
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 01أدرار | أبي ذر الغفاري أدرار /م | 01003: المؤسسة  

باال   نفیسة 27000064 جید114.44  بـأدرار1998-05-12

فنیش   نوال 27000070 جید214.32  بـتیمیمون1998-06-04

حنین   نورالھدى 27000079 قریب من الجید312.82  بـأدرار1998-07-29

زراري   محمد 27000114 مقبول410.78  بـتینركوك1997-10-08

قدرز   آیة 27000168 مقبول510.30  بـمیلة1998-07-04

عیش   بلقاسم 27000301 قریب من الجید613.26  بـحجوط1999-04-14

موساوي   یاسر محمد إسالم 27000371 مقبول710.24  بـادرار1998-10-16

قاسمي   خولة 27000421 مقبول810.94  بـادرار1994-01-19

رحال   قادة 27000578 مقبول910.66  بـتیارت1995-02-02

ھنون   شھیناز نور الھدى 27000562 مقبول1010.96  بـأدرار1997-05-18

موالي عمار   كوثر 27000576 مقبول1111.08  بـادرار1999-10-21

سلیماني   فضیلة 27000761 مقبول1210.86  بـأدرار1997-12-30

میدوني   ھیام 27000782 مقبول1310.72  بـادرار1998-02-23

بریھمات   فاطیمة الزھراء 27000752 مقبول1411.26  بـأدرار1998-03-24

العربي بوعمران   فیصل 27000760 قریب من الجید1513.78  بـادرار1999-04-22

حمیمش   ایمن سید علي 27000270 جید1614.84  بـادرار1998-09-17

حیاوي   عفاف 27000708 قریب من الجید1712.38  بـأدرار1999-01-22

121من1:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 01أدرار | عثمان بن عفان أدرار /م | 01004: المؤسسة  

مھداوي   منال 27000007 جید115.86  بـبوزریعة1998-07-10

عبد الدائم   أمین 27000015 مقبول211.52  بـأولف1998-09-10

مسیح الدین   منال 27000008 مقبول311.00  بـأدرار1999-03-16

كرومي   نور االسالم 27000071 جید415.02  بـأدرار1998-01-27

ماحي   أیمن كمال 27000084 جید جدا516.04  بـالبیض1998-03-13

عوماري   نور الھدى 27000076 مقبول610.26  بـأدرار1998-07-05

قروط   محمد الصالح 27000138 مقبول710.66  بـادرار1996-12-31

عبیرات   أحمد 27000121 مقبول810.68  بـأدرار1998-07-19

بن باحو   أحمد 27000125 مقبول911.48  بـثنیة الحد1999-01-10

صحار   محمد بالل 27000153 مقبول1010.18  بـأدرار1998-06-28

حمیدي   محمد سلیمان 27000160 جید1114.20  بـأدرار1999-01-28

حاج براھیم   أحمد یاسین 27000155 مقبول1211.44  بـبني مسوس1999-03-12

بن سماعیل   خدیجة 27000378 جید جدا1316.36  بـادرار1999-05-26

میلودي   حسنیة میرة مایسة 27000387 قریب من الجید1413.70  بـحسین داي1999-06-13

یوسفي   زینب 27000525 مقبول1511.08  بـأدرار1998-02-02

بلحاج   سھیل 27000556 قریب من الجید1612.18  بـأدرار1999-01-12

سنوسي   شكیب صالح الدین 27000533 جید1715.46  بـأدرار1999-07-21

حوتیة   ھاجر 27000776 جید جدا1816.32  بـمتلیلي1999-01-15

ھیري   الوناس 27000265 قریب من الجید1912.56  بـأدرار1998-04-07

اوداشن   ذھبیة 27000288 قریب من الجید2013.88  بـتیزي وزو1999-01-31

121من2:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 01أدرار | علي بن أبي طالب أدرار /م | 01005: المؤسسة  

شرفة   نیھاد 27000037 مقبول110.08  بـأدرار1995-10-03

مسعودي   أمینة 27000019 مقبول210.68  بـأدرار1997-03-28

بوعزیز   نریمان 27000039 مقبول310.72  بـقالمة1998-02-23

مناصري   ملینة 27000017 مقبول411.82  بـبجایة1998-06-16

حمزة   نرمان 27000038 جید514.24  بـأدرار1998-12-30

بكوش   ندى زھور 27000034 قریب من الجید612.10  بـحمام بوحجر1999-05-16

موالي لخضر   نصیرة 27000056 جید714.70  بـأدرار1998-06-24

شریفي   نور الھدى 27000077 جید814.74  بـأدرار1998-09-23

شیخي   محمد 27000117 مقبول910.14  بـادرار1997-12-19

عبدالعالي   محمد 27000127 مقبول1010.10  بـاألغواط1999-03-13

باال   مریامة 27000181 مقبول1110.74  بـمراقن أدرار1997-04-12

بكة   مریم 27000177 مقبول1210.40  بـادرار1998-09-21

توابي   مروى رانا 27001061 قریب من الجید1313.19  بـالجزائر1999-06-05

بعزي   حلیمة 27000337 مقبول1410.84  بـبرینكان تسابیت1998-05-14

بوبكر   حمزة 27000359 قریب من الجید1513.64  بـأدرار1998-07-28

مادور   یاسین 27000368 مقبول1611.12  بـجزائر الحراش1998-10-03

مومني   حكیمة 27000407 مقبول1711.60  بـادرار1995-04-16

كشناوي   یوسف 27000440 مقبول1810.20  بـادرار1997-05-12

بھوطي   موالي عبد الحق 27000228 مقبول1910.10  بـأدرار1997-11-12

زیتوني   حفصة 27000413 جید2014.32  بـادرار1998-01-12

یوسفي   عماد الدین 27000579 قریب من الجید2112.18  بـنومناس1998-03-08

حابي   كوسیال 27000577 مقبول2210.14  بـتیزي وزو1998-08-31

عنفاري   عماد الدین 27000580 مقبول2310.26  بـأدرار1998-09-27

المجدوب   راحیل 27000460 مقبول2411.56  بـأخناتیر1998-06-04

121من3:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 01أدرار | علي بن أبي طالب أدرار /م | 01005: المؤسسة  

رشیدي   عائشة 27000607 مقبول2510.58  بـالمشریة1998-08-13

یوسفي   رانیا 27000456 جید2614.02  بـأدرار1999-01-03

سالمي   ھاجر 27000775 جید جدا2717.04  بـأدرار1998-04-27

تلمساني   ھبة اهللا 27000778 مقبول2811.12  بـحي دیدوش مراد ادرار1998-05-30

قاسمي   إلھام 27000769 قریب من الجید2912.36  بـأدرار1998-06-07

زیاني   عبد الكریم 27000669 مقبول3010.34  بـأدرار1997-01-26

بلبالي   عبد الحق 27000652 مقبول3110.86  بـأدرار1997-10-01

أوسنة   عبد الكریم 27000671 مقبول3210.88  بـأدرار1998-12-21

شیخي   عبد الرحمان 27000664 مقبول3310.70  بـادرار1998-12-28

مقدم   بالل 27000289 مقبول3410.10  بـاوالد علي1997-06-12

بن موسى   اكرام 27000285 جید3515.38  بـادرار1998-12-10

بكري   فؤاد 27000709 مقبول3611.12  بـماسرى1996-09-07

121من4:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 01أدرار | األمیر عبد القادر أدرار /م | 01006: المؤسسة  

دلیمي   نور الھدى 27000078 مقبول111.38  بـادرار1999-03-18

نیكلو   محمد 27000101 مقبول210.64  بـأدرار1995-02-26

عزوز   مختار 27000169 مقبول310.42  بـادرار1998-06-14

سرحاني   مریم 27000178 مقبول411.04  بـادرار1998-10-13

بن دحو   خولة 27000423 مقبول510.62  بـادرار1998-02-14

باحمید   امحمد 27000240 مقبول610.10  بـبرج الكیفان1998-10-18

سالمي   سھام 27000555 مقبول710.00  بـأدرار1997-10-16

بھوطي   عبد اهللا 27000625 قریب من الجید813.04  بـادرار1998-10-31

بھادي   عبد البارئ 27000628 مقبول911.96  بـأدرار1999-09-25

یحیاوي   إلھام 27000770 مقبول1010.44  بـادرار1998-11-25

لكال   ابراھیم 27000269 مقبول1110.62  بـأدرار1998-11-03

عبد الالوي   فاطمة 27000718 مقبول1211.90  بـادرار1996-11-02

شادي   فاطمة الزھراء 27000733 مقبول1311.90  بـادرار1998-10-24

121من5:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 01أدرار | تیلیالن أدرار /م | 01007: المؤسسة  

سعیداني   أنفال 27000013 مقبول111.90  بـأدرار1998-04-07

بلحاج   نصیرة 27000057 مقبول210.62  بـبوغني1998-07-20

بن مولود   نصر الدین 27000060 مقبول311.34  بـادرار1998-08-26

فرقان   نسرین 27000062 مقبول410.25  بـادرار1999-02-09

جالیلة   محمد موالي علي 27000131 قریب من الجید512.34  بـاولف1998-05-27

مصمودي   أسماء 27000190 قریب من الجید613.32  بـرقان1998-10-17

بن أحمد   خدیجة 27000375 مقبول710.02  بـرقان1996-08-17

خریس   یمینة 27000355 مقبول811.20  بـادرار1998-03-17

ھبري   یسمینة 27000388 جید914.98  بـوھران1998-08-18

مسیخ   یاسین 27000370 مقبول1010.30  بـعنابة1999-09-01

ھنداق   یوسف 27000434 مقبول1110.52  بـبرج باجي مختار1996خالل 

دادو   مویمة 27000231 قریب من الجید1212.44  بـأدرار1997خالل 

غطاس   خولة 27000424 مقبول1310.44  بـبسكرة1998-11-21

باصي   مسعودة 27000211 جید جدا1416.60  بـالمنیعة1999-03-23

ساوس   علي كریم 27000583 مقبول1510.62  بـالبیض سید الشیخ1996-03-08

بن صمان   سامیة 27000506 مقبول1610.94  بـبنھمي فنوغیل أدرار1996-11-03

جیجلي   سارة 27000511 ممتاز1718.40  بـحسین داي1998-04-09

عصمان   سیداعلي أسامة 27000530 مقبول1811.90  بـادرار1998-12-23

فرعون   شھیناز 27000561 قریب من الجید1912.06  بـتالغ1998-12-27

قاسمي   رقیة 27000474 قریب من الجید2013.08  بـتسابیت1997-02-11

بوداوي   عبد المالك 27000613 مقبول2111.56  بـأدرار1998-10-18

بوھلة   فضیلة 27000763 مقبول2210.54  بـادرار1998-05-05

غرباوي   ایمان الباتول 27000274 مقبول2310.98  بـأدرار1999-03-21

خالي علي   فاطمة 27000722 مقبول2410.06  بـسالي1997-11-01

121من6:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 01أدرار | تیلیالن أدرار /م | 01007: المؤسسة  

