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الفهـرس 
 

مراسـيم : 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 20 حمرم عام 1426 املوافــق أول مـارس سـنة 2005، 
يتضمن إاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 22 م يف 2005.03.27 ص.09) 
 

ــارس سـنة 2005،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 20 حمرم عام 1426 املوافق أول م
يتضمن التعيني بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 22 م يف 2005.03.27 ص.11) 
 

قرارات ومقرارات : 
 

قرار مؤرخ يف 20 ديسمرب 2004، يتضمن قائمة الطلبة مديري مؤسسات التعليـم 
ــري ملحقـات املـدارس األساسـية  الثانوي ومديري املدارس األساسية ومدي
واملستشارين يف التربية املقبولني لنيل شهادة التكوين باملعــهد الوطـين لتكويـن 
ــة  مستخدمي التربية وحتسني مستواهم ومعاهد التكوين أثناء اخلدمة حسب درج

االستحقاق. 
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ـرم  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 20 حم
ـنة  عام 1426 املوافق أول مارس س
ـوان  2005، يتضمن إاء مهام بعن

وزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ـارس  20 حمرم عام 1426 املوافق أول م

سنة 2005 تنهى مهام السادة اآلتيــة 
أمساؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : 

 
أ. اإلدارة املركزية : 

 
ــه مديـرا  1. عاشور سغواين، بصفت

ــه  للتقومي والتوجيه واالتصال، لتكليف
بوظيفة أخرى، 

ــرا  2. عبد ايد هدواس، بصفته مدي

للتكوين، لتكليفه بوظيفة أخرى، 
ــرا  3. مسـري بوبكـر، بصفتـه مدي

ـه  للدراسات القانونية والتعاون، لتكليف
بوظيفة أخرى، 

ــالف، بصفتـه مديـرا  4. براهم خ

للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. 
 

ب. املصاحل اخلارجية : 
 

ــه مديـرا  5. عثمان بوشكيوة، بصفت

للتربية يف والية أم البواقي، لتكليفــه 
بوظيفة أخرى، 

ـة يف  6. بشري وشن، بصفته مديرا للتربي

والية جباية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 
ـة  7. حممد بوضبية، بصفته مديرا للتربي

يف والية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 
ــرا  8. نور الدين جمدوب، بصفته مدي

للتربية يف والية البويرة، لتكليفه بوظيفة 
أخرى، 

ــه مديـرا  9. رشيد بولقرون، بصفت

للتربية يف والية اجللفة، لتكليفه بوظيفة 
أخرى، 

ــه مديـرا  10. عمر بن فليس، بصفت

للتربية يف واليــة جيجـل، لتكليفـه 
بوظيفة أخرى، 

ـة  11. خمتار مليص، بصفته مديرا للتربي

ــة  يف والية سكيكدة، لتكليفه بوظيف
أخرى، 

ـرا  12. عبد القادر بلحاكم، بصفته مدي

ــتغامن، لتكليفـه  للتربية يف والية مس
بوظيفة أخرى، 

ــه مديـرا  13. رضوان خدام، بصفت

للتربية يف والية وهران، لتكليفه بوظيفة 
أخرى، 

14. عبد العزيز غنام، بصفته مديــرا 

ــة بـرج بوعريريـج،  للتربية يف والي
لتكليفه بوظيفة أخرى، 

ــه  15. عبد اهللا مراد مساعدية، بصفت

ـه  مديرا للتربية يف والية خنشلة، لتكليف
بوظيفة أخرى، 

ــة، بصفتـه  16. أمحد خلضر بوخروب

ــه  مديرا للتربية يف والية ميلة، لتكليف
بوظيفة أخرى، 

ــة  17. عمار قريف، بصفته مديرا للتربي

يف والية املدية، إلحالته على التقاعد، 
ــه  18. زين العابدين آل خليفة، بصفت

مديرا للتربية يف والية املسيلة،  
ـتربية  19. العيد لقاف، بصفته، مديرا لل

يف والية ميلة، سوق أهراس، 
20. أمحد حمجويب، بصفته مديرا للتربية 

يف والية عني الدفلى. 
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ج. مؤسسات حتت الوصاية : 
 

21. حممد مصطفى بكــري، بصفتـه 

مديرا عاما للديوان الوطين للمطبوعات 
املدرسية، إلحالته على التقاعد، 

ــه مديـرا  22. إبراهيم عباسي، بصفت

للمركز الوطــين للوثـائق التربويـة، 
لتكليفه بوظيفة أخرى، 

ــا  23. أحسن الغا، بصفته مديرا عام

ــث يف التربيـة،  للمعهد الوطين للبح
لتكليفه بوظيفة أخرى. 

 
 ����  

ـرم  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 20 حم
ـنة  عام 1426 املوافق أول مارس س
ــني بعنـوان  2005، يتضمن التعي

وزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف     مبوجب مرسوم رئاس
ـارس  20 حمرم عام 1426 املوافق أول م

ـاؤهم  سنة 2005 يعني السادة اآلتية أمس
بعنوان وزارة التربية الوطنية : 

 
أ. اإلدارة املركزية : 

 
1. براهم خالف، رئيسا للديوان، 

ـات  2. عاشور سغواين، مكلفا بالدراس

والتلخيص، 
3. عبد ايد هدواس، مكلفا بالدراسات 

والتلخيص، 
4. خلضر معزة، مفتشا، 

5. عبد ايد مقران، مفتشا،، 

6. إبراهيم عباسي، مديــر للتقـومي 

والتوجيه واالتصال، 
ــرا  7. نـور الديـن جمـذوب، مدي

للتخطيط، 

8. مسري بوبكر، مديرا للتكوين، 

9. حمفوظ حايدي، نائب مدير للتخطيط 
واخلريطة املدرسية. 

 
ب. املصاحل اخلارجية : 

 
ــة، مديـرا  10. أمحد خلضر بوخروب

للتربية يف والية أم البواقي، 
ــرا للتربيـة يف  11. خمتار مليص، مدي

والية جباية، 
ــة يف  12. عمر بن فليس، مديرا للتربي

والية بشار،  
ـة  13. عبد القادر بلحاكم، مديرا للتربي

يف والية تلمسان، 
ــة يف  14. حممد بوضبية، مديرا للتربي

والية اجللفة،  
15. بشري وشن، مديرا للتربية يف والية 

جيجل،  
ـة يف  16. عبد العزيز غنام، مديرا للتربي

والية سكيكدة،  
ــة يف  17. رضوان خدام، مديرا للتربي

والية سيدي بلعباس، 
18. رشيد بولقرون، مديرا للتربيــة يف 

والية املسيلة، 
19. عبد اهللا مراد مســاعدية، مديـرا 

للتربية يف والية الطارف، 
ـة يف  20. عثمان بوشكيوة، مديرا للتربي

والية ميلة. 
 

ج. مؤسسات حتت الوصاية : 
 

21. أحسن الغا، مديرا عاما للديـوان 

الوطين للمطبوعات املدرسية، 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية  

 
ـمرب 2004،  قرار مؤرخ يف 20 ديس
ــة مديـري  يتضمن قائمة الطلب
ــانوي  مؤسسـات التعليـم الث
ومديري املــدارس األساسـية 
ومديري ملحقــات املـدارس 
ـة  األساسية واملستشارين يف التربي
املقبولني لنيل شهادة التكويــن 
باملعهد الوطين لتكوين مستخدمي 
التربية وحتسني مستواهم ومعاهد 
ــة حسـب  التكوين أثناء اخلدم

درجة االستحقاق. 
 

إن وزير التربية الوطنية ،  
 

ـؤرخ  مبقتضى املرسوم رقم 35.2000 امل
ــام 1420 املوافـق     يف 2 ذي القعدة ع

07 فرباير سنة 2000، املتضمن تعديــل 

ــز الوطـين  القانون األساسي للمرك
ـميته  لتكوين إطارات التربية وتغيري تس
إىل معهد وطين لتكوين مســتخدمي 

التربية وحتسني مستواهم، 
 

ـؤرخ  مبقتضى املرسوم رقم 36.2000 امل
ــام 1420 املوافـق    يف 2 ذي القعدة ع
07 فرباير سنة 2000، املتضمن تعديــل 

القانون األساسي للمعاهد التكنولوجية  
 
 
 
 

ــميتها إىل معـاهد  للتربية وتغيري تس
التكوين أثناء اخلدمة، 

 
مبقتضى القرار الوزاري املشترك املؤرخ 
ـايو  يف 28 صفر عام 1423 املوافق 11 م
ـن  سنة 2002، الذي حيدد برامج التكوي
ــالك  املتخصص لاللتحاق ببعض األس

اخلاصة بقطاع التربية الوطنية، 
 

مبقتضى القرار الوزاري املشترك املؤرخ 
ــق   يف 12 ذي احلجة عام 1424 املواف
ـار  03 فرباير سنة 2004، الذي حيدد إط

ــاق  تنظيم التكوين املتخصص لاللتح
ـة  ببعض األسالك اخلاصة بقطاع التربي

الوطنية. 
 

بعد اإلطالع على حمضر مداوالت جلنة 
ـبتمرب  النجاح النهائي املنعقدة يف 27 س

 .2004

 
يقرر ما يلي 

 
ــل شـهادة  املادة األوىل :  يتأهل لني
ــة مديـرو  التكوين املتخصص الطلب
مؤسسات التعليم الثانوي، ومديــرو 
ــات  املدارس األساسية ومديرو ملحق
املدارس األساســية واملستشـارون يف 
ــاؤهم يف املالحـق  التربية الواردة أمس

املرفقة للقرار :  
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ـات  امللحق رقم 1 : الطلبة مديرو مؤسس
التعليم الثانوي. 

 
ـدارس  امللحق رقم 2 : الطلبة مديرو امل

األساسية. 
 

امللحق رقم 3 : الطلبة مديرو ملحقات 
املدارس األساسية. 

 
ـارون يف  امللحق رقم 4 : الطلبة املستش

التربية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــر  املادة 02 : يكلّـف السادة : مدي
التكوين ومدير املســتخدمني ومديـر 
املالية والوسائل ومفتــش أكادمييــة 
اجلزائر ومديـرو التربية بالواليــات 
ــهد الوطـين لتكويـن  ومديـر املع
ــتواهم  مستخدمي التربية وحتسني مس
ــة  ومديرو معاهد التكوين أثناء اخلدم

كل فيما خيصه بتنفيذ هذا القرار. 
 

