة صمادي رابح10
متوسطة  الشهيد جبار حمو اوالد سالم 1
1961-11-11متوسطة مظاهرات 2
متوسطة معاش بوسعيدي3
متوسطة بوشارب يوسف4
متوسطة قصر بلزمة5
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق6
7متوسطة الجديدة مروانة ق7
متوسطة مراح عبد هللا8
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق9

متوسطة شيدي10
متوسطة أحمد تومي1
متوسطة عبد الرحمان إبرير2
متوسطة عباش أحمد3
متوسطة قرين بلقاسم4
متوسطة عزوي مدور5
متوسطة القديمة تيمقاد6
متوسطة أوجرة طاهر7
متوسطة بوعكاز حسين و علي8
متوسطة صمادي رابح9

متوسطة ورتال بشير10
متوسطة غجاتي محمد1
متوسطة فرحات محمد الطيب2
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 3
متوسطة قادري محمد بريكة4
متوسطة محمد مهملي5
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق6
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف7
8
9

10
متوسطة رويشي العيد طريق سطيف1
متوسطة غجاتي محمد2
متوسطة فرحات محمد الطيب3
"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 4
متوسطة الشهيد بري ابن خالد5
متوسطة محمد مهملي6
متوسطة قادري محمد بريكة7
متوسطة طريق الجزار8
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق9

متوسطة دليح الطاهر بن عمر10
متوسطة بن فليس محمد الطاهر1
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 2
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 3
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 4
متوسطة العقيد لطفي5
متوسطة مشتي الصالح6
متوسطة زيغود يوسف7
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 8
متوسطة بن كرامة أحمد9

متوسطة قايم عبد القادر10

64.7410متوسطة زروني مسعودبوعلي  هاجر
متوسطة  أحمد بن سخرية 

03القطب العمراني حملة 

متوسطة قادري محمد بريكة64.9993متوسطة قادري محمد بريكةفرج  خولة

106

روابح  عبد النور
متوسطة  الشهيد جبار حمو 

اوالد سالم
65.1799

متوسطة  الشهيد جبار حمو 

اوالد سالم

104

متوسطة زيغود يوسف65.5938متوسطة قايم عبد القادربندي  فاطمة الزهراء

عواسي  وفاء105
متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف
64.9410

متوسطة رويشي العيد طريق 

سطيف

102

مصباح  سميرة
متوسطة أحمد العباسي بن 

عبد الرحمان
65.6243

متوسطة أحمد العباسي بن عبد 

الرحمان

65.1465متوسطة عزيل عبد الرحمانشطوح  يوسف103

100

هالل  انصاف اصالة101
متوسطة الشهيدين خمري 

الرياض
65.4549

98

متوسطة شيدي65.6215متوسطة مراح عبد هللاصحراوي  صباح99



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

متوسطة دوادي صالح1
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار2
متوسطة بوعبد هللا خضراوي  3
متوسطة بن عبد الغاني عمارة4
متوسطة ساعد بن سديرة5
6
7
8
9

10
متوسطة معاش بوسعيدي1
متوسطة قصر بلزمة2
متوسطة  الشهيد جبار حمو اوالد سالم 3
متوسطة بورعية مبارك4
7متوسطة الجديدة مروانة ق5
1961-11-11متوسطة مظاهرات 6
متوسطة شيدي7
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق8
متوسطة مراح عبد هللا9

5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق10
متوسطة زعالني مبروك1
متوسطة براهيمي السعيد2
متوسطة بوعكاز حسين و علي3
متوسطة حسيب يوسف4
متوسطة دمبري الدراجي5
متوسطة بلولة بلخير6
متوسطة عايلة العيفة7
متوسطة فروج عبد القادر8
متوسطة مسعودي عبد هللا9

متوسطة ابن باديس10
متوسطة قرين بلقاسم1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
متوسطة ابن باديس4
متوسطة طارق بن زياد5
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 6
01متوسطة عميروش 7
متوسطة صمادي رابح8
متوسطة االخوة بن عائشة9

 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 10
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات1
07متوسطة الجديدة قاعدة 2
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان3
متوسطة بوراضي اسماعيل4
متوسطة حجيرة  موسى5
6
7
8
9

10
متوسطة بلولة بلخير1
متوسطة عباش أحمد2
متوسطة أحمد تومي3
متوسطة براهيمي السعيد4
متوسطة الشهيدين خمري الرياض5
6
7
8
9

10
متوسطة بلفرحي أمحمد1
متوسطة زيغود يوسف2
متوسطة مشتي الصالح3
متوسطة قايم عبد القادر4
متوسطة بن كرامة أحمد5
متوسطة علي بوخالفة6
متوسطة سيود علي حي السطا7
متوسطة جاب هللا محمد8
متوسطة بن فليس محمد الطاهر9