عكبر   فاطمة 27000726 جید جدا2516.54  بـبوعلي دائرة زاویة كنتة1998-06-23

منصور   فاطمة الزھراء 27000734 قریب من الجید2612.48  بـأدرار1998-11-14

لقدوعي   فاطمة 27000727 مقبول2710.08  بـأدرار1998-11-23

مزاولي   فاطمة الزھرة 27000737 قریب من الجید2813.46  بـادرار1998-12-08

121من7:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | عمر بن عبد العزیزأدرار /م | 01010: المؤسسة  

أوالد عمار   ھشام 27001808 قریب من الجید112.80  بـأجدیر الغربي  شروین1996-11-05

ابن مبارك   ھشام 27001810 قریب من الجید213.90  بـأدرار1998-01-20

مقدم   إخالص 27001800 جید314.24  بـالواتة1998-07-11

سبیعي   عبد اإللھ 27001679 مقبول411.26  بـتیمیمون1998-10-06

بوظفر   إیمان 27001799 مقبول510.56  بـأدرار1999-08-27

قدیري   أم العید 27000828 جید615.10  بـأدرار1998-05-18

ملیاني   أمیرة 27000854 جید جدا716.52  بـأدرار1998-12-31

ولد ولحاج   نسیم 27000896 مقبول810.08  بـعین الحمام1995-03-10

بركات   نوال 27000912 جید914.08  بـأدرار1998-07-11

بھدي   نصر الدین 27000902 مقبول1011.50  بـغردایة1998-08-20

حفصي   سھیة 27001547 مقبول1110.54  بـادرار1998-10-06

حنین   أحالم 27000943 مقبول1211.68  بـأدرار1998-01-23

عیمش   محمد فاروق 27001024 قریب من الجید1313.64  بـتیمیمون1998-05-12

لمعلم   مریم 27001048 مقبول1410.74  بـتیارت1998-08-24

لعنطري   مریم 27001051 قریب من الجید1513.84  بـأدغا  أدرار1998-12-13

بلخیر   بوفلجة 27001249 مقبول1610.62  بـأدرار1998-02-23

زكري   توفیق 27001251 مقبول1711.88  بـأدرار1999-03-12

كرومي   خیرة 27001342 مقبول1810.58  بـأدرار1997-03-28

حاجي   رقیة 27001406 مقبول1910.66  بـأدرار1997-09-08

بولنعاش   سارة 27001457 جید2015.15  بـغردایة1998-02-28

موشاحنا   سامیة 27001455 قریب من الجید2112.22  بـأدرار1998-04-11

بلعورة   سلیمان 27001430 مقبول2210.64  بـأدرار1998-12-25

حیلة   عائشة 27001592 مقبول2311.64  بـأدغا  ادرار1996-07-04

بن عمراني   زینب 27001488 جید2414.06  بـأدرار1998-01-29

121من8:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | عمر بن عبد العزیزأدرار /م | 01010: المؤسسة  

اوالد جعفري   فیصل 27001752 جید جدا2516.26  بـأدرار1998-03-05

تناح   عبد المنعم 27001611 مقبول2610.34  بـأدرار1998-04-14

یحیا   فاطمة 27001724 مقبول2710.92  بـبالجام1998-10-04

بلبالي   شیماء 27001481 قریب من الجید2812.27  بـتیمیمون1998-10-07

موالي عمار   فائزة 27001747 قریب من الجید2913.08  بـأدرار1998-11-13

مسلم   فاطمة الزھراء 27001737 قریب من الجید3012.38  بـأدرار1998-11-26

الھامل   شیماء 27001483 جید3115.62  بـرقان1999-01-24

نعناعي   أسامة 27001082 مقبول3210.22  بـأدرار1999-01-18

جالیلي   یاسین 27001307 مقبول3310.18  بـأدرار1998-01-01

زدام   یاسین 27001308 قریب من الجید3413.30  بـبوقاعة1998-07-20

121من9:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | ھیباوي موالي  عبد الرحمان أدرار /م | 01011: المؤسسة  

كنبس   فارس 27001707 مقبول111.50  بـأدرار1998-01-06

حدي   إسالم 27001805 مقبول211.66  بـحسین داي الجزائر1998-01-21

دلیمي   إیمان 27001795 قریب من الجید313.92  بـادرار1998-01-25

طبیب   عبدالنور 27001684 قریب من الجید412.84  بـأدرار1998-05-25

الطالب محمد   ھدى 27001803 مقبول511.36  بـزاویة كنتة أدرار1998-07-17

باناصر   ھاجر 27001784 قریب من الجید612.24  بـادرار1998-11-27

بن شوا   ھاجر 27001785 جید715.40  بـادرار1999-01-07

بوحویة   ھواري 27001826 قریب من الجید812.02  بـمستغانم1998-05-10

باحماوي   صھیب 27001548 مقبول910.68  بـرقان1997-12-08

زالل   صفاء 27001532 مقبول1011.42  بـأدرار1998-02-13

بخبو   نجدات 27000889 قریب من الجید1113.68  بـبشار1998-09-22

خارف   سعیدة 27001528 مقبول1211.60  بـادرار1998-10-01

رایق   نرجس شافیة 27000891 مقبول1311.66  بـادرار1999-04-27

تمام   مریم منال 27001053 جید1415.58  بـادرار1998-09-23

عثماني   مریم 27001052 جید1515.60  بـادرار1999-01-16

علي الطالب   مروة 27001060 قریب من الجید1613.70  بـادرار1999-03-19

حمداوي   أحمد 27000986 مقبول1711.32  بـأدرار1998-06-19

عبد الرحمان   أحمد 27000994 مقبول1810.44  بـأدرار1999-03-14

حالة   الشریفة 27001155 جید1915.80  بـادغا ادرار1999-02-11

بن دوبة   احالم 27001178 جید جدا2017.52  بـادرار1998-06-12

كامل   اشرف الدین 27001207 مقبول2111.10  بـادرار1999-03-31

الفضة   یوسف 27001378 مقبول2211.82  بـزاویة كنتة أدرار1996-11-25

مخلوفي   خدیجة 27001335 قریب من الجید2312.16  بـادرار1997-12-14

بن ابراھیم   رقیة 27001407 جید2414.98  بـأدرار1998-02-05

121من10:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | ھیباوي موالي  عبد الرحمان أدرار /م | 01011: المؤسسة  

توزیار   صافیة 27001463 قریب من الجید2512.00  بـقادیریة البویرة1998-03-18

تناح   حیاة 27001326 قریب من الجید2613.46  بـأدرار1998-06-20

شرقي   حسین 27001354 مقبول2711.92  بـادرار1998-10-19

اقاسم   ریان 27001392 مقبول2811.36  بـادرار1999-02-13

بوخیط   ریم 27001388 جید جدا2917.67  بـعین طایة1999-05-10

ھنون   سارة 27001460 مقبول3010.70  بـبشار1999-08-12

كنتاوي   عمر 27001581 قریب من الجید3112.94  بـزاویة كنتة1994-12-07

حدي   ھند 27001761 جید3215.16  بـحسین داي الجزائر1998-01-21

بن رابح   زكریاء 27001508 مقبول3310.76  بـاوالد میمون1998-04-24

عبوبي   فضیلة 27001757 مقبول3410.78  بـادرار1998-05-13

كرزازي   زینب أسماء 27001491 قریب من الجید3513.18  بـبشار1998-08-30

قاسم   عائشة 27001600 مقبول3610.46  بـادرار1998-09-20

حوتیة   فاطمة الزھراء 27001738 قریب من الجید3712.70  بـمتلیلي1998-12-08

الدباغي   أسماء 27001077 قریب من الجید3812.06  بـادرار1998-07-22

سلیماني   موالي ھاشم 27001112 قریب من الجید3913.44  بـادرار1998-08-01

بن ھدي   لطیفة 27001085 مقبول4010.48  بـادرار1998-12-31

121من11:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | بربع أدرار /م | 01012: المؤسسة  

أوالد البكاي   عبد اهللا 27001631 مقبول110.68  بـأدرار1995خالل 

مختار   إبراھیم 27001790 مقبول210.06  بـبرج باجي المختار1996-01-28

غیتاوي   عبد القادر 27001659 مقبول310.54  بـاوقدیم1996-06-21

العایدي   عبد النور 27001626 مقبول410.32  بـأدرار1998-01-31

صبراني   منى 27000839 قریب من الجید512.52  بـادرار1998-04-03

غیتاوي   سھام 27001541 مقبول610.86  بـادرار اوقدیم1997-03-30

تایبي   لیلة 27000948 قریب من الجید712.12  بـادرار1998-04-16

حماوي   محمد سالم 27001010 مقبول810.72  بـادرار1995-01-31

لحبوس   محمد 27000990 جید914.38  بـادرار1998-08-04

بوزیان نجادي   محمد اسالم 27001006 مقبول1010.10  بـالعامریة1998-08-11

یحیاوي   الھام 27001174 مقبول1111.82  بـادرار1999-01-05

لحبوس   بوخاري 27001247 مقبول1210.38  بـادرار1996-10-19

مزاولي   رشیدة 27001401 مقبول1311.48  بـأدرار1998-01-02

عكاكي   زاھیة 27001474 مقبول1410.12  بـادرار1995-11-26

معمري   سعاد 27001510 مقبول1510.38  بـأدرار1997-12-15

عدي   مصطفى 27001091 مقبول1610.98  بـأدرار1997-04-01

121من12:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | المدینة الجدیدة أدرار /م | 01013: المؤسسة  