اجلزائر يف 20 ديسمرب 2004 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
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امللحق رقم 1 : قائمة الطلبة مديــري 
ــني  مؤسسات التعليم الثانوي املقبول
لنيل شهادة التكوين باملعهد الوطــين 
ــني  لتكوين مستخدمي التربية وحتس
مستواهم حسب درجة االستحقاق. 

 
الوالية  الرتبة اللقب واالسم 
اجلزائر  بن نعجة يوسف   1

باتنة  عثامنة حدة   2

تسبة  الوايف حممد   3

سعيدة  بن عامر عباس   4

ميلة  قرعيش حسني   5

ورقلة  قادري عبد الرمحان   6

جيجل  لعبين امحد   7

قسنطينة  عبادة الطاهر   8

النعامة  أيت سامل عبد السالم   9

مستغامن  مناد الشارف   10

ورقلة  عياض حيى   11

ميلة  حيىي مسعود   12

قسنطينة  زغالش  قبائلي فضيلة    13

ورقلة  بن دادة صاحل   14

سكيكدة  عليوات صاحل   15

أم البواقي  بوجنوم حممد   16

تيزي وزو  زايدي رزقي    17

سطيف  صنصال حلسن   18

تيبازة  عينني علي   18

اجلزائر  عبد ع ش م/ حمفوظي   18

تبسة  قدري مصطفى   21

اجللفة  زنيخري قدور   22

تبسة  مسعي حممد   23

عنابة  مسار عبد احلميد   24

ب ب ع  دهيمات النذير   25

أم البواقي  حديد طيب الدين   26

تيزي وزو  حدوش علي   27

وهران  مرسلي امحد   28

اجللفة  شخوم امحد   28

أم البواقي  قواس صالح الدين   30

عنابة  فناش حممد   31

الطارف  عمريي الشريف   32

غليزان  مبارك حممد   33

اجلزائر  صاحلي عبد احلفيظ   33

اجللفة  سراي مصطفى   35

قاملة  بوكحيل رشيد   36

قاملة  بوجاهم السعيد   37

البويرة  جواهرة نور الدين   38

قسنطينة  مراح خمتار   39

ميلة  بوطغان رشيد   39

أم البواقي  قساوي حممد   41

وهران  بن عامر بن صابر   42

أم البواقي  ذيب حممد الطاهر   42

جباية  لول عبد اهللا   44

اجلزائر  بن عاشور ناجية   44

الوادي  غندير عبد الرزاق   44

الطارف  حسناوي عبد الرمحان   44

اجلزائر  بولقان جيدة   48

تيبازة  رليد حممد   49

معسكر  بن علو حممد   50

أم البواقي  عاللته الطاهر   51

بومرداس  سكوداريل عبد احلفيظ   52

اجلزائر  رزقي صاحل   53

بسكرة  شالغمة الصاحل    54

اجلزائر  بن ضيف اهللا ع الكمال   55

معسكر  مدرس محدوش   55

عنابة  كمشة حممد الطاهر   57

غرداية  عزوز نور الدين   58

سعيدة  ابراهيمي مصطفى   59

قاملة  خالف رايس   60

قاملة  بوزيدي عمار   61
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باتنة  مرازقة ناصر   62

املسيلة  عبد الغاين امحد   63

باتنة  بوقرورة حممد   64

ميلة  مريوة يوسف   65

ب ب ع  بوسام احممد   66

باتنة  سلمى شاليل    67

تيارت  رياح رابح   68

س بلعباس  زواوي مداين    69

أم البواقي  بن تومي رشيدة   69

اجلزائر  تدالوي فيصل الياس   71

اجلزائر  دردوخ بشري   72

الوادي  ذهب حممد الصغري   73

املدية  جدو حممد   73

اجلزائر  أورابية بلخوجة  نرمية   75

عنابة  باطح مخيسي   76

باتنة  اعراب عبد املالك   77

باتنة  بوزيدي حممد   78

ميلة  بوكلوهة علي   79

قاملة  جرييب امحد   80

تيبازة  أوحلسني امحد   81

البليدة  بوشالغم حممد   82

سطيف  حطاب ملنور   83

عنابة  جفال ابراهيم   84

عنابة  بن عمارة حيىي   84

الشلف  صاعب مليكة   84

خنشلة  محيدي عبد الوهاب   87

ورقلة  العيس عبد العزيز   88

أم البواقي  فركاين عبد القادر   89

البيض  آل سيد الشيخ خالد   90

جيجل  كحال كمال   91

تسبة  خذيري اهلادي   92

باتنة  شباكي حممود   93

بسكرة  رضوان عبد القادر   94

الوادي  بليلة يوسف   94

املسيلة  بن عمراوي دمحان   96

اجلزائر  ونار حممد اهلادي   97

اجلزائر  زوزو مليكة   98

املدية  محداوي امحد   99

وهران  امبارك حممد   99

خنشلة  طيبة حممد خلضر   99

س بلعباس  دبالجي بن علي   102

قاملة  سحتوري حممد   103

باتنة  مخاري كمال   104

جباية  خنتاش عبد النور   105

تسبة  برامهي حممد   105

قسنطينة  كردون جلواح سعاد   105

تيزي وزو  امساعيل يوسف   105

بومرداس  سكودايل رشيد   109

باتنة  مرداسي العريب   110

الوادي  توايت ابراهيم عز الدين   111

الوادي  زين امحد التجاين    112

وهران  بلحاكم فاطمة   113

البليدة  قوادري حممد   114

تلمسان  بوداود بومدين   115

تلمسان  بن اعمر احممد   116

املسيلة  ابراهيمي عبد اهللا   116

ورقلة  درويش حممد الطاهر   118

جيجل  العمري عبد احلليم   119

الوادي  ملوكة السيدة   120

بسكرة  كبوط حممد   120

سكيكدة  محروش حسني   122

باتنة  ميمون مجال الدين   123

سكيكدة  قنوش سامل   124

تيبازة  زايدة نور الدين   125

 

ــات  حدد عدد الطلبة مديري مؤسس
ـة  التعليم الثانوي املتخرجني مبائة ومخس

وعشرين (125) طالبا. 
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ـري  امللحق رقم 2 :  قائمة الطلبة مدي
ــل  الـمدارس األساسية املقبولني لني
ــن باملعـهد الوطـين  شهادة التكوي
ــني  لتكوين مستخدمي التربية وحتس
مستواهم حسب درجة االستحقاق. 

 
الوالية  الرتبة اللقب واالسم 
ورقلة  بلواضح عمرية   1

بسكرة  بلعريب ابراهيم   2

ورقلة  قدري ميلود   3

الشلف  بن غالية اجلياليل   4

البويرة  سحنون مصطفى   5

تيزي وزو  بشا أعمر   6

ميلة  مسعي عبد الكرمي   6

سطيف  تلمساين عيسى   8

بسكرة  فرحايت عمار   9

وهران  زعيم مصطفى   10

تيسمسلت  دقيوس حممد   11

غرداية  اوالد العيد األخضر   12

ب ب ع  بن محيميد حممد   13

س بلعباس  عمراين قدور   14

تيبازة  عيساوي م/ م صليحة   14

اجلزائر  بن عبد السالم أمحد   16

جباية  نساخ حممد   17

وهران  بغداد بلحاج قادة    18

األغواط  األزهاري نبق   19

البليدة  باركة أمحد   20

البويرة  نوي عبد احلميد   21

مستغامن  برمحة مصطفى    21

ب ب ع  مرخيي عباس   23

تيزي وزو  حرشاوي رابح   24

جباية  حتيات يوسف   25

أم البواقي  حماجبية مسعود   26

اجلزائر  قيطاين ليلى   27

تيارت  بن رابح منور   28

سعيدة  سلطاين خلضر   29

املسيلة  بن العامر مربوك   30

الشلف  مالح أمحد   31

الشلف  انساعد عمر   32

اجلزائر  عثامنية أسية    32

ع متوشنت  أوهييب سعيد   32

الشلف  مسوس امحد   35

باتنة  بن يوسف عيسى   36

أم البواقي  غديري عبد احلنني سليم   37

أدرار  الصادق أمحد   38

ع متوشنت  بن عائشة احلاج   38

املسيلة  طرشي سليمان    40

سطيف  باشي سليم   41

س بلعباس  بوزناد عثمان   42

ميلة  هزيلي الربيع   42

اجلزائر  شابخ بوزيد   44

وهران  اوسيف نور الدين   44

سطيف  أونيس علي   46

ورقلة  التجاين ابراهيم    46

غرداية  سعيد ابراهيم   46

سطيف  علوش مقداد   49

قاملة  حممداتين مجال    50

البويرة  دواجي  علي   51

سطيف  بوطبة اهلامشي   52

البيض  جديد بوحفص   52

بسكرة  مشار مربوك    54

الوادي  دادي عبد احلكيم   54

ب ب ع  وايل خضري   56

البيض  عروجي محزة   57

املدية  بلرباهيم خلضر   58

املسيلة  سعودي اهلادي   58

ع متوشنت  محودي رقية /شرقي   58

سطيف  باشا اهلامشي   61
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األغواط  بتقة خلضر   62

الشلف  بوطيبة عبد القادر   63

تلمسان  سليماين حممد   63

ع متوشنت  بلبشري عبد العزيز   65

سطيف  مزهود السعيد   66

الوادي  موساوي أمحد   66

سطيف  شتواح خمتار   68

البيض  بلفاضل شيخ   68

أم البواقي  يوسف خوجة حممد   70

اجللفة  بولرباح مجال   70

بسكرة  منصوري لزهر   72

بشار  بوزيان بوزيان   73

اجلزائر  بلحاج م/ بوتوش عليمة   73

ورقلة  بوشكيمة عبد الناصر   75

تيزي وزو  صادق أكنني   76

معسكر  معروف العريب   76

سعيدة  ثابيت عبد الرمحان   78

البويرة  منري حسني   79

الشلف  مزار عبد القادر   80

األغواط  زروالة بوبكر   80

باتنة  بليازي عبد اهللا   80

باتنة  زغينة حممد   80

بسكرة  قاسم ابراهيم   84

تيارت  كاملة خبدة   84

جيجل  مانع صاحل   86

سعيدة  طاهري عبد القادر   86

األغواط  األزهاري مريقي    88

اجلزائر  أفناس خري الدين   89

قسنطينة  دهان عبد احلميد   89

البويرة  قارو حممد   91

تيارت  شحماوي عابد   91

تيزي وزو  بصغري لوناس    91

البيض  خدميي عبد القادر   91

ميلة  قنفود ميلود   91

بومرداس  معتوق حممد   96

الشلف  فالق عبد القادر   97

قاملة  خطاطبة مسعود   97

املدية  بوثلجي مسعود   97

مستغامن  بطاهر خدجية  م/نايب   97

تيبازة  مرياح امحد   97

بشار  العويف العماري   102

بومرداس  رزاق بوعالم    103

تيزي وزو  أيت قاسي حورية    104

اجللفة  حاجي امحد   104

معسكر  لقام بن عومر   104

البويرة  دراج جلول   107

وهران  بطاش فتيحة م/ عموري   107

سطيف  خنينف صليحة   109

بومرداس  أوكيل السعيد   109

بومرداس  رزوق مجعي   109

ع متوشنت  حورية الشيخ   112

تيزي وزو  حروش م/ بلحاج فريدة   113

سطيف  بن بوريش عبد السالم   113

قاملة  خيلف بومنجل    115

اجلزائر  سليماين نور الدين   116

وهران  اهلتاك حلسن   116

الوادي  طويل معمر   116

تلمسان  يزيد عيسى   119

اجلزائر  تسوح ميلود   119

سكيكدة  دويدة عبد الكرمي   119

البويرة  بن دالج خمتار   122

املدية  بن كسريات علي   122

تلمسان  بن عصمان أ م/مرزوق   124

مستغامن  ثابت عابد   124

سعيدة  حليمي ميلود   126

مستغامن  صايف عامر عابد   126

قسنطينة  محدوش عبد الغاين   128

اجلزائر  فوداد   داود   129
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قاملة  موشارة صاحل   129