متوسطة العقيد لطفي10
 فيفري يوم الشهيد18متوسطة 1
متوسطة أسماء بنت أبي بكر2
متوسطة قرين بلقاسم3
متوسطة فرحات مهنة حي عدل4
متوسطة ابن باديس5
6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة ابن باديس3
متوسطة قرين بلقاسم4
متوسطة طارق بن زياد5
متوسطة صمادي رابح6
متوسطة االخوة بن عائشة7
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 8
01متوسطة عميروش 9

5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 10

بوزيدي  صليحة
 فيفري يوم 18متوسطة 

الشهيد
64.4993

متوسطة بلولة بلخير64.5882متوسطة بلولة بلخيربن منصور  امال

114

64.6410متوسطة طريق الجزارمناصرية  اسماء

64.2410متوسطة عايلة العيفةبوحناش  مريم115

112

64.7049متوسطة معاش بوسعيديعنون  رميساء
-11-11متوسطة مظاهرات 

1961

متوسطة زيغود يوسف64.5882متوسطة قادري محمد بريكةلوشان  فلاير113

110

جنان  فاطمة الزهراء111
متوسطة خنتي الطيب بن 

مسعود الشيحات
64.6326

متوسطة خنتي الطيب بن 

مسعود الشيحات

108

متوسطة زعالني مبروك64.6688متوسطة زعالني مبروكبن علي  رابح109

متوسطة بوعبد هللا خضراوي64.7410متوسطة بوعبد هللا خضراويبن عياش  هاجر107



المنصب المحصل عليهالرغباتالنقطةالمؤسسة األصليةاإلسم و اللقبالرقم

متوسطة بن كرامة أحمد124.1146متوسطة زيغود يوسفشوطح  فادية1

"طريق متكعوك"متوسطة فرج مسعود بن علي 1
متوسطة غجاتي محمد2
 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق3
متوسطة فرحات محمد الطيب4
متوسطة الشهيد بري ابن خالد5
متوسطة محمد مهملي6
متوسطة دليح الطاهر بن عمر7
متوسطة طريق الجزار8
9

10
متوسطة الجزار مركز1
متوسطة عزيل ابراهيم2
متوسطة الجزار الجديدة3
متوسطة أوالد عمار4
متوسطة عزيل عبد الرحمان5
6
7
8
9

10
متوسطة بوشارب يوسف1
متوسطة عين جاسر الجديدة بوقشال العربي2
متوسطة مراح عبد هللا3
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق4
متوسطة فروج عبد القادر5
6
7
8
9

10
متوسطة صمادي رابح1
متوسطة ابن باديس2
متوسطة العقيد لطفي3
متوسطة طارق بن زياد4
متوسطة قرين بلقاسم5
متوسطة أسماء بنت أبي بكر6
متوسطة ورتال بشير7
01متوسطة عميروش 8
متوسطة عباش أحمد9

متوسطة الشهيدين خمري الرياض10
متوسطة زيغود يوسف1
متوسطة مشتي الصالح2
متوسطة قايم عبد القادر3
متوسطة بلفرحي أمحمد4
متوسطة علي بوخالفة5
متوسطة بن كرامة أحمد6
متوسطة سيود علي حي السطا7
متوسطة جاب هللا محمد8
متوسطة بن فليس محمد الطاهر9

متوسطة العقيد لطفي10
متوسطة االخوين بن منصراحمدوبلقاسم1
متوسطة عبد الهادي محمد2
متوسطة مصطفى بن بولعيد3
متوسطة عزوي مدور4
متوسطة القديمة تيمقاد5
متوسطة أوجرة طاهر6
متوسطة أحمد تومي7
متوسطة مرازقة ساعد8
متوسطة طارق بن زياد9

متوسطة العقيد لطفي10
متوسطة فرحات مهنة حي عدل1
متوسطة العقيد لطفي2
متوسطة بوعكاز حسين و علي3
متوسطة بوشارب يوسف4
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 5
متوسطة براهيمي السعيد6
متوسطة صمادي رابح7
متوسطة عزوي مدور8
9

10
متوسطة شيدي1
متوسطة قصر بلزمة2
7متوسطة الجديدة مروانة ق3
1961-11-11متوسطة مظاهرات 4
متوسطة مراح عبد هللا5
متوسطة بورعية مبارك6
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق7
متوسطة هواري بومدين8
5متوسطة وادي الماء الجديدة ق9

10
متوسطة بن عبد الغاني عمارة1
متوسطة االخوين منصورية لخضر وعمار2
متوسطة دوادي صالح3
متوسطة بوعبد هللا خضراوي  4
متوسطة ساعد بن سديرة5
متوسطة حجيرة  موسى6
5متوسطة بن يسعد عيسى تالغمت مركز ق7
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9
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متوسطة بن عبد الغاني عمارة63.4326متوسطة بن عبد الغاني عمارةصوالحية  عنتر

متوسطة بوشارب يوسف63.6821متوسطة بوشارب يوسفبلخيري  هشام

124

متوسطة جاب هللا محمد63.7049متوسطة طريق الجزارقرادي  هند

122

متوسطة بوشارب يوسف63.7493متوسطة بوشارب يوسفسعيدي  غنية
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متوسطة بن يسعد عيسى 