عیساوي   ھاجر 27001775 مقبول111.78  بـادرار1996-11-17

بربویشي   فاطمة 27001712 مقبول211.76  بـادرار1998-01-02

العماري   عربیةشھرزاد 27001699 مقبول311.72  بـبشار1998-08-04

لحبق   ولید 27001829 مقبول410.86  بـكرزاز1997-06-22

بن قاني   منال 27000835 مقبول511.58  بـأدرار1997-11-26

زایر   لیلى 27000950 مقبول610.02  بـالمقراني1996-01-10

شیاخ   محمد 27000991 قریب من الجید712.16  بـزاویة كنتة1998-08-07

بلخیري   محمد 27000993 جید814.12  بـبشار1998-09-29

بن عودة   محمد االمین 27001001 مقبول911.30  بـارزیو1999-05-10

عالوي بال   تقوى 27001237 مقبول1010.92  بـادرار1997-02-14

للوش   رزقي 27001402 مقبول1110.64  بـحیزر1997-03-21

مخطوط   خولة 27001358 مقبول1210.80  بـفرجیوة1997-09-01

عزوز   سلیمان 27001428 مقبول1310.58  بـأدرار1997-09-21

فرجاني   ریم 27001387 مقبول1410.18  بـاولف1997-12-23

زایر   خدیجة 27001336 مقبول1511.88  بـادرار1998-01-25

عزاوي   سلمة 27001408 مقبول1611.18  بـادرار1998-05-16

مالطي   سمیة 27001441 قریب من الجید1712.66  بـادرار1998-06-04

أبختي   طارق 27001461 مقبول1810.56  بـأدرار1998-11-27

تیلولیني   عائشة 27001597 مقبول1911.56  بـزاویة بالل ادرار1997-09-25

عزاوي   فرح فاطمة الزھراء 27001753 مقبول2011.74  بـادرار1998-12-03

بن عطاء اهللا   أسماء 27001076 مقبول2111.44  بـادرار1997-07-23

بودجاجة   أسامة 27001080 مقبول2210.76  بـادرار1998-03-21

محمدي   مصعب 27001094 جید2314.48  بـالقبة الجزائر1998-12-25

مساھل   یاسمین 27001301 قریب من الجید2413.46  بـادرار1998-01-18

121من13:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | ادغاأدرار /م | 01014: المؤسسة  

سلیماني   عفراء فاطمة الزھراء 27001704 مقبول111.06  بـادرار1998-12-16

حالة   إكرام 27001825 مقبول211.84  بـبشار1998-10-08

عبد الرحمان   سھام 27001543 مقبول311.36  بـاوقدیم1998-04-24

حمیمد   كلثوم 27001557 جید414.34  بـادرار1998-05-16

ساھل   محمد األمین 27000999 مقبول511.02  بـأدرار1995-04-20

سالمي   محمد 27000982 مقبول611.52  بـادغا1997-11-05

محمدي   اسمھان 27001206 قریب من الجید712.94  بـآدغا1998-04-12

ازوا   ایمان 27001184 مقبول810.54  بـاوقدیم1998-06-20

یوسفي   اسماعیل 27001205 مقبول911.94  بـادغا   ادرار1998-06-25

سلیماني   حسام 27001348 مقبول1011.16  بـأدغا أدرار1996-07-10

كفوس   عائشة 27001591 مقبول1111.00  بـالقرارة1996-06-03

حماوي   فاطمة الزھراء 27001735 قریب من الجید1212.56  بـأدغا أدرار1998-04-05

بن حمادي   مصطفى 27001087 مقبول1310.18  بـادرار1995-08-05

طاھري   موالي علي 27001109 مقبول1410.16  بـادغا ادرار1998-02-24

121من14:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 02أدرار | میمون أوالد أحمد /م | 01015: المؤسسة  

میموني   عبد الكریم 27001655 مقبول111.18  بـمیمون تیمي1997-12-08

بلبالي   عبد اهللا 27001635 قریب من الجید212.32  بـملوكة1998-03-03

اوالد دحمان   عبد الرحمان 27001651 مقبول310.92  بـادرار1998-03-29

علیوات   عبد الكریم 27001657 مقبول410.40  بـبوكزین طلمین1998-06-30

شاري   أم الخیر 27000824 مقبول510.44  بـأدرار1995-06-18

قاسمي   سعیدة 27001524 مقبول610.02  بـواینة1995-08-18

بن باي   أحالم 27000944 مقبول710.18  بـملوكة1998-10-10

شاري   محمد لمین 27000997 مقبول810.22  بـادرار1998-07-16

میموني   امنة 27001127 قریب من الجید912.18  بـمیمون1998-06-30

رحماني   الزھراء 27001158 مقبول1010.92  بـأدرار1998-11-06

میموني   اسماء 27001202 مقبول1110.04  بـادرار1997-06-13

بلبالي   بلقاسم 27001224 مقبول1210.60  بـملوكة1998-04-12

میموني   سلیمة 27001434 مقبول1310.14  بـمیمون1997-11-21

نوري   یوسف 27001380 مقبول1410.18  بـواینة1998-01-08

عبد الرحمان   خدیجة 27001338 مقبول1510.38  بـأدرار1998-06-30

میموني   شعیب 27001511 مقبول1610.22  بـادرار1997-11-02

بن باي   مسعودة 27001095 مقبول1711.94  بـادرار1997-04-27

عیشاوي   حاج 27001300 مقبول1810.12  بـبني وازل بودة1994-06-08

بن عمراني   جمیلة 27001286 قریب من الجید1912.42  بـواینة1998-02-28

121من15:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تیمي | جعفر بن ابي طالب أوالد أحمد /م | 01017: المؤسسة  

تازیة   عزیزة 27002103 مقبول110.50  بـبني تامر1995-05-22

زعبون   فاطمة الزھراء 27002108 مقبول210.36  بـأدرار1996-12-20

لوناسي   ھاجر 27002129 مقبول310.42  بـاوالد ابراھیم1998-02-18

حروشي   فاطمة الزھراء 27002112 قریب من الجید412.68  بـاوالد عیسى1998-05-31

بن الشیخ   نعیمة 27001861 مقبول511.86  بـادرار1998-02-25

لمعلم   نھلة 27001864 مقبول610.96  بـأدرار1998-05-12

عالمي   أم أیمن 27001851 جید714.26  بـرقان1998-10-16

مسعودي   جمیلة 27001960 مقبول810.20  بـبني تامر1995-09-18

لمیر   زینب 27002031 مقبول910.14  بـادرار1997-12-08

الحاج قویدر   رانیا 27002011 مقبول1011.22  بـادرار1998-01-19

بخدا   حمزة 27001970 قریب من الجید1112.22  بـأدوالد أحمد1998-03-07

دلیم   سعاد 27002034 مقبول1211.86  بـأدرار1998-05-30

بورقعة   یاسمین 27001972 قریب من الجید1312.78  بـأدرار1998-06-08

مدیاني   صباح 27002026 قریب من الجید1413.52  بـاوالد عیسى1998-09-13

عودالي   سمیرة 27002018 مقبول1511.44  بـادرار1998-10-17

بن با   عبد الكریم 27002079 مقبول1610.40  بـادرار1996-01-31

121من16:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تیمي | المنصوریة أوالد احمد /م | 01018: المؤسسة  

بوعاللة   فاطمة الزھراء 27002107 مقبول110.76  بـادرار1994-03-22

تونصیر   فردوس 27002123 مقبول210.90  بـادرار1998-05-22

رشیدي   مریم 27001887 مقبول310.22  بـاوالد بوحفص1996-01-21

توھامي   محمد زین العابدین 27001884 قریب من الجید412.72  بـوھران1998-08-08

بریشي   الغالیة 27001923 مقبول510.20  بـادرار1994-10-18

سیداعمر   امینة 27001917 مقبول611.22  بـمھدیة1998-10-01

بوھني   یاسین 27001973 مقبول710.88  بـاوالد بوحفص تیمي1994-12-17

بقادر   یمینة 27001964 مقبول810.32  بـاوالبوحفص1995-03-15

باكو   حمزة 27001969 مقبول910.08  بـاوالد بو حفص1996-05-20

بكراوي   سلیمان 27002017 مقبول1010.78  بـزاویة سیدي البكري1997-07-02

121من17:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تمنطیط | الشیخ سید البكري تمنطیط / م | 01021: المؤسسة  

بانوري   أمینة 27002153 مقبول110.80  بـزاویة سیدي البكري1995-09-17

محجوبي   نور الدین 27002172 مقبول211.08  بـاوالد الحاج مامون1996-04-09

حلیفي   نسیمة 27002165 مقبول310.04  بـتمنطیط1997-05-14

فاسمي   أمال 27002150 مقبول410.08  بـتمنیطیط1998-01-21

ناجمي   نعیمة 27002169 قریب من الجید512.38  بـتمنطیط1998-11-28

بركاوي   أمال 27002151 قریب من الجید613.94  بـنومناس1998-12-11

لنھاري   فاطمة 27002463 مقبول710.22  بـبالحاج1996-12-20

یوسفي   ھاجر 27002481 مقبول810.86  بـنوم الناس1998-02-24

حیداوي   فاطمة الزھراء 27002470 مقبول910.96  بـتمنطیط1998-03-19

زاوكي   عز الدین 27002456 مقبول1010.38  بـتمنطیط1998-05-20

حفوضي   وسام 27002484 مقبول1111.86  بـأدرار1998-07-03

باعلي   فاطمة 27002467 مقبول1210.92  بـنومناس1998-09-06

رابحي   فتیحة 27002477 مقبول1310.60  بـاوالد الحاج مامون1998-11-24

بحراوي   فاطیمة 27002471 جید1414.52  بـادرار1999-03-25

ناجمي   االمین 27002230 مقبول1511.18  بـاوالد سیدي وعلي تمنطیط1998-05-29

صالحي   أحمد 27002198 قریب من الجید1613.50  بـعین الترك وھران1998-08-18

موساوي   خدیجة 27002302 مقبول1710.02  بـأدرار1997-07-30

رقادي   بوبكر 27002262 مقبول1810.12  بـبالحاج1998-01-21

نیشاني   ربیعة 27002325 مقبول1911.08  بـاوالد سیدي وعلي تمنطیط1998-06-10

دیحمان   خصرة 27002307 مقبول2010.32  بـادرار1998-07-29

عادل   كنزة 27002385 مقبول2110.26  بـزاویة سیدي البكري1995-03-17

قادري   زینب 27002360 مقبول2211.20  بـتمنطیط1998-01-02

حسوني   سمیة 27002351 قریب من الجید2313.58  بـاوالد سیدي اوعلي1998-02-21

حرمة   شیماء 27002357 قریب من الجید2413.20  بـتمنطیط1998-03-20

121من18:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تمنطیط | الشیخ سید البكري تمنطیط / م | 01021: المؤسسة  

بوندارى   سعاد 27002373 قریب من الجید2512.54  بـتمنطیط1998-05-18

بوفارس عالوي   شریفة 27002368 مقبول2610.20  بـنومناس تمنطیط1998-06-17

صالحي   شھرزاد 27002384 مقبول2710.02  بـتمنطیط أدرار1998-07-20

سلیماني   شھیناز 27002378 مقبول2811.50  بـأدرار1998-11-28

بلخیر   علوان 27002406 جید2915.92  بـادرار1998-06-02

121من19:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تمنطیط | بوفادي تمنطیط /م | 01022: المؤسسة  