مستغامن  جعفر الشارف   131

البويرة  مشاط عبد القادر   132

مستغامن  مواسني حممد   132

مستغامن  محو منصور   132

املسيلة  عوينة أمحد   132

البليدة  بوزيد أمحد أمحد   136

عنابة  عثماين حسان   137

الشلف  دالل محيد   138

اجلزائر  بن القاضي يوسف   138

البويرة  داعي  سليمان   140

بشار  بوشيخي خليفة   141

ع متوشنت  مصار امحد   141

س أهراس  عمامرية الزوبري   143

معسكر  تونسي امحد   144

تندوف  كايل عبد القادر   144

خنشلة  قالة عقيلة    144

جيجل  مهرهرة الطاهر   147

سكيكدة  بن النية رابح   147

تبسة  جدي بوبكر   149

س أهراس  عزيزي عبد احلميد   149

تلمسان  بلهادي حممد   151

سطيف  أشهب دليلة   151

بومرداس  سعدون أحسن   151

باتنة  بوسهلة بولنوار   154

تيزي وزو  سايح أكلي    154

اجلزائر  السيدة عيب م/مسعودة   154

املسيلة  لكحايل ربح املاشي   154

ورقلة  بولقمان علي   154

الوادي  عوادي عبد العزيز   154

البليدة  شعبان فريد   160

سطيف  عكاشة الطاهر   160

األغواط  عاليل عبد القادر   162

املدية  طهاري زكية   163

ميلة  فراجي عباس   163

خنشلة  فندايل رشيد   165

تيسمسلت  ديلم منصور   166

املدية  بن قارة ميسوم   167

معسكر  مسار الورداين   167

باتنة  محيزي جميد   169

جباية  إقروفة خملوف   169

اجلزائر  طاييب حممد     169

باتنة  ميالس رشيد   172

معسكر  صحراوي أحممد    172

معسكر  معواية بلعيد   172

أم البواقي  بوحلروز فاتح   175

مستغامن  العرايب محيد   175

تيبازة  عدالة حممد   175

أم البواقي  حيىي الشريف الطاهر   178

جباية  رضوان خلضر   179

سطيف  كراش مراد   179

املدية  كالش خمتار   179

الوادي  طهراوي بشري   182

البويرة  بلباقي حممد الصاحل   183

اجلزائر  شنوف منذر   183

جباية  نايت منصور عبد القادر   185

أم البواقي  خملويف نور الدين   186

تيبازة  علي بشري أمحد   186

بومرداس  لعزيب ابراهيم   188

ميلة  بوالربهان عمار   188

خنشلة  العايش بشري   190

تيارت  محر العني حممد   191

سكيكدة  تويقرعلي   191

البويرة  لعموري عبد القادر   193

تيزي وزو  ايت سعدي خملوف   194

اجلزائر  إزمران عبد احلميد   194

األغواط  أمحد بن صاحل   196

وهران  مسلم احممد   197



 

 13

اجلزائر  تليلي ربيعة م/ قوقام    198

تيزي وزو  درديش رمضان   199

اجللفة  بن سامل عبد العزيز   199

جباية  يوسفي السعيد   201

غرداية  حدايش خلضر   201

باتنة  حداد خلضر   203

اجلزائر  سي زياين يزيد   203

خنشلة  رغيس مجيلة    203

غرداية  بولرواح بشري   203

باتنة  جاري عائشة   207

تلمسان  حسيين مزوار   207

ع متوشنت  يعقوب  خناتة   207

الشلف  شيكر عبد القادر   210

بسكرة  بن ساعد بادي   210

تيزي وزو  كاسل م/ كادم هنية   210

باتنة  سائل الطاهر   213

باتنة  محاش صفية    214

البويرة  قاسيمي السعيد   215

تبسة  مالك الطيب   215

س بلعباس  بلحريان حومادة   215

وهران  شايب ذراع فريدة    215

الشلف  هواري حممد   219

األغواط  عبد املالك بن زيان   220

جباية  بن خلوف أرزقي    220

اجللفة  بن جدو سعدية   220

اجلزائر  خطابت شفيقة    223

بسكرة  جدة حممد   224

البويرة  حمفوظي أحممد   224

تبسة  سالط حممد الناصر   226

أدرار  ملوكي أمحد   227

النعامة  باحلرمة سليمان   227

تيبازة  جنادي براهم   229

بسكرة  يزغش عبد السالم   230

تلمسان  شريف حممد   230

املسيلة  بن البار حممد   230

الشلف  مقروس اجلياليل   233

بومرداس  مسعودان ت م/ ملوشي    234

البويرة  ضيف سامل   235

قسنطينة  بوقاعة ربوحي    235

معسكر  امي حممد   235

تلمسان  عياد خلضر   238

قسنطينة  خالد عبد احلميد   239

سطيف  بلمهدي عمر   240

سكيكدة  بوزرارة عمار   241

ورقلة  بن عاشورة أمحد   241

خنشلة  حرنان السعيد   243

أم البواقي  جبيل علجية   244

جباية  عيساوي يوسف   244

اجلزائر  عنان كمال   244

اجللفة  هادي عبد الباقي   247

املدية  مزليوي احممد   248

سكيكدة  لطرش حممود   249

س أهراس  مامني  الشريف   250

البويرة  جدة أمحد   251

تيزي وزو  عكوش حممد   252

املدية  بركان علي   252

عنابة  بورجيبة بلخري   254

وهران  رفاس اجلياليل   254

تلمسان  مصطفاوي عبد احلفيظ   256

سطيف  ذباح عبد القادر   257

سعيدة  عيساين بشري   257

أم البواقي  ابن قسمية بوزيد   259

جباية  مقراوي عبد ايد   259

تبسة  جاليلية  السعيد   261

اجللفة  نعاس بدر الدين   261

سطيف  ديلمي بلقاسم   261

وهران  فخار ميلود   261

الشلف  حاج هين أمحد   265
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متنرست  حادقي عبد اهللا   265

ورقلة  بن جريو حممد سليم   265

أم البواقي  غريب قدور   268

أم البواقي  شنوف ناصر   269

ميلة  بن سي عمار ع الوهاب   269

بسكرة  روينة فيصل   271

تبسة  زياين حممود   271

اجلزائر  حرشاوي أ س/بن رابح   273

معسكر  حممد جويت حممد   274

جباية  عزي  عزالدين   275

الطارف  بودبزة عمار   275

اجلزائر  بلقاضي أحممد   277

جيجل  بوباطة الزهرة   277

عنابة  عمامرة صادق   277

تيارت  سفري ناصر   280

تيارت  احممد محيدة   281

اجلزائر  سواعي بوخنتاش   281

عنابة  بودودة مجيلة   283

سكيكدة  طلحي صليح   284

اجلزائر  بن محودة توفيق   285

مستغامن  شاشور عبد القادر   286

باتنة  دوادي زيدان   287

اجلزائر  بن علي عبد الرمحان    288

تيزي وزو  يسرف حممد   289

ورقلة  طرابلسي عبد العظيم   289

تيزي وزو  قاضي أورمضان   291

باتنة  بوحالسة موسى   292

الوادي  عطا اهللا عبد الكرمي   293

خنشلة  شرميم عمر   293

وهران  العالوي م عبد احلليم   295

ب ب ع  شخشوخ الصغري   296

جباية  عمران عبد القادر   297

سطيف  عظيمي م/ زيدان مجيلة   297

سكيكدة  فياليل عبد الكرمي   297

قسنطينة  حمزم معمر   300

اجلزائر  عبدون حممد   301

اجلزائر  قصوري عبد الرزاق   302

تبسة  عبد املالك م/ غيموز ف   303

تبسة  بوراس علي   303

جباية  رميين م/ شقار ليلى   305

الشلف  شكيكن حممد   306

أم البواقي  محادي أنيس   307

األغواط  عالل العقون    308

جيجل  مرزوق الطاهر   308

جباية  ابن سامل حممد   310

خنشلة  معاش عبد املؤمن   310

معسكر  يسعد بوزيان   312

بومرداس  قواع اعمر   313

جيجل  خلف اهللا رشيد   314

تيبازة  دامو عكاشة   314

عنابة  ناصري ناصر   316

ميلة  خليل عبد املؤمن    316

عنابة  طوبال أمحد   318

باتنة  بركاين علي   319

أدرار  عيشي مبارك   320

تيزي وزو  حسني نعاق   321

باتنة  غجويت علي   322

ب ب ع  جرباح عبد القادر   322

بومرداس  أوشاوش مراد   324

اجلزائر  زروق ميينة   325

تبسة  خمازنية اهلادي   326

وهران  شعيب مرية   326

جباية  فتيون عبد النور   328

اجلزائر  باسا مسرية   328

اجلزائر  مزياين كنزة   328

باتنة  بوسدرة صاحل   331

تيزي وزو  فرحاح مصطفى   331

س أهراس  منوشي يسمينة    331
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سطيف  طبوب  الدراجي   334