5تالغمت مركز ق
63.6215

-11-11متوسطة مظاهرات 
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120

فريح  فاطمة الزهراء
متوسطة فرج مسعود بن علي 

"طريق متكعوك"
63.9549

 6متوسطة المنطقة الشرقية ق

بريكة

شليحي  صافية121
متوسطة االخوين بن 

منصراحمدوبلقاسم
63.7049

متوسطة االخوين بن 

منصراحمدوبلقاسم

118

63.7493متوسطة صمادي رابحالسعدي  سارة119

116

متوسطة الجزار مركز63.9326متوسطة الجزار مركزبوستة  عبد العزيز117
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متوسطة عمر المختار1
01متوسطة عميروش 2
متوسطة الشهيدين خمري الرياض3
06متوسطة شبعاني الشريف تامشيط ق 4
 سفوحي عبد هللا6 ق 2متوسطة طريق حملة 5
5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 6
متوسطة خزار حميدة7
03متوسطة  أحمد بن سخرية القطب العمراني حملة 8
4متوسطة زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق9

متوسطة بلولة بلخير10
متوسطة حسيب يوسف1
متوسطة دمبري الدراجي2
متوسطة عايلة العيفة3
متوسطة عيسى طالبي4
متوسطة براهيمي السعيد5
6
7
8
9

10
متوسطة حجيرة  موسى1
07متوسطة الجديدة قاعدة 2
متوسطة خنتي الطيب بن مسعود الشيحات3
متوسطة دوادي صالح4
متوسطة أحمد العباسي بن عبد الرحمان5
متوسطة بوراضي اسماعيل6
7
8
9

10
متوسطة الشهيدين خمري الرياض1
متوسطة بن فليس محمد الطاهر2
متوسطة بوعكاز حسين و علي3
متوسطة العقيد لطفي4
متوسطة فرحات مهنة حي عدل5
متوسطة براهيمي السعيد6
4متوسطة زيبار التواتي حي أوالد بشينة ق7
متوسطة صمادي رابح8
متوسطة ابن باديس9

5ق2متوسطة االخوين بلعابد حملة 10
متوسطة زيغود يوسف1
متوسطة بن كرامة أحمد2
متوسطة قايم عبد القادر3
متوسطة مشتي الصالح4
متوسطة بلفرحي أمحمد5
متوسطة سيود علي حي السطا6
متوسطة جاب هللا محمد7
متوسطة علي بوخالفة8
متوسطة بن فليس محمد الطاهر9

متوسطة فرحات مهنة حي عدل10
متوسطة عزيل ابراهيم1
متوسطة الجزار مركز2
متوسطة عزيل عبد الرحمان3
متوسطة القرنيني4
متوسطة الجزار الجديدة5
متوسطة دليح الطاهر بن عمر6
 مسكن القديمة1000متوسطة حي 7
متوسطة أوالد عمار8
متوسطة سخري العربي9

متوسطة بوعبد هللا خضراوي  10
متوسطة دمبري الدراجي1
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متوسطة عين جاسر الجديدة 
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متوسطة بن بعطوش عبد العالي1
متوسطة محمد مهملي2
متوسطة الشهيد بري ابن خالد3
متوسطة غجاتي محمد4
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متوسطة شطوح عيسى7
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متوسطة االخوة بن عائشة1
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متوسطة بوعكاز حسين و علي4
2. 5متوسطة وادي الماء الجديدة ق5
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9
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متوسطة زيغود يوسف2
متوسطة مشتي الصالح3
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8
9

10
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متوسطة قرين بلقاسم4
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متوسطة محمد مهملي1
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 بريكة6متوسطة المنطقة الشرقية ق3
متوسطة غجاتي محمد4
متوسطة بن بعطوش عبد العالي5
متوسطة فرحات محمد الطيب6
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متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق
61.7410

متوسطة وادي الماء الجديدة 

2. 5ق
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متوسطة بن بعطوش عبد العالي195461.9326متوسطة أول نوفمبر صالحي  ريمة135
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متوسطة بن كرامة أحمد2
متوسطة بلفرحي أمحمد3
متوسطة قايم عبد القادر4
متوسطة مشتي الصالح5
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متوسطة بلفرحي أمحمد9

متوسطة زيغود يوسف10
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متوسطة العقيد لطفي5
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61.1965
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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 برباق نعيمة

دحو ليلى

بوجالل كمال

عبد العزيز عبد الحميد

بلقاضي جمال

متوسطة شيدي55.6660متوسطة شيديساسي  أسماء156

متوسطة حي المجاهدين

اإلدارة

متوسطة ساعد بن سديرة58.9438متوسطة الشهيد بري ابن خالدصحراوي  ايوب

اإلمضاءاإلسم واللقب

متوسطة هواري بومدين60.1938متوسطة دليح الطاهر بن عمربيطام  ايمان

42.6743متوسطة حي المجاهدينهجال  فوزية157
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57.4049متوسطة طريق الجزاربوتعني  رميسة155

152

59.7049متوسطة القرنينيبن لعلى  حدة153