بایشي   نورة 27002176 مقبول110.46  بـبوفادي تمنطیط1998-06-01

بختاوي   ھجیرة 27002483 مقبول210.54  بـبوفادي تمنطیط1998-02-12

بوخیرة   وفاء 27002485 مقبول310.74  بـابنكور تمنطیط1998-09-01

باحمو   حكیمة 27002309 قریب من الجید413.68  بـابنكور تمنطیط1998-09-04

121من20:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| بودة | جعفري العربي بودة /م | 01025: المؤسسة  

باعالوي   نوریة 27002528 جید114.58  بـبني اللو بوده1998-06-05

بالوي   منال 27002509 مقبول210.98  بـادرار1998-06-17

كحلون   محي الدین 27002544 مقبول310.88  بـادرار1998-06-24

باعالوي   محمد البشیر 27002536 جید414.10  بـبني اللو بوده1998-10-26

غانمي   الزھراء 27002580 مقبول510.06  بـبندراعو بوده1996-03-31

سوابع   حلیمة 27002624 مقبول610.76  بـبندراعو بوده1998-03-19

سبیعي   حلیمة 27002626 مقبول710.78  بـادرار1998-08-03

حاجي   حنان 27002616 مقبول811.44  بـادرار1998-08-03

بالوي   امال 27002571 قریب من الجید913.12  بـادرار1998-08-23

جزاري   أسماء 27002562 قریب من الجید1012.70  بـقسنطینة1998-08-26

باحمید   حنان 27002617 جید1114.02  بـادرار1998-09-04

عباسي   احمد 27002592 مقبول1211.36  بـبندراعو بوده1998-09-29

بالوي   ام كلثوم 27002568 مقبول1311.48  بـادرار1999-01-13

عیشاوي   راضیة 27002663 مقبول1411.30  بـبني اللو1998-03-08

121من21:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| بودة | المنصور بودة /م | 01026: المؤسسة  

حیداوي   إسماعیل 27002860 مقبول110.50  بـبني وازل بودة ادرار1994-02-16

قومي   مراد 27002545 مقبول211.16  بـغرمعلي بودة1995-12-04

نشاش   ناصر الدین 27002514 مقبول311.22  بـأدرار1996-12-08

بلخیري   نبیلة 27002515 مقبول410.10  بـادرار1998-02-12

ساعد   أحمد سلطان 27002541 قریب من الجید513.16  بـمستشفى أدرار1998-11-13

قومي   فاطمة 27002822 قریب من الجید612.50  بـاغرم علي بودة1995-08-10

قومي   فوزیة 27002842 مقبول711.44  بـغرم علي بودة1996-03-23

یحیاوي   ھاشمیة 27002848 مقبول810.34  بـبودة1996-07-23

ساعد   الخادم 27002574 مقبول910.42  بـبني وازل بودة1995-09-28

برماتي   العربي 27002583 مقبول1010.08  بـزاویة سیدي حیدا بودة1996-04-08

عبداهللا   حنان 27002614 مقبول1110.02  بـاغرم علي بودة1996-05-01

یحیاوي   حفصة 27002645 مقبول1210.02  بـالمنصور بودة1997-07-12

فوندو   حمزة 27002634 مقبول1311.02  بـالمنصور بودة1998-11-06

قومي   سھام 27002723 مقبول1410.24  بـاغرم علي1994-12-05

بلعربي   رقیة 27002675 مقبول1510.26  بـغرم علي بودة1995-01-20

مبروكي   زینب 27002698 قریب من الجید1612.44  بـالمنصور بودة1996-10-27

واجي   زكریاء 27002715 مقبول1711.62  بـالمنصور بودة1997-01-27

باجدي   یوسف 27002660 مقبول1811.44  بـبني وازل1997-09-21

بوریشة   سمیة 27002683 قریب من الجید1912.32  بـالمنصور بودة1997-10-18

عبد الھادي   صارة 27002692 مقبول2010.38  بـبني وازل بودة أدرار1998-01-11

عیشاوي   زولیخة 27002728 مقبول2111.72  بـبني وازل بودة ادرار1998-03-27

جعفري   سلیمان 27002680 مقبول2211.90  بـزاویة سیدي حیدة1998-05-16

بلوي   صلیحة 27002687 مقبول2310.62  بـبني وازل بودة1998-06-25

موساوي   صباح 27002695 مقبول2410.26  بـأدرار1998-11-03

121من22:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| بودة | المنصور بودة /م | 01026: المؤسسة  

نشاش   عبد المجید 27002768 مقبول2510.82  بـحي ھواري بمدین بودة1993-02-19

ناجمي   عبد القادر 27002786 مقبول2611.44  بـالمنصور1995-04-09

امحمدي   عبد المجید 27002770 مقبول2710.80  بـبني وازل بودة1996-01-09

121من23:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| بودة | لغمارة بودة /م | 01027: المؤسسة  

بوشرى   وھیبة 27002862 مقبول110.42  بـالقصیبة بودة1995-02-21

عزیزي   وھیبة 27002863 مقبول211.54  بـادرار1998-09-30

سعیدي   نصر الدین بن عبد القادر 27002523 قریب من الجید312.28  بـادرار1998-07-21

یحیاني   ھندة 27002843 جید414.14  بـالقصیبة بودة1998-01-08

عزیزي   فاطیمة بنت احمد 27002834 مقبول510.74  بـادرار1998-01-26

حامدي   فاطمة 27002827 جید جدا616.20  بـلعماریین بودة1998-05-05

بلحاج   فتیحة 27002840 مقبول710.74  بـادرار1998-05-27

كرامي   الزبیر 27002577 قریب من الجید812.26  بـلعماریین بودة1997-04-04

كریمي   حلیمة 27002621 مقبول911.04  بـالغمارة بودة1997-10-13

رافعي   امال 27002570 قریب من الجید1012.20  بـادرار1998-01-04

بوشرى   جمال الدین 27002613 مقبول1110.34  بـلقصیبة بودة1998-05-14

بن الطیب   حاجة 27002636 قریب من الجید1213.50  بـادرار1998-05-18

ملوكي   حنان 27002615 مقبول1311.48  بـلعماریین بودة1998-07-23

سعیدي   ایمان 27002588 قریب من الجید1413.44  بـلعماریین بودة1998-09-22

بحاج   مریم 27002561 قریب من الجید1513.30  بـادرار1998-10-05

صالحي   اسماعیل 27002596 مقبول1610.24  بـادرار1998-12-18

كانوي   رحمة 27002667 مقبول1710.06  بـبندراعو بودة1997-03-20

عبا   شھرزاد 27002726 مقبول1811.16  بـلعماریین بودة1997-03-29

كریمي   یوسف 27002661 مقبول1911.02  بـالغمارة بودة1998-02-21

سرطاق   ربیعة 27002665 مقبول2010.08  بـالقصیبة بودة1998-03-30

عالوي   صافیة 27002693 مقبول2110.38  بـادرار1998-04-29

عبد النبي   كنزة 27002732 قریب من الجید2212.06  بـالغمارة بودة1998-09-21

سعیدي   كریمة 27002739 قریب من الجید2313.44  بـلعماریین بودة1998-09-29

بلحاج   كلثوم 27002734 قریب من الجید2412.38  بـالغمارة بودة1999-03-19

121من24:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| بودة | لغمارة بودة /م | 01027: المؤسسة  

باحو   عبد الحكیم 27002777 مقبول2511.64  بـالقصیبة بودة1995-08-18

كادي   عباس 27002760 مقبول2610.56  بـالغمارة بودة1995-11-10

كریمي   عبد الرزاق 27002782 مقبول2710.76  بـالغمارة بودة1996-03-24

عبا   عبد اهللا 27002772 مقبول2811.36  بـلعماریین بودة1996-04-22

حنیني   عبد الحق 27002778 مقبول2910.22  بـالغمارة بودة1996-07-29

بحاج   عبد الغني 27002791 مقبول3011.76  بـلقصیبة بودة1998-01-01

121من25:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تسابیت | رحمان بوفلجة تسابیت /م | 01033: المؤسسة  

شویرف   ھدى 27003342 مقبول111.98  بـأدرار1999-03-23

دلیل   عائشة 27003224 جید214.98  بـبن طلحة1998-02-10

دلیل   كلثوم 27003198 قریب من الجید313.80  بـتسابیت1998-05-16

خیضاوي   محمدالطیب 27002949 مقبول411.02  بـادرار1996-09-21

موحا   مریم وفاء 27002955 قریب من الجید512.82  بـتسابیت1998-04-24

باصي   لطیفة 27002961 مقبول610.56  بـكبرتن1998-07-28

یوسفات   یاسمین 27003062 قریب من الجید712.84  بـادرار1998-01-17

بوكریمة   الحاج أحمد 27002988 جید814.26  بـاوالدخضیر1999-03-21

مزھود   سمیرة 27003144 مقبول910.14  بـحیزر1995-06-18

یوسفات   حفصة 27003102 مقبول1010.66  بـبن طلحة1998-09-20

یوسفات   صلیحة 27003143 قریب من الجید1113.22  بـأدرار1999-02-23

121من26:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تسابیت | وجالن تسابیت /م | 01034: المؤسسة  

موحة   فاطیمة 27003329 مقبول110.42  بـادرار1997-10-09

بوقرین   ھجیرة 27003343 مقبول211.36  بـلمعیز تسابیت ادرار1998-04-06

قروال   عبد الجلیل 27003238 مقبول310.76  بـالمنیعة غردایة1995-04-27

ضامري   عائشة بنت محمد 27003225 مقبول411.40  بـلعیاد تسابیت1998-04-11

قطیب   عبد القادر 27003279 مقبول510.58  بـتسابیت1996-01-19

شاھدي   عبد القادر 27003281 مقبول611.38  بـلمعیز1997-12-04

شندة   عبد العالي 27003283 مقبول711.00  بـلمعیز تسابیت1998-08-17

لعنایة   فاطمة 27003313 قریب من الجید813.86  بـأدرار1998-12-02

فرساق   عمر 27003205 مقبول911.00  بـلعیاد تسابیت أدرار1996-01-20

برادعة   سعیدة 27003179 مقبول1010.64  بـلعیاد1997-01-16

ضامري   زھرة 27003192 مقبول1110.84  بـلعیاد تسابیت1998-05-16

حلوط   مبروكة 27002897 مقبول1210.24  بـلعیاد1995خالل 

قطیب   محمد 27002931 مقبول1310.76  بـلمعیز تسابیت1995-11-01

شندة   مبروكة 27002899 مقبول1411.12  بـتسابیت1996-05-28

قطیب   نور الدین 27002908 مقبول1510.46  بـبشار1996-07-21

فدمي   بوزیان 27003036 مقبول1610.20  بـلمعیز تسابیت أدرار1995-10-14

زنبو   حمزة 27003056 مقبول1710.56  بـتسابیت1996-02-06

فالحي   حلیمة 27003042 مقبول1810.28  بـلمعیز1996-10-24

شقاف   اكرام 27003027 مقبول1911.72  بـبن طلحة1998-01-03

اده علي   امنة 27002979 مقبول2011.54  بـادرار1998-09-27

كادي   یمینة 27003052 مقبول2110.88  بـبن طلحة1998-10-08

كندة   یعقوب 27003099 مقبول2211.18  بـتسابیت أدرار1997-03-16

سلوس   حوریة 27003104 مقبول2310.88  بـادرار1997-08-16

قرماطي   زینب 27003155 مقبول2410.54  بـلمعیز تسابیت1997-09-19

121من27:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تسابیت | أسبع أسبع /م | 01035: المؤسسة  