اجلزائر  بن مشطة نعيمة نصرية   335

الوادي  بن مربوك عبد الباسط   335

خنشلة  صليب خلضر   337

جباية  بوعلي حسنني   338

جباية  بوروينة تكليت   339

أم البواقي  عبدون لزهر   340

باتنة  معلم فتيحة   340

جباية  شوايل حمند   342

أم البواقي  أجمموج عمار   343

أم البواقي  بن دريس الطاهر   344

أم البواقي  لبواسطي سعيدة   345

س أهراس  سحريي امحد   345

جيجل  شبرية امساعيل   347

قاملة  بن جحيش كمال   348

أم البواقي  رحيم السعيد   349

بسكرة  بلزرق عبد السالم   350

جباية  ابن ع ح م/راحبي غنية   351

تبسة  مساعيلي عمار    352

س أهراس  جوامع حممد الصاحل   353

جباية  سطمبويل حممد   354

باتنة  سي حممد علي   355

تيبازة  عبدو حممود   356

املسيلة  بن سليمان مجال   357

البليدة  بوخيط الصديق   358

خنشلة  زروال عمر   359

أم البواقي  بوجالل سامل   360

تبسة  زاوي بلقاسم   361

سكيكدة  دمحان رابح   362

أم البواقي  بوعفان عبد احلميد   363

جباية  فركان أحسن   364

خنشلة  زواوي احلسني   364

سطيف  بوزكري عبد الرمحان   366

البليدة  خداوي علي   367

س أهراس  موساوي صاحل   367

خنشلة  عقون عبد العزيز   369

باتنة  بوبيدي عيسى   370

باتنة  سلوم العياشي   371

أم البواقي  محودي ف م/ معمري   372

قسنطينة  مسيخ ابراهيم   372

تبسة  العزوزي عبد املالك   374

عنابة  بلة عبد الكرمي   375

خنشلة  حاجي عثمان   375

اجلزائر  رجالة نور الدين    377

اجلزائر  يوسفي زهيدة   378

أم البواقي  بوسطيلة عبد العزيز   379

 
ــري املـدارس  حدد عدد الطلبة مدي
األساسية املتخرجني بثالث مائة وتسعة 

وسبعني طالبا. 
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امللحق رقم 3 : قائمة الطلبة مديــري 
ملحقات املدارس األساسية املقبولـني  
ـن  لنيل شهادة التكوين مبعاهد التكوي
أثنـاء اخلدمـة حسـب درجـــة 

اإلستحقاق. 
 

الوالية  الرتبة اللقب واالسم 
اجلزائر  مساعدية رشيد   1

اجلزائر  زقرور حفيظة   2

اجلزائر  بوكرزارة نبيلة    2

اجلزائر  سامل قاسي    4

اجلزائر  بورايو دليلة   5

تيبازة  خالدي حممد    5

اجلزائر  بوغازي عبد الرمحان   7

اجلزائر  جمواح ربيعة    8

اجلزائر  عليلش وفاء   9

اجلزائر  صحراوي  اعمر   10

بومرداس  عاللو سليمان   11

اجلزائر  عماري قاسم   12

البويرة  محبلي  رابح   13

اجلزائر  راشدي بلقاسم   14

اجلزائر  مسيس نادية   15

اجلزائر  بلغراد ليلى   15

اجلزائر  شاشوة عز الدين   17

تيبازة  بلوجنة احممد   18

اجلزائر  بوشالة مجيلة   19

البويرة  زاوي اعمر   20

البويرة  سعيدي عمر   21

اجلزائر  جوادة السعدي   21

اجلزائر  معاش الطاهر   23

تيزي وزو  قاسي واحلاج سعيد   24

البويرة  ساهي ناصر   25

اجلزائر  معمري الشيخ   25

اجلزائر  العماري نصرية   27

اجلزائر  خلفة نعيمة   28

اجلزائر  مسلي ن ه م/ ناصف   29

بومرداس  كرجاين بوبكر   30

تيزي وزو  حلوازي الوناس   31

اجلزائر  بوخبزة عبد الكرمي   32

البويرة  بنان أكلي   33

اجلزائر  دزيري م/خوجة وهيبة   33

بومرداس  حساين مليكة   35

اجلزائر  زمويل رشيدة   36

اجلزائر  بوشنني خلضر   37

اجلزائر  عيساوي السعدي   37

اجلزائر  رابية عاشور   39

تيزي وزو  عجوج ناصر   40

تيبازة  براهيمي  براهم   40

تيزي وزو  أوسليماين نور الدين   42

اجلزائر  أودينة حليمة    43

اجلزائر  غزايل ميينة    43

اجلزائر  اجلماصي فرحة    43

اجلزائر  كرفة نصرية    46

اجلزائر  وادة مريزق    47

البويرة  محي خوخة    48

اجلزائر  براهيمي املختار   48

اجلزائر  تيزراوي اعمر   48

اجلزائر  رزقي ليلى   51

اجلزائر  مرابط عمر حممد   51

غرداية  لقرع عالل   53

اجلزائر  عبدون مقداد نصرية   54

البويرة  امغار نعيمة   55

اجلزائر  حاجي حممد   56

تيبازة  خيضر بوعالم   57

بسكرة  مودع عبد الرزاق   57

اجلزائر  عويدات خلضر   59

تيزي وزو  شباح رزيقة   60

اجلزائر  بوشعيب ذهبية    60
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جباية  باكلي اخلف   62

البليدة  بوزيدي فا / الزهراء   63

تيزي وزو  بلحاج علي تونسية   64

تيبازة  لطرش عبد احلليم   64

جباية  بوكموش الويزة   66

اجلزائر  حزام عبد اهللا   67

بسكرة  تغليسية حممد   68

تيزي وزو  ساحي  واعمر   69

اجلزائر  بوشامة شريفة    69

اجلزائر  تيكالني بن مرية    71

تيزي وزو  بن عزوز يوسف   72

اجلزائر  ملزاودة حسني    72

اجلزائر  بن عزيزة عبد القادر   74

اجلزائر  بن قاسي ساحلي فضيلة   74

الوادي  ساكر عبد احلميد   76

خنشلة  غزالن الشافعي   77

بسكرة  سناحي بلقاسم   78

اجلزائر  قالل صبرية    79

البويرة  لعجال كمال   80

اجلزائر  بن عبد اهللا عثمان    81

بومرداس  خربوشي زهية    81

بسكرة  علمي توفيق   83

البويرة  خالل حسني    84

اجلزائر  زيتوين جياليل    85

اجلزائر  شبرية الطاهر   86

وهران  هواري ميمون   86

البويرة  مكي عمر   88

جيجل  بوفريس ابراهيم   89

البويرة  فرحات سعيد   90

وهران  مغراوي حممد   91

جباية  عياد خملوف    92

اجلزائر  فليح خالد   92

تيزي وزو  سليماين زينب    94

تيبازة  بوعبد اهللا عبد القادر   94

بومرداس  بلهادي علي    96

اجلزائر  بوقاسيمي بوعالم   97

بومرداس  بوسقة الوناس   97

بسكرة  المع  عمار   97

بومرداس  بولولة عاشور   100

بومرداس  دمحاين علي   100

جباية  بركاين بوعالم   102

البليدة  أوشفون نصرية   102

تيزي وزو  شرفاوي مهىن   102

اجلزائر  بن شلي حممد   105

معسكر  بن حبارة قادة   106

جباية  بن معمر رزقي   107

الوادي  قدة معمر   107

اجلزائر  موقاري حممد   109

البليدة  حاج جياليل أحممد   110

البويرة  عرييب حمند أمشطوح    110

خنشلة  بن زرارة عبد ايد   110

غرداية  بضياف مجيلة   110

البويرة  دوقارم زروق    114

تيزي وزو  جوادي رمضان    115

الوادي  عيساوي البشري   116

تيزي وزو  بوعمرة مولود   117

اجلزائر  عبد اهللا رابح   118

جباية  طواهري يزيد   119

اجلزائر  تفاح جنية   119

وهران  صويف رشيد   121

اجلزائر  راحبي قدور   122

عني  اقويدر أعرايب نور الدين   123

تيزي وزو  حوشي حممد إيدير    124

اجلزائر  بن قدور مصطفى   124

تيزي وزو  خورسي غنية    126

اجلزائر  بوودن حمي الدين   127

تيبازة  حيياوي عبد القادر   127

تيزي وزو  شوبان مصطفى   129
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الوادي  بن علي سامل   129

الوادي  ميم عبد القادر   129

تيبازة  بورحلة حممد   132

بومرداس  لوشان ابراهيم   133

البليدة  زروقي خلضر   134

تيزي وزو  زعبار زهرة   134

جيجل  زقرور عبد العزيز   135

البويرة  بن عمار موسى   137

مستغامن  خمتاري محو   137

البويرة  ملوك ساعد   139

اجلزائر  امحد حيياوي رابح   139

اجلزائر  بطاطش عقيلة   139

البويرة  حيياوي حممد   142

معسكر  بلمختار جماهد   142

جباية  شكري ابراهيم   144

البليدة  معزة عائشة    144

وهران  أوعريب  الطيب   146

بومرداس  زواد عبد الكامل   146

الوادي  دبار امبارك   146

ورقلة  شاهدي األخضر   146

تيزي وزو  أيت رمحان ودريس    150

اجلزائر  خوخو حممد   151

غرداية  بوفنيك علي   151

سطيف  بوعمامة اهلادي   153

ام البواقي  تياب الزين   154

جباية  مالك ناصر   154

معسكر  شعالة مداين   154

اجلزائر  ولد غويل عبد القادر   157

بومرداس  عمرب فضيلة    157

اجلزائر  عطوي خلضر   159

تيزي وزو  قريي مجيلة    160

معسكر  نعيمي بن عمر   160

غليزان  عابد احلبيب   160

تلمسان  حاج علي بن عمر   163

تيبازة  حفاف مولود   164

اجلزائر  بالل يوسف   165

غرداية  بومحيدة اهلامشي   165

غرداية  بشنب خلضر   165

جباية  أبربور عبد القادر   168

الشلف  بوسعيد علي   169

البليدة  ابن خاوة ابراهيم    169

املدية  موهويب الزوبري   169

عني  بن حركات ميسوم   169

الوادي  مسعي أمحد خليفة   169

وهران  بوسيف العريب   174

اجلزائر  بلحاج علي   175

اجلزائر  بلقاسم فتيحة   175

بومرداس  بن زيزة سعيدة   175

تيبازة  اونزاب نعيمة   175

تيبازة  مقران امحد   175

البويرة  شاشوة سليمان   180

اجلزائر  بلعريب زوليخة   180

املدية  ضية حيى   182

تيبازة  ديلمي امحد   182

تبسة  بوصبع صاحل   184

اجلزائر  جحيش حليمة   184

تيارت  قصيـر املرسلي   186

تيزي وزو  دبياين اعمر   187

قسنطينة  بوبيدي رابح   187

بومرداس  الليق م/مصباحي فطومة   187

البويرة  عنتر أكلي   190

قاملة  غلوم السعيد   190

ميلة  بوقفة صاحل    190

تبسة  محد حممد   193

مستغامن  قانة العجال   193

تبسة  ابراهم ملني    195

تيزي وزو  واعلي حممد السعيد   195

اجلزائر  دراج الوناس   195
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اجلزائر  أميس عطروش حسناء   195