باسة   عبد المالك 27003229 مقبول110.46  بـتسابیت1998-06-14

خالة   مباركة 27002888 مقبول210.06  بـبن طلحة1998-05-28

حاجي   مریم 27002954 مقبول310.76  بـمقرة1998-06-28

حلوط   سمیة 27003139 مقبول410.92  بـلعیاد تسابیت1998-04-22

غزوي   خدیجة 27003087 جید515.02  بـأدرار1998-05-27

خاي   شریفة 27003161 مقبول610.06  بـتسابیت1998-06-27

121من28:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تسابیت | برینكان تسابیت /م | 01036: المؤسسة  

بحیدة   فاطمة الزھراء 27003324 مقبول111.34  بـحماد1996-07-24

بال   فضیلة 27003337 جید214.98  بـبن طلحة1998-03-05

بعزي   فوزیة 27003341 مقبول311.34  بـتسابیت1998-03-18

عزاوي   فتیحة 27003333 قریب من الجید413.92  بـحماد1998-05-15

خرازي   عبد الكریم 27003262 مقبول510.70  بـبرینكان1994-08-05

بعزیز   عبد الحمید 27003240 مقبول610.50  بـعمور1996-04-16

بللة   عبد اهللا 27003235 مقبول710.70  بـبرینكان1996-09-11

عالق   عبد الكبیر 27003259 قریب من الجید812.32  بـحماد1997-02-09

حمداني   عبد الرحمن 27003248 مقبول911.24  بـعریان الراس1998-04-16

بال   عبد الرزاق 27003257 قریب من الجید1012.86  بـبن طلحة1998-06-10

حاسني   عبد المالك 27003230 مقبول1111.76  بـبرینكان1998-10-04

دحان   عبد القادر 27003278 مقبول1210.26  بـبرینكان1995-11-03

مسكور   عبد العزیز 27003286 مقبول1311.30  بـبرینكان1996-05-16

قاسمي   عبد الكریم 27003276 مقبول1411.56  بـبن طلحة1998-07-02

مرزوقي   سعیدة 27003182 مقبول1510.14  بـبن طلحة1997-07-22

بنعیش   زھرة 27003191 قریب من الجید1612.78  بـبن طلحة1997-11-23

بعزیز   عمر 27003207 مقبول1710.22  بـادرار1998-06-23

حمداني   مباركة 27002886 مقبول1810.42  بـعریان الراس1994-10-13

بن بابا   محمد 27002929 مقبول1910.06  بـتسابیت1995-07-23

بلبالي   أحمد 27002930 مقبول2010.36  بـبرینكان1995-10-15

عیساوي   مبروكة 27002898 مقبول2110.94  بـتسابیت1995-12-28

حیح   محمد 27002937 مقبول2211.32  بـبرینكان1996-07-28

بحیدة   مریمة 27002957 مقبول2311.18  بـتسابیت1997-04-01

عبد الحسان   لطیفة 27002960 مقبول2410.62  بـتسابیت1997-04-05

121من29:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تسابیت | برینكان تسابیت /م | 01036: المؤسسة  

خرازي   نعیمة 27002903 مقبول2510.68  بـبرینكان1997-08-14

بشري   أحمد علي 27002947 مقبول2610.00  بـبني یخلف1997-09-01

كرومي   محمد الطیب 27002944 مقبول2710.24  بـعریان الراس1998-01-06

برینكان   نور الھدى 27002909 قریب من الجید2813.10  بـبرینكان1998-05-26

كرومي   یاسین 27003063 مقبول2910.16  بـعریان الراس1995-11-13

بلبالي   لكبیرة 27002974 قریب من الجید3012.94  بـتسابیت1998-01-29

بن حیدي   یمینة 27003049 قریب من الجید3113.44  بـعمور1998-01-31

بعزي   اسماء 27003025 مقبول3210.52  بـبن طلحة1998-06-27

عیساوي   خالد 27003060 مقبول3310.56  بـتسابیت1998-08-04

شریفي   رحمة 27003113 مقبول3410.84  بـحماد1995-02-22

حاسني   رشیدة 27003127 مقبول3510.52  بـتسابیت1995-09-04

قاسمي   خدیجة 27003083 مقبول3611.52  بـتسابیت1995-11-22

بعزیز   رمضان 27003111 قریب من الجید3713.10  بـتسابیت1996-01-24

صافي   حفصة 27003100 قریب من الجید3812.36  بـأدرار1996-08-11

زكاري   حفصة 27003101 قریب من الجید3912.16  بـحماد1997-03-13

مسكور   زینب 27003154 مقبول4010.22  بـتسابیت1997-07-28

بللة   سعاد 27003162 مقبول4110.24  بـبرینكان1998-02-03

بن العایشي   رقیة 27003133 مقبول4210.44  بـبرینكان1998-04-21

كرومي   حیاة 27003080 مقبول4310.70  بـبن طلحة1998-11-14

121من30:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| فنوغیل | الشیخ بن عومر فنوغیل /م | 01041: المؤسسة  

ھنان   إیمان 27003871 قریب من الجید112.00  بـسیدي بلعباس1998-05-19

باسیدي   عیسى 27003826 مقبول210.46  بـعباني1995-07-05

باعلي   عبد الحكیم 27003734 مقبول310.08  بـنومناس1996-07-29

عابد   عبد الوھاب 27003787 مقبول410.22  بـفنوغیل1996-08-06

یوسفي   عبد الحكیم 27003735 مقبول511.92  بـفنوغیل1998-03-02

بن ناجم   عبد الحمید 27003731 قریب من الجید613.62  بـزاویة سیدي عبد القادر1998-08-14

مسعودي   سھیلة 27003673 قریب من الجید712.44  بـفنوغیل1998-02-19

موساوي   شھیناز 27003674 قریب من الجید812.26  بـمستغانم1998-08-06

بن عومر   مروة 27003443 مقبول911.04  بـفنوغیل1998-01-13

ملوكي   محمد الصدیق 27003421 قریب من الجید1012.64  بـفنوغیل1998-04-01

باقومة   أصالة 27003446 مقبول1111.50  بـسیدي یوسف1998-11-18

بوزیان   نوال 27003379 جید1214.38  بـتادمایت1998-12-19

مسعودي   رقیة 27003617 قریب من الجید1313.66  بـسیدي یوسف1998-01-02

عبد السالم   صالح الدین 27003619 مقبول1411.26  بـفنوغیل1998-04-05

بن اقوم   یاسمین 27003565 مقبول1510.68  بـفنوغیل1998-10-17

لغزال   مصطفى 27003461 قریب من الجید1613.54  بـفنوغیل1998-09-24

صدیقي   حلیمة 27003545 مقبول1711.40  بـفنوغیل1998-10-15

قیدوم   امین 27003478 جید جدا1816.68  بـفنوغیل1998-12-14

121من31:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| فنوغیل | العلوشیة فنوغیل /م | 01042: المؤسسة  

حمدي   إیمان 27003870 مقبول110.56  بـفنوغیل1998-04-14

ھداجي   فؤاد 27003832 قریب من الجید212.30  بـفنوغیل1998-01-10

عبدالرسول   عبدالصمد 27003796 مقبول310.84  بـفنوغیل1995-11-09

حمودي   عبدالحفیظ 27003791 مقبول410.40  بـتسفاوت1996-01-21

عبدالرسول   عبدالحلیم 27003789 مقبول511.14  بـفنوغیل1998-07-26

حمودي   عبدالحمید 27003790 قریب من الجید612.86  بـتسفاوت1998-08-15

حفیان   زكریاء 27003663 قریب من الجید712.58  بـادرار1996-11-20

عاللي   میمونة 27003427 مقبول810.32  بـعلوشیة1996-06-25

صالحي   محمد 27003389 مقبول910.10  بـفنوغیل1997-03-16

بوراس   محمد 27003411 مقبول1010.32  بـفنوغیل1998-08-20

یوسفي   محمد 27003412 مقبول1111.14  بـنومناس1998-09-25

حمدي   حمادي 27003539 مقبول1210.44  بـادرار1995-02-28

زویني   الضاویة 27003483 مقبول1310.04  بـفنوغیل1996-01-14

كاوى   امین 27003477 مقبول1410.66  بـتسفاوت فنوغیل1996-06-01

زویني   موالي حفیض 27003469 مقبول1510.42  بـفنوغیل1997-02-01

حمودي   بدر الدین 27003530 مقبول1611.40  بـتمنغست1997-03-26

كاوى   بشرى 27003534 قریب من الجید1713.60  بـفنوغیل1998-11-20

121من32:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| فنوغیل | باعمر فنوغیل /م | 01043: المؤسسة  

السھلي   فضیلة 27003862 مقبول110.38  بـفنوغیل1996-07-27

جعفري   عبد الحمید 27003730 مقبول210.18  بـفنوغیل1993-12-09

بن یعیش   عبد اهللا 27003722 مقبول310.26  بـفنوغیل1996-01-21

عطاوي   عبد الجلیل 27003728 مقبول410.34  بـفنوغیل1996-02-11

مھدي   عائشة 27003710 جید514.36  بـباعمور1998-11-23

بابا   كلثوم 27003684 مقبول611.22  بـفنوغیل1996-09-20

السھلي   أسماء 27003445 مقبول710.28  بـأدرار1997-03-19

محرز   خیرة 27003581 مقبول810.32  بـتیطاف1995-01-01

لعصب   خدیجة 27003578 مقبول911.40  بـباعمور1998-03-11

بولیلو   براھیم 27003532 مقبول1010.02  بـفنوغیل1998-01-07

121من33:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| فنوغیل | عزي فنوغیل /م | 01044: المؤسسة  

قامو   خدیجة 27003579 مقبول110.40  بـفنوغیل1998-04-12

121من34:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تامست | سید المختار الكنتي تامست /م | 01049: المؤسسة  

عاللي   محمد البركة 27003919 مقبول111.40  بـادرار1996-05-18

بوتدارة   الصدیق 27003930 مقبول211.86  بـإیكیس1997-10-30

بن عبد الكریم   أسماء 27003923 مقبول310.10  بـتماسخت1998-04-01

یاقة   إیمان 27004095 مقبول410.40  بـعنطر1994-06-30

بن عبد الكریم   ھاجر 27004094 مقبول510.12  بـتماسخت1997-02-27

یاقة   وفاء 27004098 قریب من الجید613.20  بـعنطر بلدیة تامست1997-10-12

بوتدارة   فطیمة 27004092 مقبول711.62  بـإیكیس1998-07-07

عقیدي   خدیجة 27003965 مقبول810.94  بـجدید تامست1994-11-21

عقید   رشیدة 27003977 مقبول910.28  بـفنوغیل1995-11-29

یاقة   جمعة 27003958 مقبول1010.80  بـعنطر1996-01-05

یاقة   یاسین 27003960 مقبول1110.76  بـفنوغیل1997-09-14

عقید   یمینة 27003955 قریب من الجید1213.72  بـبویحیا تامست1998-01-10

ملوكي   یوسف 27003974 قریب من الجید1312.46  بـبویحیا1998-02-08

حینوني   حیاة 27003963 مقبول1410.50  بـفنوغیل1998-07-20

ثالجیت   ایمان 27003944 قریب من الجید1512.14  بـاألحمر بلدیة تامست1998-10-27

عدو   حمزة 27003957 قریب من الجید1613.00  بـفنوغیل1998-12-23

زوادي   عبد اهللا 27004029 مقبول1710.90  بـلحمر تامست1996-02-05

عقیدي   سمیة 27003991 مقبول1810.48  بـجدید1996-10-11

عقید   عبد الغفور 27004052 مقبول1910.26  بـفنوغیل1997-02-04

بحمان   عبد الرحیم 27004044 مقبول2010.72  بـعنطر بلدیة تامست1997-04-21

بونعامة   فاطمة 27004068 مقبول2111.78  بـفنوغیل1997-09-17

جعفري   فتیحة 27004078 قریب من الجید2213.46  بـبویحیا1997-10-05

بن یوسف   عائشة 27004025 جید2314.98  بـتماسخت1998-01-02

طمبو   كریمة 27004016 قریب من الجید2412.86  بـجدید1998-01-16

121من35:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تامست | سید المختار الكنتي تامست /م | 01049: المؤسسة  

السھلي   عبد الواحد 27004053 قریب من الجید2513.78  بـزاویة كنتة1998-02-06

ثالجیت   عمر 27004019 جید2614.12  بـاألحمر بلدیة تامست1998-03-25

باعزیز   فاطمة 27004070 مقبول2710.90  بـاألحمر بلدیة تامست1998-04-04

السھلي   عزیزة 27004063 مقبول2811.12  بـتماسخت1998-05-03

دراوي   عبد الصمد 27004046 مقبول2911.34  بـادرار1998-05-25

مقدم   فاطمة 27004071 جید3014.34  بـاالحمر1998-08-23

دراوي   سمیر 27003992 مقبول3110.10  بـأرزیو1998-09-12

أقبلي   سھام 27004002 جید3214.78  بـتماسخت1998-10-01

عقید   عبد العزیز 27004051 قریب من الجید3313.00  بـبویحیا1998-11-06

معرف   سھیلة 27004003 مقبول3411.74  بـاألحمر بلدیة تامست1998-12-11

121من36:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تامست | تیطاف تامست /م | 01050: المؤسسة  

ھداج   محمد 27003912 مقبول110.78  بـغرمیانو1996-06-24

عبد الرؤوف   مبروكة 27003900 مقبول211.26  بـتیطاف تامست1996-10-04

حموصالح   نصر الدین 27003902 مقبول310.14  بـغرمیانو تامست1997-03-03

أیدر   المختار 27003927 مقبول410.04  بـتیطاف تامست1997-04-24

شیباني   ملیكة 27003892 مقبول511.18  بـتیطاف تامست1997-08-14

عبد الرؤوف   مصطفى 27003924 قریب من الجید612.02  بـزاةیة كنتة1998-08-01

ایدر   محمد 27003917 مقبول711.84  بـتیطاف1998-08-05

تیطافي   أم ھاني 27003891 قریب من الجید813.10  بـأدرار1998-09-14

حمو صالح   ابراھیم 27003941 مقبول910.14  بـغرمیانو تامست1994-02-19

شیباني   حوریة 27003970 مقبول1010.16  بـتیطاف تامست1995-04-01

مسعودي   بریكة 27003948 مقبول1111.00  بـغرمیانو تامست1996-02-21

حموصالح   احمد 27003946 مقبول1210.18  بـغرمیانو تامست1996-08-19

مسعودي   جمیلة 27003954 مقبول1310.02  بـغرمیانو تامست1996-11-08

محمد   كلثوم 27004013 مقبول1410.42  بـتیطاف تامست1995-02-25

جعفري   فاطمة 27004064 مقبول1510.94  بـغرمیانو تامست1995-03-10

حمو صالح   عائشة 27004022 مقبول1610.24  بـغرمیانو تامست1995-10-03

عبدالرؤوف   عبدالكریم 27004057 قریب من الجید1712.34  بـتیطاف تامست1996-01-14

ایدر   عائشة 27004023 مقبول1810.08  بـتیطاف تامست1996-04-16

مسعودي   فتیحة 27004075 مقبول1911.68  بـزویة كنتة1996-12-02

دھاج   فتیحة 27004076 مقبول2010.08  بـتیطاف تامست1997-06-14

خالد   زھرة 27004009 قریب من الجید2113.06  بـتیطاف تامست1998-02-27

بوالل   فاطمة 27004069 مقبول2210.36  بـتیطاف تامست1998-03-08

جعفري   عبد الوھاب 27004054 مقبول2310.26  بـغرمیانو تامست1998-09-14

عبد الرؤوف   عائشة 27004026 قریب من الجید2412.76  بـتیطاف تامست1998-12-08

121من37:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| زاویة كنتھ | الشیخ المغیلي زاویة كنتھ / م | 01053: المؤسسة  

لكبیر   عبد القادر 27004612 مقبول111.64  بـقصبة القاید1994-03-25

باحیا   عبد القادر 27004615 مقبول211.26  بـمیمون سالي1996-07-02

موسى   عبدالرحیم 27004635 مقبول310.14  بـزاویة كنتة1998-01-21

رحموني   عبدالسالم 27004638 قریب من الجید413.08  بـادمر1998-01-22

التمالي   عبدالودود 27004660 مقبول510.70  بـادرار1994-05-11

محارزي   فایزة 27004666 مقبول610.06  بـزاویة كنتة1997-03-08

القطبي   فاطیمة 27004686 قریب من الجید712.10  بـتازولت1998-12-16

حاجي   عبد الحمید 27004578 مقبول810.04  بـبوانجي1995-10-04

الداودي   علي 27004525 مقبول911.92  بـقصر الفوقاني انزجمیر1994-04-13

منصور   یوسف 27004396 قریب من الجید1013.40  بـزاویة كنتة1996-05-05

بن دریس   محمد االمین 27004169 مقبول1110.78  بـتیطاوین الشرفاء1996-06-16

عمري   محمد 27004163 مقبول1210.44  بـزاویة كنتة1998-06-01

لحسین   الحسین 27004237 قریب من الجید1312.00  بـزاویة كنتة1998-07-29

لحسین   الطاھر 27004241 قریب من الجید1413.18  بـزاویة كنتة1998-07-29

لمین   الزھراء 27004260 مقبول1511.40  بـمناصیر1997-04-11

لمین   سارة 27004443 مقبول1611.10  بـزاویة كنتة1997-02-02

منصور   سمیحة 27004432 قریب من الجید1712.68  بـادمر1998-01-01

121من38:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| زاویة كنتھ | زاجلو زاویة كنتة / م | 01054: المؤسسة  

حني   عبدالسالم 27004637 مقبول110.12  بـزاقلواعرب1995-09-17

معتوق   عبدالقادر 27004647 قریب من الجید212.12  بـزاقلومرابطین1996-11-19

بوحمو   فاطمةالزھراء 27004680 مقبول310.74  بـزاویةكنتھ1998-01-16

بوحمو   فاطیمة 27004684 قریب من الجید413.28  بـزاویةكنتھ1998-02-06

لغرام   عبد الكامل 27004594 مقبول510.00  بـزاقلو مرابطین1996-02-28

بحجیج   علي 27004526 مقبول611.12  بـزاویة كنتة1994-08-12

حني   كلثوم 27004515 مقبول710.06  بـزاقلو اعرب1996-03-31

التوھامي   عمر 27004531 مقبول810.46  بـاوالد الحاج1996-12-25

فوضیل   عائشھ 27004539 مقبول910.86  بـزاقلومرابطین1998-01-03

فوضیل   كریمة 27004520 مقبول1010.92  بـزاقلومرابطین1998-04-08

التوھامي   زھیة 27004492 مقبول1111.00  بـأوالد الحاج1998-07-03

تیب   محمد 27004145 مقبول1211.14  بـزاویة كنتة1995-09-20

لخریف   محمد 27004148 مقبول1310.24  بـزاقلومرابطین1996-05-09

جوعاك   نصیرة 27004127 مقبول1411.00  بـزاویةكنتھ1997-10-26

زقلوي   نورالھدى 27004134 مقبول1510.48  بـ زاویةكنتة1998-06-20

معتوق   نورة 27004135 جید1614.24  بـزاقلو مرابطین1998-10-08

بكة   حمزه 27004342 مقبول1710.12  بـزاویة كنتة1995-03-22

لغرام   حاجھ 27004360 مقبول1810.50  بـزاویة كنتة1996-05-12

لخریف   یوسف 27004397 مقبول1910.48  بـزاقلو مرابطین1996-07-09

الزبیري   بوحمو 27004313 مقبول2010.94  بـزاویةكنتھ1997-02-10

حني   حنان 27004321 قریب من الجید2112.68  بـزاقلو اعرب1998-01-02

اوالد علي   دلیلة 27004323 قریب من الجید2212.88  بـزاویة كنتة1998-07-05

الصالح   محمود 27004179 مقبول2310.64  بـاوالدالحاج1995-08-09

سید البو   الزھراء 27004248 مقبول2411.40  بـزاقلو مرابطین1996-10-29

121من39:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| زاویة كنتھ | زاجلو زاویة كنتة / م | 01054: المؤسسة  