غليزان  بن عائشة حيى   195

وهران  بن دحو أمحد   200

عني  بوعمامة عبد القادر   200

الشلف  بونعجة احلاج أمحد   202

جباية  عيساين زهري    202

البويرة  عبدات عبد اهللا   202

اجلزائر  مقراين فريدة    202

تيبازة  آيت زيان فتيحة   202

تيبازة  مساعني فتيحة   202

الوادي  طواهرية حممد الصغري   208

وهران  هريي عائشة    208

الشلف  حممدي خلضر   210

البليدة  إبن أم السعد عبد ايد   210

تيزي وزو  شرفيوي فطة   210

جباية  حساين بايزيد   213

وهران  ابن عمارم/بن ا فاطنة   213

ام البواقي  بن جبار محالوي    213

الوادي  بن تيشة صاحل   213

البليدة  قوادري قويدر   217

جباية  عافية لوصيف   218

البليدة  دراجي علي   218

قسنطينة  حبباح عمار   218

بومرداس  الورعادي قويدر   218

الشلف  جلويل حممد   222

جباية  عماري أكلي    223

الشلف  عمريي حممد   224

ام البواقي  العدوايل رشيد   224

معسكر  بلخضر دمحان   224

الوادي  حوامدي علي   227

الشلف  بومجعة حممد   227

وهران  بوعرفة امحد   227

جباية  عدوان موسى   230

تلمسان  برايس عبد ايد   230

املدية  مسدورة أمحد   230

املدية  معيزي سعيد   230

بشار  بوصوار حممد   234

وهران  خالدي حممد   234

وهران  غنيم فريدة   234

الطارف  ليسر العيفة   234

البليدة  بلعابد نصر الدين   238

البويرة  داوي يوسف   238

تيزي وزو  كمكم هامشي    240

س أهراس  غضباين لزهر   240

الوادي  بوغزالة العيد   242

متنراست  242  العشي الضاوية م/ا حيى  

البليدة  زعباط امساعيل   244

البليدة  عمراين فريدة   244

اجللفة  حلول خري الدين   244

مستغامن  شهيدة حممد   244

س اهراس  حزام غنية    244

البويرة  عجو عبد النور   249

تيزي وزو  حشروف بلقاسم   249

وهران  مدغري أمحد   251

مستغامن  زياين احلاج   252

وهران  وشان فتيحة   252

اجلزائر  خرشي فوزية   254

البويرة  شارف أحممد   255

األغوط  محدي حواس   256

اجلزائر  قامسي امحد   256

تيزي وزو  راكني سعيد   258

غليزان  عيموش حممد   258

غرداية  حيى جلول   260

وهران  دينار حسني   260

وهران  ديدون فضيلة   260

بسكرة  برغويت مسعود   263

ميلة  بريكة عز الدين    263

الوادي  مأمون عبد اهللا   265
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البويرة  مدبال عبد القادر   265

اجللفة  نوري حممد   265

غليزان  وارد حممد   268

غرداية  أوالد براهيم عمر   269

اجللفة  بن حيى حممد   269

جباية  خملويف فاتح   271

سطيف  بن دادة مربوك   271

املدية  وايل أمحد   271

س أهراس  بن يزة مجال   274

س أهراس  تاليلية الشافعي   274

بسكرة  ساكر ساكر   274

البويرة  مجعي رابح   277

جيجل  طيغة الشريف   278

املدية  برادعي سعود   279

معسكر  عطاء اهللا أمحد خبدة   279

بسكرة  لبكارة جنيب   281

املسيلة  عمرون خملوف   281

تيزي وزو  سعيداين علي   283

تيزي وزو  أمحية يزيد   284

جباية  رجراج ملياء   285

البويرة  جعدي العيد   285

اجللفة  غـفاري  البشري   285

بسكرة  حممدي مربوك   285

الشلف  عبديش علي   289

بسكرة  حيى عبد احلميد   289

وهران  بالل عبد القادر   289

سكيكدة  طويل ابراهيم   292

املدية  بن دريسي حممد   292

بومرداس  سي موسى صاحل   292

اجللفة  داشر مسعود   295

قسنطينة  بوحاليس بوشريط    295

مستغامن  ولد كرادة عدة   295

ب ب ع  بن ذيب عبد الفتاح   295

ورقلة  رومي إبراهيم   295

البليدة  زواوي امساعيل   300

وهران  دموش عبد القادر   300

بسكرة  كريبع أمحد   302

الوادي  حسان حممد الساسي   302

تلمسان  ميلود  بكوش   304

وهران  عبد القادر قويرات   304

خنشلة  ساري عمار   304

ع الدفلى  عاليل أمحد   304

قاملة  بوشبوط عبد احلفيظ   308

غليزان  عوايشية بن عبد اهللا   308

جيجل  طالب حممد   310

تيزي وزو  عواس وردية   311

غليزان  فرح اهلواري   311

خنشلة  بوسامل عبد ايد   313

ع.متوشن بن جلول عمر   313

ورقلة  بوريشة ف ز م/ خالدي   315

املدية  معوش خلضر   315

ع الدفلى  زروقي حيى   315

الشلف  تازروت عبد القادر   318

قسنطينة  داود عمار   318

معسكر  ابن عبد اهللا عبد القادر   318

وهران  ديدي حيى   318

األغواط  حممـد   طالب   322

الشلف  عبيشات معمر   323

املدية  سليماين عبد القادر   323

وهران  كراالفة حممد   323

عني  بدواين عمر   323

باتنة  عزوي معمر   327

تيزي وزو  بركنو حسني   327

وهران  منر ميينة   327

الطارف  رواحبية رمانة   327

جباية  أفيس اهلامشي    331

غليزان  حداد عبد القادر   331

ورقلة  صخر اهلادي   331
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غرداية  لعور عبد اهللا   334

تيزي وزو  خمطاري حممد   334

ورقلة  محي عبد العايل   334

الشلف  فارسي جياليل    337

سطيف  منديل العريب   337

ع متوشنت  قراوي أمحد   337

باتنة  برقي امحد   340

مستغامن  كعيبيش الشارف   340

ميلة  بن لوصيف مولود   340

الوادي  ليحيو أمحد   340

ورقلة  فياليل سعيدة فاطمة   344

باتنة  زاوي عمار   344

تلمسان  بوخنالة  مجال   344

تلمسان  بوعشة حممد   347

وهران  زوماطة خدجية   347

غليزان  معروف عبد القادر   347

معسكر  صديق خوجة مصطفى   350

ورقلة  بونقاب بلقاسم   350

البويرة  قاسي اليزيد   352

املدية  آيت عبد اهللا حسان   352

وهران  بلمختار حممد   352

وهران  مهيدي عابد مليكة   352

ام البواقي  سيوان نور الدين   356

اجللفة  قرار علي   356

جيجل  بليلط حممد   356

مستغامن  إبن درف توايت   356

بومرداس  بن سرحان سعيد    356

غرداية  بيشي خلضر   356

الوادي  موساوي عبد اهللا   356

الشلف  رحو بن عبد اهللا   363

البليدة  تريكي عبد العزيز   363

اجلزائر  عبد اللي عبد القادر   363

اجللفة  بن عصنون اعمر   363

وهران  ديدون بن عومر    363

ع الدفلى  ابن حراز عبد اهللا   363

ع الدفلى  مكاوي حممد   363

الشلف  سي علي عبد اهللا   370

اجللفة  دمحاين عبد الرمحان   370

املدية  حلفاوي سعد   370

معسكر  مسلم الشيخ   370

البيض  زاوي سليمان   370

األغواط  تقاري حممد   375

تبسة  باريك الطاهر   375

سطيف  ساحلي عبد القادر   375

البليدة  سراج مصطفى   378

وهران  شق النارفاطنة    378

اجللفة  زبـدة حممد   380

جيجل  رميوش حممد اهلادي   380

املدية  مجلي حممد   380

الشلف  إبن الدين حممد   383

قاملة  طابع م/ بوراس مرمي   383

وهران  بوومشة بوعمران   383

ام البواقي  نوري ذياب   386

تيزي وزو  الصب ناصر   386

ع الدفلى  سعدي علي   386

تلمسان  شنني مراد   389

تلمسان  قدور بومدين   389

سطيف  رمحاين عبد احلميد   391

قسنطينة  صراوي سعاد   391

وهران  نقراز جتانية   391

وهران  بن يدي زواوي   391

املدية  كالش مصطفى   395

وهران  ابن صخرية عبد القادر   395

ميلة  جوال عبد احلفيظ   395

معسكر  بن أمنة عبد القادر   398

وهران  بوحدبة عبد القادر   398

بسكرة  أقطي مسعود   400

س أهراس  بوساحي عباس   400
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األغواط  تريش   حممد   402

اجللفة  بوراس رابح   402

س بلعباس  حاكم حممد   402

وهران  بن قو حممد   402

البيض  عبد العزيز عبد الوهاب   402

سكيكدة  بوعيطة امحد   407

الطارف  شايب حممد    407

ع الدفلى  بن عامر علي   407

ع الدفلى  نفيدسة جياليل   407

تلمسان  ماحي سيدي حممد   411

عنابة  جلمل/ شاليب فريدة   411

معسكر  بطيش خلضر   411

ميلة  مرمون عبد السالم    411

تيزي وزو  موزاوي حممد السعيد   415

تلمسان  مزياين عبد الكرمي   416

عنابة  باطح م /دراجي مرمي   416

ع موشنت  بن شرقي الطيب   416

تلمسان  هربي  عبد اجلليل   419

مستغامن  بلودان عبد اهللا   419

غليزان  لعور مصطفى   419

الشلف  دريهم خلضر   422

تلمسان  خاليد حيى   422

تبسة  دوح جماهد   424

قسنطينة  ديب سعيد   424

املسيلة  رحايل النذير    424

وهران  بن أمحد أحممد   424

تيزي وزو  حدادو سعيد   428

املدية  حممدي علي   428

البيض  قطوشي حممد   428

بومرداس  بونفوف مليكة   428

تيارت  بصري حممد   432

تيارت  بن حيى عبد الرمحان   432

س أهراس  دياح مخيسي    432

البليدة  روزي حممد   435

تيزي وزو  لعور سعيد   435

تيارت  زويط بن عيسى   437

اجللفة  لطرش   العيد   437

املدية  حممدي ميسوم   437

معسكر  نايربلخثري   437

وهران  احلصار عبد اخلالق   437

عني  أولعريب حممد   437

تبسة  احلمزة حممد الشريف   443

تلمسان  مديين حممد   443

معسكر  شنيين قادة   443

الوادي  دبيلي أمحيدة   446

جيجل  بوعرة احسن   446

معسكر  دهليس حممد   446

تلمسان  مرياوي عباس   449

اجللفة  زايدي ر بن عبد القادر   449

سكيكدة  شاوي العياشي   449

قسنطينة  بوطبجة فتيحة    449

معسكر  جلول جلول   449

ام البواقي  عابد عبد الواحد   454

ميلة  سراط ناجي   454

غليزان  الفياليل حممد   454

تيارت  هركوس  حممد   457

الشلف  شايب معمر   458

باتنة  بيطام عبد القادر   458

سطيف  نوري امساعيل   458

معسكر  بوزيان غريب   458

تبسة  حفظ اهللا عبد القادر   462

تلمسان  حكيمي علي   462

سطيف  غمود سامل   462

خنشلة  عودة عبد الناصر   462

اجللفة  رحبي بن عليه   466

ع الدفلى  عبد اهللا حمجويب حممد   466

الوادي  قست مجال   468

الشلف  طهراوي دومة حممد   468
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املدية  مداين عبد احلليم   468

قاملة  بومعايل العياشي   471

وهران  معمري قدور   471

تيزي وزو  خوخي حمند   473

س بلعباس  قرمود بغداد   473

مستغامن  ميلود تواتية   473

تلمسان  عباس حب الدين   476

غليزان  برافع حممد   476

الشلف  عوادة ميلود   478

اجللفة  مسكية خلضر   478

ع الدفلى  مونة العجال   478

ورقلة  باألعور حممود   481

س بلعباس  فرحاح حممد   481

سطيف  محودة الساسي   483

ب.ب.ع  عبد النور بشري   483

تيارت  يعقويب الطيب   485

سطيف  صولة موسى   485

قسنطينة  بوطغان فاطمة الزهراء   485

وهران  قدوري أمحد   485

متنراست  بوجلة حممد   485

قاملة  عساسلة ابراهيم   490

غليزان  بوجلة عابد   491

األغواط  سحنون بوعالم   491

معسكر  عثمان قادة   491

معسكر  علي قادة القليل   491

ميلة  خبوش عالوة    495

ب ب ع  درارجة ساعد    495

اجللفة  قزمي حممد   497

قاملة  بوخدنة عبد العايل   497

غليزان  ابن عزوزي خمتار   499

بسكرة  دبلة عبد ايد   500

سطيف  قادري املختار   500

املدية  بارة خالد   500

معسكر  دمحان خلضر   500

الشلف  غماز حممد   504

األغواط  خملوف بلبول   504

بشار  رميلي علي   504

قسنطينة  شريوف موسى    504

عني  زروقي أمحد   504

الوادي  عموري األخضر   509

تيارت  عزازن موالي الطيب   510

املدية  تراس اجلياليل   510

غليزان  بكري احلبيب   510

ام البواقي  خملوف نور الدين   513

البليدة  عمران خلضر   513

تلمسان  بومدين أمحد   513

اجللفة  روابح بوزيد   513

وهران  لبور أمحد   513

غليزان  كواش بوزيان   513

األغواط  بوقرين الطيب   519

تلمسان  ملوكي  خمتار   519

سكيكدة  منصوري الدراجي   519

معسكر  سجراوي عبد اهللا   519

الشلف  إبن أمحد عيسى حممد   523

قسنطينة  زعيط عمر   523

تيارت  زرقات الطيب   525

س اهراس  بوعيفي السعيد   525

ام البواقي  مربوك السبيت    527

سكيكدة  مزييت حممد   527

ب ب ع  حداد بشري   527

ورقلة  ربيعي أمحد   530

ع متوشنت  بومدول بوحجر   530

اجللفة  لباشرية   حممد   532

سطيف  غريب حدة   532

سطيف  بن سعادة عمار   532

املسيلة  سحيم قويدر   532

ع موشنت  صحراوي  ابراهيم   532

بشـار  مربوح   حممد   537
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عنابة  خشانة م/ مالكي حورية   537

بومرداس  زراريت سعيد   537

غليزان  537  ابن سعدة جلول 

قسنطينة  بن مرية حممد الصاحل   541

وهران  ابن عبد اهللا عبد الرحيم   541

تيارت  صاف الطيب   543

تيارت  بيت علي   543

معسكر  بن آمنة علي   543

األغواط  بن جديعة عيسى   546

الطارف  بوريال عبد العزيز   546

ميلة  رزيق صاحل    546

األغواط  ابن خنالة مسعودة   549

سطيف  مرابط كمال   549

سطيف  بومجلني ملنور   549

باتنة  عجال بلقاسم   552

املدية  ثلجوم العيد   552

املدية  مقاتلي معمر   552

ميلة  حد مسعود مليكة   552

س بلعباس  بوزيدي بلخراج   556

ع الدفلى  موايسي أمحد   556

جباية  كفوس احسن   558

غليزان  بومسعود علي   558

تبسة  محبلي سعد   560

تيارت  بلخادم جلول    560

اجللفة  قوق حممد   560

سطيف  خلويف حممد   560

املدية  دبيب عبد القادر   560

متنراست  عثماين حممد   565

باتنة  بن سرير عبد القادر   565

تلمسان  برحال  بوسيف   565

اجللفة  طاجني حممد   565

س أهراس  خالدي حممد الصاحل   565

تيبازة  عمروش حممد   570

غليزان  بسويح علي   570

ميلة  حبري امحد   572

تيارت  معيزيز   حممـد   573

قسنطينة  بولقرون عبد اللطيف   573

وهران  غواطي صالح الدين   573

وهران  قروات عبد القادر   573

بشار  سالم حممد   577

سكيكدة  علي العرنان حممد   577

تلمسان  زكراوي حممد   579

س بلعباس  بغدادي بن ناجي   579

تيزي وزو  محاين اعمر   581

املدية  حلفاوي علي    581

ع.متوشن بن عياد عربية   581

األغواط  كروم  مجال الدين   584

خنشلة  بوقندورة ابراهيم   584

أدرار  بوداعة عبد القادر   586

تلمسان  بومجعة  بومدين   586

قسنطينة  بومزعر خوجة   586

الوادي  قريشة امحد   589

األغواط  مداين حدوارة   589

تلمسان  عبو حممد   591

سكيكدة  قنطاس حسني   591

الوادي  كرمادي عبد ايد   593

س بلعباس  بوفلجة يوسف   593

ع الدفلى  بغدادي أحممد   593

تبسة  ابن دالل الطاهر   596

تلمسان  ناصر عبد الكرمي   596

تيارت  مسكف امهين   596

اجللفة  توايت بلقاسم   596

س بلعباس  حبييب  ميينة   596

ورقلة  بن توايت امحد   601

البليدة  دريوش عبد الناصر   601

تيارت  مرمري   بلقاسم   601

تيارت  رقاد حممد   601

سطيف  حمروق مجال الدين   601
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املسيلة  ميهويب رابح   601

تيارت  بن عيسى بغداد   607

اجللفة  براهيمي   ساعد   607

اجللفة  مرزوق عيسى   609

املدية  بوكراديين حممد   609

معسكر  قنادزة بن عيسى   609

متنراست  الدهري س عبد الرمحان   612

األغواط  اجلياليل عمار   612

عنابة  رحاميية ابراهيم   612

عنابة  مرابطي عقيلة   612

بشار  مباركي بشري   616

تيزي وزو  كاشي م/ حيياوي مليكة   616

تيزي وزو  رزيق عمر   616

سطيف  دموش لونيس   616

اجللفة  مسعودي حممد   620

البيض  عمريي   حسني   620

س بلعباس  نيزار حممد   622

ميلة  عبد العزيز عبد اهللا   622

باتنة  عويف ابراهيم   624

س بلعباس  بن زايد   خمتار   624

س بلعباس  زوبري ميلود   624

األغواط  التونسي عبد القادر   627

تلمسان  زناين صحراوي    627

تلمسان  فردي عبد اهللا   627

تلمسان  زقاي حممد   627

وهران  برحاب رابح   631

جيجل  شياط حسني   632

معسكر  ولد سليمان عثمان   633

اجللفة  خبيت التاقية   634

األغواط  سحنون الطاهر   635

اجللفة  رحبي العوين   635

املسيلة  بن ام هاين مصطفى   635

ميلة  عميمور حممد   635

األغواط  حدباوي عزوز    639

وهران  ابن عبد اهللا حبيب   639

ع متوشنت  موخللوى سعيد   639

ام البواقي  زايدي يوسف   642

اجللفة  نقبيل البشري   642

قسنطينة  بوكرزازة عبد احلميد   642

املسيلة  بن داود امحد   642

تلمسان  سراج  نصر الدين   646

اجللفة  محزة عبد القادر   646

قسنطينة  عياط عقيلة    646

ع متوشنت  عبد الالوي عبد القادر   646

الشلف  رزيل عبد القادر   650

اجللفة  فتوحي حممد   650

املدية  بوعكاز امليسوم   650

وهران  ابن كحلة ليلى   650

باتنة  منزر عمار   654

الشلف  درقاوي عبد الرمحان   655

بشار  شامي يعيش   655

تلمسان  حيياوي حممد   655

سكيكدة  حميقين بشري   655

قاملة  بومعزة عالوة   655

وهران  صبيان حممد   660

اجللفة  بيض القول بلقاسم   661

املسيلة  أوهيبة حممد الطيب   662

سطيف  جبلي خضرة   663

سطيف  بوسطيلة حسني   663

ع متوشنت  ساحلي عبد القادر   663

س بلعباس  عزي عبد القادر   666

باتنة  اقوجيل الشريف   667

جيجل  مدوري خليفة   668

سعيدة  حليمي بن حليمة   668

ب ب ع  زوبريي احلسني   668

اجللفة  بدري الطاوس   671

ميلة  بومزبر حسني   671

ب ب ع  روابح الطيب   673
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قاملة  بركاين رشيد   674