قاضي   مریة 27004187 مقبول2510.74  بـاوالدالحاج1997-03-10

حنیني   اسماعیل 27004292 مقبول2610.08  بـزاویة كنتة1995-03-20

تیب   اسامھ 27004296 مقبول2710.22  بـزاویة كنتة1996-05-20

اللیل   اسماء 27004288 قریب من الجید2812.92  بـزاقلو مرابطین1997-09-24

بالل   العباس 27004264 مقبول2911.48  بـزاقلومرابطین1998-09-17

معتوق   رمضان 27004411 مقبول3010.46  بـزاویة كنتة1994-04-10

التاقي   رقیة 27004426 قریب من الجید3113.24  بـزاویة كنتة1998-07-13

121من40:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| زاویة كنتھ | بوعلي زاویة كنتة / م | 01055: المؤسسة  

موالي   عبد القادر یونس 27004619 مقبول110.24  بـزاویة كنتة1997-09-05

العثماني   عبد المجید 27004560 مقبول210.48  بـزاویة كنتة1998-03-21

بجین   سعاد 27004476 مقبول310.00  بـزاویة كنتة1996-04-21

بالل   صباح 27004459 جید414.12  بـبوزقزاد1997-10-01

الكوزاني   علي 27004528 مقبول510.40  بـزاویة كنتة1998-01-06

حمزاوي   زینب 27004472 مقبول611.20  بـاظوى1998-05-17

موالي   لیلى 27004138 مقبول710.08  بـزاویة كنتة1997-05-04

كنزاح   أحالم 27004136 قریب من الجید813.68  بـزاویة كنتة1998-10-17

ھمالي   یاسین 27004365 مقبول910.42  بـالمنیعة1999-03-23

العاده   المختار 27004226 مقبول1010.66  بـزاویة كنتة1997-06-18

محمد الصالح   لخضر 27004184 مقبول1111.40  بـزاویة كنتة1998-05-01

عكبر   العربي 27004267 مقبول1210.40  بـبوعلي1996-03-09

محمد الصالح   رشیدة 27004419 مقبول1310.68  بـبوعلي1996-03-21

بنضوره   رقیة 27004423 مقبول1410.40  بـبوعلي1997-10-17

عبد اهللا   رحمونة 27004414 مقبول1510.74  بـزاویة الشیخ1998خالل 

إدریس   سلطانة 27004437 مقبول1610.50  بـزاویة كنتة1998-03-01

برماتي   سالم 27004440 مقبول1710.80  بـبوعلي1998-08-01

121من41:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| زاویة كنتھ | زاویة كنتة الجدیدة /م | 01056: المؤسسة  

شرق العین   إبراھیم 27004711 مقبول111.06  بـالبلیدة1998-08-29

مزاولي   عبدالرزاق 27004636 مقبول211.52  بـزاویة كنتة1995-04-11

الطاھري   عبد الودود 27004622 مقبول310.22  بـزاویة كنتھ1995-05-15

كروم   عبد الباسط 27004573 مقبول410.32  بـبشار1995-06-26

بركة   عبد اهللا 27004572 مقبول510.12  بـزاویة كنتة1997-08-28

داوعلي   عبد الرزاق 27004591 قریب من الجید613.20  بـزاویة كنتة1998-09-06

سرقمة   عاشور 27004533 مقبول710.60  بـزاویة كنتة1993-07-08

داوعلي   كنزة 27004512 مقبول811.32  بـزاویة كنتة1998-02-26

برماتي   أحمد 27004146 مقبول911.04  بـبوعلي زاویة كنتة1995-12-16

الطاھري   آمنة 27004110 مقبول1010.58  بـزاویة كنتة1997-02-24

معطااهللا   أنس 27004111 مقبول1110.78  بـزاویة كنتة1998-03-06

الفضة   نعیمة 27004131 مقبول1211.38  بـزاویة كنتة1998-10-04

سیدي بابا   حوریة 27004392 مقبول1310.30  بـزاویة كنتة1995-03-13

سرقمة   یسرى 27004386 مقبول1410.20  بـزاویة كنة1996-12-09

خلیفة   خیر الدین 27004371 مقبول1511.14  بـزاویة كنتة1998-02-04

دھالسي   حنان 27004322 مقبول1611.50  بـزاویة كنتھ1998-03-09

مساعدي   جمال 27004317 مقبول1710.18  بـبجایة1998-04-17

الغول   یحیى 27004367 مقبول1811.38  بـزاویة كنتة1998-09-14

الحساني   موالي عبد الرحمن 27004220 مقبول1910.16  بـزاویة كنتة1998-01-10

معطااهللا   محمد االمین 27004171 مقبول2011.46  بـزاویة كنتة1998-05-30

داو علي   آسیا 27004188 جید2114.46  بـزاویة كنتة1998-07-02

قرافي   محمد األمین 27004168 مقبول2210.42  بـأولف1998-07-18

كادي   ابراھیم 27004273 مقبول2310.72  بـزاویة كنتھ1996-02-12

سرقمة   بشرى 27004297 مقبول2410.64  بـزاویة كنتة1997-08-28

121من42:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| زاویة كنتھ | زاویة كنتة الجدیدة /م | 01056: المؤسسة  

شكایم   ابتسام 27004270 مقبول2511.36  بـبزاویة كنتة1998-08-16

سرقمة   صباح 27004447 مقبول2610.34  بـزاویة كنتة1996-02-15

زعیم   سمر نسرین 27004436 قریب من الجید2712.98  بـتلمسان1998-03-26

سرقمة   یوسف 27004410 قریب من الجید2812.14  بـزاویة كنتة1998-04-02

الحدادي   رقیة 27004425 مقبول2910.38  بـزاویة كنتة1998-05-21

سرقمة   راویة 27004413 قریب من الجید3013.82  بـزاویة كنتھ1998-10-28

121من43:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| زاویة كنتھ | توریرین زاویة كنتة /م | 01057: المؤسسة  

عبد الوافي   فاطمھ الزھراء 27004682 مقبول111.20  بـزاویة كنتة1995-06-12

عبد الوافي   فتیحة 27004693 مقبول211.60  بـمكید1998-01-27

وانزه   عبد الحق 27004583 مقبول311.54  بـتیوریرین1997-11-26

مكیدي   مبروكة 27004123 مقبول410.66  بـزاویة كنتة1998-12-26

مكیدي   الزھراء 27004246 مقبول511.60  بـمكید1996-04-19

عبد الوافي   رقیة 27004422 مقبول611.02  بـمكید1995-09-08

ملوكي   یوسف 27004409 مقبول710.54  بـزاویة كنتة1998-03-08

121من44:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| انجزمیر | انجزمیر /م | 01062: المؤسسة  

بحیدي   ھاجر 27005353 مقبول110.34  بـتیطاوین الشرفاء1996-06-05

نایلي   فوزیة 27005352 مقبول211.54  بـزاویة كنتة1998-02-20

ولد ھدي   وھیبة 27005365 مقبول310.68  بـالمحفوض1999-11-21

سوداني   عبد العزیز 27005265 مقبول411.14  بـالمحفوض1995-08-21

علي   عبد العزیز 27005266 قریب من الجید512.20  بـزاویة كنتة1996-06-29

علي   عبد القادر 27005252 مقبول611.04  بـزاویة كنتة1996-07-14

حاج بلقاسمي   عبد الغني 27005259 مقبول711.30  بـزاویة كنتة1996-07-17

لحسین   عبد القادر 27005253 مقبول810.94  بـزاویة بالل1996-11-28

شیاخ   عبد القادر 27005255 مقبول911.74  بـتیطاوین لخراص1997-03-01

عباسي   عبدالباسط 27005279 مقبول1011.50  بـوغزیر1998-01-12

بوحامدي   عبدالحمید 27005282 قریب من الجید1113.58  بـالمحفوض1998-01-17

بلبالي   عبد العالي 27005263 قریب من الجید1213.92  بـزاویة كنتة1998-04-21

العطافي   عبد القادر 27005257 مقبول1311.70  بـبزاویة كنتة1998-05-03

قرافي   عبد الغني 27005262 مقبول1411.64  بـبالخلفي1998-11-22

بوسخین   فاطمة 27005313 مقبول1511.38  بـزاویة كنتة1996-06-09

شقمطي   فاطمة 27005319 مقبول1610.40  بـزاویة كنتة1997-02-12

اعومري   فاطمة 27005322 مقبول1711.32  بـتیطاوین لخراص1997-08-23

الدابلة   فاطمة 27005326 مقبول1810.74  بـزاویة كنتة1998-07-25

عبد الكریمي   فاطمة الزھراء 27005330 قریب من الجید1913.80  بـزاویة كنتة1998-07-28

حاج بلقاسم   فاطمة 27005327 قریب من الجید2013.44  بـزاویة بالل1998-08-07

بن لحسن   علي 27005120 مقبول2111.42  بـزاویة كنتة1996-04-09

حاج بلقاسمي   زھراء 27005105 مقبول2210.82  بـزاویة بالل1997-03-01

صلوحي   كلثوم 27005111 قریب من الجید2312.40  بـتیطاوین لخراص1997-05-07

ابادادة   عبد الرحمن 27005208 قریب من الجید2412.68  بـزاویة بالل1995-07-12

121من45:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| انجزمیر | انجزمیر /م | 01062: المؤسسة  

قنون   عبد الحمید 27005198 مقبول2511.02  بـتیدماین1995-12-06

العزوني   عبد الرحیم 27005216 مقبول2610.64  بـالمحفوض1996-04-19

اعومري   عبد الرؤوف 27005206 مقبول2711.94  بـزاویة كنتة1996-12-22

موالي العربي   عبد السالم 27005219 قریب من الجید2812.18  بـوغزیر1997-01-22

حاج بلقاسم   عبد السالم 27005221 مقبول2910.68  بـزاویة بالل1998-01-16

صلوحي   عبد الحكیم 27005204 جید3014.08  بـتیطاوین لخراص1998-08-02

سباعي   عبد الصادق 27005226 قریب من الجید3113.54  بـتیدماین1998-12-14

شقمطي   عبد المجید 27005163 مقبول3211.14  بـزاویة كنتة1995-12-14

بن الطیب   عبد المالك 27005156 مقبول3311.56  بـزلویة كنتة1996-05-01

عباسي   عبد المجید 27005164 قریب من الجید3412.32  بـزاویة كنتة1996-05-11

مھداوي   عبد اهللا 27005173 مقبول3510.00  بـزاویة كنتة1996-06-16

عكرمي   عبد اهللا 27005174 مقبول3611.84  بـزاویة كنتھ1997-02-16

عباسي   عائشة 27005148 مقبول3711.10  بـمستشفى انزجمیر1997-03-01

جكاني   عائشة 27005149 جید3815.32  بـوغزیر1997-05-12

اعومري   محمد 27004783 مقبول3911.36  بـتیطاوین لخراص1994-05-04

بن حمادي   زكیة 27005077 مقبول4010.44  بـزاویة كنتة1996-01-15

الدابلة   زكیة 27005079 مقبول4110.14  بـتیدماین1996-06-03

مھداوي   مبارك 27004753 مقبول4210.46  بـزاویة كنتة1997-06-26

ازیزاوي   زینب 27005067 مقبول4310.88  بـالمحفوض1997-09-10

بن احمد   سامیة 27005056 قریب من الجید4412.80  بـزاویة كنتة1998-03-06

سعیدي   شیماء 27005060 مقبول4510.40  بـادرار1998-09-06

اوالد جعفري   شعیب 27005082 مقبول4611.16  بـوغزیر1998-09-29

بوحامدي   حلیمة 27004945 مقبول4710.56  بـادرار1998-10-07

الفایز   احمد 27004901 مقبول4811.30  بـتیدماین1996-03-23

بلبالي   مصطفى 27004851 مقبول4910.90  بـزاویة كنتة1996-10-06

اوالد جعفري   ابراھیم 27004895 مقبول5011.26  بـوغزیر1996-12-26

بحمان   احمد 27004903 مقبول5110.24  بـالخلفي1997-07-19

قنون   التالیة 27004866 قریب من الجید5212.40  بـزاویة كنتة1997-08-07

جكاني   ابراھیم 27004896 مقبول5310.88  بـوغزیر1998-06-15

121من46:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| انجزمیر | انجزمیر /م | 01062: المؤسسة  