ع متوشنت  سرير بلقاسم   674

سطيف  شريان السعيد   676

قسنطينة  كحلوش خلضر   676

تيارت  زوبري خمتار   678

س بلعباس  معمري أمحد   678

قسنطينة  سعدة خلخال حممد   678

غليزان  بكوش بن زيان حممد   678

سطيف  ثابت يوسف   682

عنابة  مدب علي   682

قسنطينة  قدوش فاطمة   682

اجللفة  مكناز   بلقاسم   685

املدية  بغدادي عيسى   685

أدرار  روبيعة الزهرة   687

املدية  عابد حممد   687

ع  محيدي بشري   687

غليزان  عباد حممد   687

الشلف  قداري عبد القادر   691

اجللفة  خلضري حممد   691

ميلة  محود املداين    691

سطيف  لعالم ابراهيم   694

سطيف  طراد مجال   694

سطيف  خوين كمال   696

وهران  دباح سعاد   696

املدية  لوصيف علي   698

تلمسان  بوكليخة حممد   699

قسنطينة  حبشي عبد احلفيظ   700

األغواط  حلموس مبارك   701

تيارت  مديوين نور الدين   701

سكيكدة  حداد حممد   701

معسكر  بليل علي   701

باتنة  بن النوي احلسني   705

س بلعباس  بن الشيخ جنيب   705

املسيلة  غزال عمر   705

البيـض  حماري عبد القادر   708

تندوف  بلقندوز خرية   708

باتنة  حليسي رشيدة   710

باتنة  جزيري لزهر   710

اجللفة  عباس الشريف   712

سطيف  خملوف حلسن   712

ب ب ع  حنصايل عبد الكرمي   712

اجللفة  حاشي املكي    715

ميلة  قيزة ابراهيم   715

باتنة  صحراوي عمر   717

الطارف  دين رمضان    717

ميلة  نويشي عبد احلفيظ   717

س أهراس  قدادشة يوسف   720

باتنة  بلعياطي علي   721

الطارف  العابد عمارة   721

ام البواقي  ابن زاوي بشري   723

باتنة  خوالدي عبد الكرمي   723

ب ب ع  ابن وهلة بوبكر   723

باتنة  بوقلعة الطيب   726

ب ب ع  عدوى الطاهر   726

ع متوشنت  جلطي عبد السالم   726

اجللفة  العماري حممد   729

اجللفة  شليقم رشيد   729

سطيف  خلفي مخيسي   729

قسنطينة  العلوي عبد الكرمي   729

ب ب ع  ديش علي   733

أدرار  اخبيت احممد   734

سطيف  حشايشي علي   734

سكيكدة  بوقرن مجال   736

قسنطينة  بودراع عز الدين   736

قسنطينة  بوزيان امحد   736

باتنة  بوعزيز قدور    739

سطيف  كعبور خلضر   739

إليزي  عودة مليكة   739
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قسنطينة  زعيتر عمر   742

قسنطينة  مزدور الصيفي    742

قسنطينة  بن بوزيد رابح   742

ام البواقي  دراجي كمال   745

سطيف  بوعظم ساعد   745

عنابة  بايري امحد   745

ب ب ع  بن مالك فطيمة    748

الطارف  زايدي احلفناوي    748

تيبازة  ططشاق جلول    750

ام البواقي  حواس ابراهيم   751

تلمسان  هرارسي  عبد الناصر   751

ميلة  تبوب حممد   753

باتنة  غاملي حممد   754

الطارف  بومدريس العياشي    754

قسنطينة  رقعي علي    756

تبسة  بغاغة فاطمة   757

ب ب ع  بن جدو مصطفى    757

الطارف  بونوالة عمر   757

الطارف  نواري رابح   760

سطيف  صخري يوسف   761

قسنطينة  بومساحة علي   761

جيجل  بولبينة عبد ايد   763

قسنطينة  بن الترعي سكينة    763

قسنطينة  ابن الشيهب  كمال   763

قسنطينة  شاوش املولودي    763

ميلة  بلعيدي عبد احلفيظ   763

سكيكدة  قديسة رابح   768

قسنطينة  بن الساسي غنية    768

ام البواقي  خملويف رشيد   770

الوادي  دقاشي اهلادي   771

ام البواقي  قطوش عمار   771

سكيكدة  بورقعة رابح   771

قسنطينة  عيمر حممود   771

قاملة  كنوش السعيد   775

قسنطينة  بوركاب حممد   775

سكيكدة  مزدور احسن   777

قسنطينة  سداح كمال   777

ب ب ع  ربيعي ساعد    779

ب ب ع  زواغي صليحة    780

جيجل  هريكش السعيد   781

بوزيدي يوسف  ب ب ع   782

غرداية  رحايل اخلادم   783

سكيكدة  حدييب حممد الصاحل   783

قسنطينة  بوقطوشة عبد العزيز   783

جيجل  سويكي احسن   786

عنابة  قايد م / جبايل مخيسة   787

اجللفة  رابـحي   عبد القادر   788

عنابة  بولقصع يوسف   788

الطارف  هدميي الساسي   788

ب ب ع  سعودي جميد   791

ام البواقي  طلبة نور الدين   792

سطيف  كباب حممد   792

الوادي  مناين عبد الرزاق   794

أدرار  سيدي عمي  عبد الكرمي   795

ام البواقي  براقدي مصطفى   795

سكيكدة  بلعداسي شعبان   797

اجللفة  حانطي رحيلة   798

ام البواقي  ابن زاوي عبد النور   799

خنشلة  جالل عمار   799

تبسة  مرادي /خالف عائشة   801

ميلة  بودميعة عبد احلق   802

سطيف  بن سديرة حممد   803

خنشلة  خبوش الشريف   803

ام البواقي  بوحلروز احممد   805

املسيلة  بن مداين عبد القادر   806

ب ب ع  بوعبد اهللا خلضر   806

ب ب ع  بودشيشة مليكة   808

عنابة  بوغامل نسيمة   809
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باتنة  بن باطة خلضر   810

ام البواقي  مزوز الشريف   811

اجللفة  غيبش عطية   811

سكيكدة  لقصري علي   811

سطيف  بلوهلي كمال   814

باتنة  بورعية صاحل   814

باتنة  بن مرزوق ادريس   816

ورقلة  بوخنفرة كمال   817

بشـار  بدري قامسي   817

سكيكدة  بوحلية عزوز    817

ب ب ع  زهار ميلود   817

ب ب ع  درارجة مهين   821

ميلة  صخري زقار بوزيد   821

قسنطينة  محودي صالح الدين   823

ب ب ع  مهين حممد   823

جيجل  بن عمر املختار   825

سطيف  كركار القاسم   826

سطيف  قبايلي عبد الناصر   826

قسنطينة  جبلية وردة   826

ميلة  بن الصغري معمر   826

قاملة  بلحيمر عبد اهللا   830

ب ب ع  خبابة محيد   830

املسيلة  رزوقي بلعموري   832

قسنطينة  قروش الكبلويت   833

ب.ب.ع  بليلي العياشي   833

سكيكدة  حليلو الطيب   835

ب ب ع  ماضوي مسعود   836

املسيلة  بوشريف عبد اهللا   837

ب ب ع  قوين ميلود   838

ميلة  هريكش ابراهيم   839

سطيف  طالب حسني علي   840

ام البواقي  خالفي الطيب   841

عنابة  مقراين م/ جناح فضيلة   842

الطارف  زغينة ابراهيم    843

خنشلة  مليكي اجلموعي    843

سطيف  عابد الزايدي    845

قاملة  سعايدية السعيد   846

ميلة  لعاليل قويدر    847

سكيكدة  جمراب امساعيل   848

جيجل  بوسقيعة رشيد   849

املسيلة  خربوش اعمر   849

ميلة  ربيعي عبد العلي   851

ب ب ع  مسعودان امحد   852

ميلة  حلتيم علي   853

عنابة  مطمد حممد   854

ميلة  مرابط عبد الوهاب   854

ب ب ع  بايو ابراهيم   856

متنراست  خلويف عيسى   857

باتنة  سحساحي عمر   858

ميلة  العايب عمار   859

قسنطينة  حسيين رابح   860

خنشلة  حفصاوي لزهر   860

املسيلة  منصور حممد   862

ميلة  خرخاري اهلامشي   863

سكيكدة  مزيري حممد الصاحل   864

س أهراس  ابن ع عبد احلميد   864

ام البواقي  صويلح العيد   866

باتنة  جزيري الزيتوين    867

سطيف  منصور وهاب   867

سطيف  دراجي عمار   869

سطيف  درادرة حسني   869

ب ب ع  لعالوي مربوك   869

ب ب ع  زروق حممد الفاضل   872

باتنة  ابن نادر محو   873

خنشلة  حيمر العريب   873

قسنطينة  بوبنة شريفة    875

ب ب ع  مزهود الطاهر   876

عنابة  الشيخ بومجعة   877
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سطيف  طقيش حواس   878

ميلة  دفوس حسني    879

ميلة  بوكروح خملوف   880

ب ب ع  مخاج العيفة   881

عنابة  محدي الفاضل   882

ب ب ع  بن احلاج عبد اهللا   883

س أهراس  بن تركي عبد    884

س أهراس  العاييب العريب   885

عنابة  برقاق حممد   886

قاملة  موالكية حسان   887

سكيكدة  كركوب كمال   888

ام البواقي  ذمان ذبيح فيصل   889

 
ــري ملحقـات  حدد عدد الطلبة مدي
املدارس األساسية املتخرجني بثمــان 

مائة و تسعة ومثانني (889) طالبا. 
 

ــة  امللحـق رقـم 4 : قائمـة الطلب
مستشاري التربية املقبولــني لنيـل 
ــن باملعـهد الوطـين  شهادة التكوي
ــني  لتكوين مستخدمي التربية وحتس
مستواهم حسب درجة االستحقاق 

 
الوالية  الرتبة اللقب واالسم 
تيارت  جلول دواجي أمحد   1

تلمسان  غفور ل / بوزيدي ثاين   2

بشار  بلعيد مربوك   3

وهران  علوش عبد اهللا   4

اجلزائر  حداد رشيد   5

بومرداس  بابا سي اعمر   6

وهران  مصابيح بشري   7

الشلف  مصطفى شربة اجلياليل   8

أدرار  عبد العزيز قادة   9

تيسمسلت  بكي عمر   9

اجلزائر  رمحون امساعيل   11

ع الدفلى  حممودي عبد القادر   12

سعيدة  رشاش برزوق   13

الشلف  بن يطو عبد القادر   14

بشار  فليح علي   15

الشلف  قوريشي حورية   16

تلمسان  مهديد مراد   17

األغواط  قامسي مهدي   18

البليدة  قاسم حكيم   19

تلمسان  قورين حسني   19

سعيدة  توهامي بوزيان   19

املدية  عكاش علي   22

معسكر  عبديل حسن   22

جيجل  قنديل عزيزة   24

س بلعباس  مسعودي حممد   24

الشلف  بوغامل حورية   26

ع الدفلى  بوستة حممد   26

ع متوشنت  دريسي حممد   26

معسكر  بلقرع املال   26

تيزي وزو  ابن سيدر الطيب   30

وهران  مانع حليمة/ مزغراين   30

تلمسان  قادي جنية   32

تيارت  مقين أحممد   33

غليزان  زقاي حممد   34

املدية  فراج عبد القادر   35

تلمسان  موساوي ح /خربوش   36

تيارت  بن احلاج جياليل   37

معسكر  حبايب بن عوف   38

وهران  بوكثري مصطفى   38

األغواط  بن سعيد احلاج عيسى   40

ع.الدفلى  حممد أوسعيد حممد   40

أدرار  صديق بومجعة   42

غليزان  بن حممد حممد لزرق   42

األغواط  غبايت عبد القادر   44
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تلمسان  غزوز/بن قربة ف زهية   44

عني الدىف  أودادي طيبوين    44

ع.الدفلى  عابد حممد   47

وهران  برابح مسري   47

اجلزائر  تعباست مصطفى   49

باتنة  بوكريشة سعيد   49

تلمسان  زواوي صاحلي   51

تيزي وزو  بوخالفي كمال   51

املدية  قاليت ساعد   53

غليزان  باشا األمني   53

الشلف  يعقويب عتيقة   55

املدية  عزوز مجال    55

س بلعباس  بوعلي حليفي علي   55

ع الدفلى  غريب حممد   55

اجلزائر  بن ناصر حممد حبيب   59

البويرة  بورحلة رابح   60

الشلف  غاشي مصطفى   61

املدية  خايل م/ بلحاج خدجية    61

تلمسان  معطى اهللا عبد اللطيف   61

تيزي وزو  أيت محو محيد   64

ب ب ع  غويلة سامية   65

ع الدفلى  فرج حممد   65

بومرداس  محدوش كمال   67

مستغامن  مابد حممد بوزيان   67

األغواط  لكحل عباس    69

خنشلة  حمياوي صاحل   69

بومرداس  سعيج عبد القادر   71

املدية  شرقي م/ حسناوي عيدة   72

بومرداس  خدمي حممد أرزقي   72

معسكر  بن مغنية الغويت   72

املدية  سهالوي سعيد    75

املدية  علواش حممد   76

مستغامن  تشبينت عبد القادر   76

األغواط  بن قامسية سعاد/خريف   78

تيارت  مرزوقي حممد   78

تيارت  بودايل فاطمة    80

تيزي وزو  ابن قاضي رشيدة   81

اجلزائر  تيتوين أمحد   82

بشار  بوعامر مدين   82

الشلف  حيياوي موسى   84

سطيف  بوقندورة صاحل   84

معسكر  سي جياليل ميلود   84

وهران  كاملي الواسيين   84

البويرة  توايت حبشي فتيحة   88

تيزي وزو  بروان عبد الرمحان   88

اجلزائر  حريد فاطمة   90

الشلف  بوزينة أحممد   90

غليزان  بوقطاية عبد القادر   90

معسكر  ولد شعبان عبد القادر   90

وهران  اينال فوزي   94

اجلزائر  نزايل حكيم   95

غليزان  بوختاش بوعبد اهللا   95

سطيف  شنوف عبد الرمحان   97

ع الدفلى  محاين فريدة   97

قسنطينة  زغبيب رشيد   97

تلمسان  غوماري فريال   100

اجلزائر  محاش جويدة   101

بومرداس  محادي حممد   102

أدرار  برحال فاطمة   103

تيسمسلت  وردي تركية   103

الطارف  جالب عمار   105

وهران  بوجلنات حممد   106

باتنة  رزيق الطاهر   107

بشار  دادي حممد   107

تيارت  بن مخخام امليلود   109

تيزي وزو  بن ضيف عمر   109

تيارت  غزازن عبد القادر   111

قسنطينة  خلدون بلقاسم   111
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باتنة  خليفة حممد   113

تيزي وزو  حجان شريف   114

وهران  بن قوة عالل   115

وهران  العريب شحط نصر الدين   115

وهران  بن رابح /عليات ميينة   117

األغواط  حلسن الطيب   118

بومرداس  طالب موسى   118

األغواط  بوضلعة أمحد   120

تلمسان  سي شعيب علي   120

تلمسان  بن قديح جلول   120

س اهراس  عابدي املغين    123

اجلزائر  ابن دباح عبد السالم   124

تلمسان  بن مالك زين الدين   125

عنابة  شابو سامل   125

سطيف  دداش علي   127

قاملة  زرزور عبد القادر   128

ع متوشنت  حجوطي حممد   129

بسكرة  مشيين   مسعود   130

األغواط  قفاف خدجية   131

جيجل  بلمرابط ليلى   131

ع الدفلى  أوحيى حسني   131

ميلة  ربيعي عبد احلكيم   131

باتنة  مدور بلعيد   135

سطيف  عالق العريب   135

تيزي وزو  بوفاتيس امحد   137

باتنة  ضواق موسى   138

تيارت  بركات حممد   139

تيزي وزو  مزراق قاسي    140

البليدة  سالمين عبد العزيز   141

باتنة  طاهري مليكة   142

باتنة  قراوي حممد الصديق   143

خنشلة  محالوي حممد الزين   144

البويرة  حداش مولود   145

سطيف  بن جدو عبد الكرمي   145

أم البواقي  برج فريد   147

البويرة  مزيود علي   148

تيزي وزو  بساعد صاحل   148

ع متوشنت  خثري بن محيمدة بوعالم   150

بومرداس  سلماين عمر   151

تيزي وزو  خلوي عمران    151

البويرة  خريف امحد   153

خنشلة  هين عبد العزيز   154

اجلزائر  قهواجي رياض   155

قسنطينة  زرطال زوبري   155

قسنطينة  شويب بغدادي    157

املدية  بولعراس أمحد   158

سطيف  عنيات صاحل   158

باتنة  تامرابط عبد اهللا   160

اجلزائر  مخاش فاطمة الزهراء   161

باتنة  عويت ملري   162

عنابة  عوادي بشري   163

قاملة  شهيب حكيم   163

باتنة  هوامل مونية   165

س اهراس  ثالجيية امحد خلضر   165

س اهراس  بوعالق مجال    167

باتنة  بارش جاب اهللا   168

اجلزائر  ماليكية أمال   169

أم البواقي  حيدوسي عزوز   170

البويرة  خايل بنارة فضيلة   171

اجلزائر  فرول ليلى   171

أم البواقي  وايل سعيدة   173

باتنة  عزوز نور الدين   173

قاملة  كاليعية الدوادي   173

بومرداس  شيباين العيد   176

اجلزائر  حممد واعلي صليحة   177

تيزي وزو  حاللن حجيلة   178

اجلزائر  عباش  ساميـة   179

بومرداس  شباب نبيل   179
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س اهراس  بوعشة نور الدين   181

بسكرة  مهين رمضان    182

بومرداس  مسرو عمرو    182

قاملة  قيبوب ابراهيم   182

الوادي  زاتون   حممد   185

ميلة  زوبريي حممد   186

جباية  مرابط علي   187

البليدة  فرطاس خمتار   188

اجلزائر  بارود نور الدين   189

خنشلة  ليتيم حممد   190

اجلزائر  سليماين عمران   191

تيزي وزو  ابن اكلي أكلي   191

تيزي وزو  ابن الال شريف   193

تيزي وزو  شاوشي أعمر   193

ب ب ع  محيميد احلاج   195

البليدة  أنني حسيبة    196

تيبازة  لعراب  حممد   197

س اهراس  محالوي عثمان   197

سطيف  شالل عمار   199

باتنة  شكيوة صاحل   200

عنابة  مراكشي بدر الدين   201

قسنطينة  زمويل حممد   201

اجلزائر  لوصيف نصر الدين   203

اجلزائر  لونيس حممد   203

قاملة  موقاس جهيد   203

البويرة  مسعودي عابد حورية   206

تيبازة  زيان بوزيان مصطفى   207

اجلزائر  أخللف سعيدة    208

أم البواقي  جدي جنمة   208

اجلزائر  بلقايدي بوعالم   210

خنشلة  محزاوي عبد الكرمي   210

تيزي وزو  حاللن /أزواو شاحبة   212

الوادي  ابن موسى أمحد   213

بومرداس  حيياوي سعيد   213

اجلزائر  طوماش علي   215

اجلزائر  لعبادي   عبد النور   215

باتنة  بن شايبة رشيد   217

تيبازة  قدور عمارة  خليفة   217

بومرداس  خيدرم/احلوايت فاطمة    219

تيبازة  أوبلعيد عبد القادر   220

الطارف  شيبوين الفاضل   221

عنابة  عليوات حسن   221

اجلزائر  لعوشات عبد احلكيم   223

اجلزائر  فقاص حممد   224

اجلزائر  مرابط يزيد   225

خنشلة  اعراب كرمي   226

باتنة  بن صاحل رابح   227

عنابة  سعادة عبد احلفيظ   227

اجلزائر  طموزة عبد احلفيظ   229

عنابة  قرياطي عبد احلليم   229

اجلزائر  إدريس حممد   231

قسنطينة  بن جدوهلاليلي    232

تيزي وزو  محوتان كمال   233

بسكرة  بوزناف لزهر   234

قاملة  محدي حسان   235

البليدة  بوثلجة أمحد   236

قسنطينة  لونيس يوسف   237

اجلزائر  ابن دادة لويزة   238

باتنة  قواوسي نصر الدين   239

قسنطينة  طرباق سليمة    240

تيبازة  أوداي    علي   241

ورقلة  زوخ العيد   242

 

حدد عدد الطلبة املستشارين  يف التربية 
املتخرجني مبئتني واثنني وأربعني (242)  

طالبا.  
 

 النشرة الرمسية للتربية الوطنية   العدد 490   جوان 2005    مديرية التقومي والتوجيه واالتصال 
 http://www.meducation.edu.dz                          املديرية الفرعية للتوثيق، مكتب النشر 