بحمان   براھیم 27004914 مقبول5410.04  بـزاویة كنتة1998-08-04

خالي علي   الجیاللي 27004868 قریب من الجید5512.92  بـادرار1998-09-02

الفایز   ابتسام 27004882 مقبول5611.12  بـتیدماین1998-09-16

حاج بلقاسمي   احمد 27004907 مقبول5710.78  بـزاویة بالل1998-10-03

مھداوي   بوفارس 27004917 قریب من الجید5812.26  بـتیدماین1998-12-04

العثماني   رقیة 27005022 مقبول5911.56  بـزاویة الشیخ1994-07-22

عبد الرحمن   حوریة 27005011 مقبول6010.58  بـالمحفوض1995-07-15

بن الطیب   محمد 27004801 مقبول6111.02  بـزاویة كنتة1996-04-27

الطالبي   محمد 27004802 مقبول6210.14  بـزاویة كنتة1996-05-01

قنون   رقیة 27005030 مقبول6310.50  بـزاویة كنتة1998-05-06

قرافي   حفصة 27005006 مقبول6410.32  بـالخلفي1998-09-24

121من47:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| انجزمیر | بوانجي أنجزمیر /م | 01063: المؤسسة  

عمراوي   وردة 27005359 مقبول110.54  بـبوانجي1995-01-01

ولدالسباعي   عبداهللا 27005275 مقبول210.20  بـقصرالفوقاني1996-04-21

الشیخ   عبد القادر 27005251 مقبول310.32  بـقصبة المرابطین أنزجمیر1996-06-29

التمالي   عبدالرحمن 27005283 مقبول410.80  بـزاویةكنتة1998-02-05

بھوطي   فایزة 27005302 مقبول510.72  بـقصبة المرابطین1996-05-03

طیرش   فاطمة بنت محمد 27005331 مقبول611.52  بـقصبة مرابطین1997-05-13

الشیخ بلة   كلتوم 27005114 مقبول711.02  بـبقصر الفقاني انزجمیر1998-01-30

الشیخ   علي 27005123 قریب من الجید812.86  بـقصبة المرابطین انزجمیر1998-03-07

بھوطي   عبد الرحیم 27005217 مقبول911.18  بـقصبةمرابطین1996-07-24

یوسفي   عبد الصمد 27005224 مقبول1010.18  بـبوانجي1997-12-25

مرابطي   عبد اللطیف 27005165 مقبول1110.38  بـبوانجي1995-10-01

قسطني   نسیمة 27004764 مقبول1210.26  بـأوالد محمود1994-04-10

موساوي   صباح 27005058 مقبول1310.00  بـبوانجي زاویة كنتة1996-04-12

عالتي   زینب 27005070 مقبول1410.20  بـقصبة القاید1998-03-16

یوسفي   خدیجة 27004976 مقبول1510.04  بـبوانجي1997-02-19

مرابطي   احمد 27004900 مقبول1610.56  بـبوانجي1996-03-16

بھوطي   حلیمة 27004930 مقبول1710.04  بـقصبةمرابطین1997-01-30

لكبیر   الزھراء 27004878 مقبول1810.06  بـزاویة كنتة1997-09-18

الداودي   حفصة بنت محمد 27005007 مقبول1910.00  بـقصر الفوقاني1998-04-06

موالي حسان   رشید 27005019 مقبول2010.14  بـقصبة مرابطین1998-08-12

سرحاني   رقیة 27005031 قریب من الجید2112.70  بـبوانجي1998-11-07

121من48:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| انجزمیر | تیلولین أنجزمیر /م | 01064: المؤسسة  

بحاكم   وردة 27005360 مقبول110.32  بـزاویة كنتة1997-01-01

جعفري   وفاء 27005361 مقبول210.52  بـزاویة كنتھ1997-04-23

حروش   فطیمة 27005351 قریب من الجید312.24  بـكومو ایطالیا1998-07-27

حروش   ھاجر 27005356 جید415.34  بـتیلولین مرابطین1998-07-29

لحبیب   عبد الغني 27005260 مقبول510.02  بـتیلولین مرابطین1996-07-18

الطیبي   عبد القادر 27005254 مقبول610.80  بـتیلولین مرابطین1997-01-04

الھوصاوي   عبد الكریم 27005246 مقبول710.02  بـتیلولین مرابطین1997-01-27

الطیبي   عبدالرحمن 27005284 قریب من الجید813.82  بـزاویة كنتھ1998-05-25

مغربي   عبداهللا 27005278 مقبول911.80  بـزاویةكنتة1998-05-26

باعمر   عبد الغني 27005261 قریب من الجید1012.86  بـزاویة كنتھ1998-09-17

باالحاج   فاطمة 27005303 مقبول1110.94  بـتیلولین مرابطین1994-03-14

بن دریس   فاطمة 27005305 مقبول1210.06  بـتیلولین مرابطین1994-07-17

اتي   فاطمة 27005316 مقبول1310.58  بـتیلولین مرابطین1996-09-03

باالحاج   عبدالعزیز 27005298 مقبول1411.94  بـتیلولین مرابطین1997-11-05

مقدم   فاطمھ 27005334 مقبول1511.32  بـتیلولین مرابطین1998-12-12

موشیر   زھراء 27005103 مقبول1611.88  بـتیلولین مرابطین1995-05-05

الفضھ   عائشة 27005132 مقبول1710.70  بـتیلولین مرابطین1995-10-14

الدھبي   عمر 27005127 مقبول1810.76  بـتیلولین الشرفاء1996-03-08

المجدوب   زھراء 27005107 جید1915.20  بـتیلولین مرابطین1998-09-14

باالحاج   عبد الكریم 27005227 مقبول2010.56  بـتیلولین مرابطین1994-05-22

الطیبي   عبد الكریم 27005231 مقبول2110.64  بـتیلولین مرابطین1995-09-27

محمدي   عبد الكریم 27005232 قریب من الجید2212.54  بـتیلولین مرابطین1995-12-05

حروش   عبد الكریم 27005233 مقبول2311.30  بـتیلولین مرابطین1996-01-01

حروش   عبد الكریم 27005234 قریب من الجید2412.50  بـتیلولین مرابطین1996-05-11

121من49:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| انجزمیر | تیلولین أنجزمیر /م | 01064: المؤسسة  

حمو   عبد الرحمان 27005214 مقبول2510.58  بـتیلولین مرابطین1996-11-08

زیاني   عبد السالم 27005222 مقبول2610.66  بـتیلولین مرابطین1998-03-09

علي الطالب   عبد اهللا 27005167 مقبول2710.44  بـتیلولین مرابطین1994-07-09

موالي   عبد الجلیل 27005182 مقبول2810.62  بـاظوى1994-09-14

الطالب محمد   عبد المجید 27005161 مقبول2910.70  بـادرار1995-04-05

عبد الخالق   عائشة 27005145 مقبول3010.96  بـتیلولین مرابطین1996-09-14

الطیبي   عائشة 27005146 مقبول3110.02  بـتیلولین مرابطین1996-11-27

خلیلي   عائشة 27005150 مقبول3210.26  بـتیلولین مرابطین1997-09-12

علي الطالب   عبد اللطیف 27005166 مقبول3311.16  بـتیلولین مرابطین1997-10-23

باعمر   عبد الباسط 27005181 جید3414.12  بـزاویة كنتة1998-04-03

حروش   عائشة 27005152 مقبول3510.80  بـتیلولین مرابطین1998-06-22

داده   محمد 27004781 مقبول3611.60  بـانزجمیر1994-02-08

الفضة   سامیة 27005055 مقبول3710.56  بـتیلولین مرابطین1995-07-14

بالل   سعیدة 27005084 قریب من الجید3812.52  بـتیلولین مرابطین1995-07-15

بابا   مبروكة 27004761 مقبول3910.18  بـتیلولین مرابطین1996-06-25

لبعیري   نجم 27004756 قریب من الجید4012.12  بـتیلولین مرابطین1997-06-02

دادة   نبیھة 27004755 قریب من الجید4112.42  بـزاویة كنتھ1998-05-07

حروش   زینب 27005071 مقبول4211.24  بـتیلولین مرابطین1998-05-25

عمي   نعیمة 27004769 جید4314.38  بـسالي1998-06-21

بوحایك   نور الھدى 27004774 مقبول4410.02  بـتیلولین مرابیطین1998-06-21

أتي   سعاد 27005080 مقبول4510.38  بـتیلولین مرابطین1998-09-22

باالحاج   نعیمة 27004770 مقبول4610.32  بـزاویة كنتة1998-12-08

بابا   خدیجة 27004967 مقبول4710.00  بـتیلولین مرابطین1994-10-06

حاج امحمد   خدیجھ 27004981 مقبول4811.72  بـتیلولین مرابطین1996-08-18

السعیدي   خدوجة 27004984 مقبول4910.64  بـتیلولین الشرفاء1996-09-08

ھیبھ   خدیجھ 27004982 مقبول5010.14  بـزاویة كنتھ1997-01-01

لحبیب   جمیلھ 27004959 مقبول5111.46  بـتیلولین مرابطین1997-02-14

عمي   جمیلة 27004951 مقبول5210.58  بـتیلولین مرابطین1997-07-01

خلیلي   خدیجة 27004979 جید5314.50  بـتیلولین مرابطین1997-11-29

121من50:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| انجزمیر | تیلولین أنجزمیر /م | 01064: المؤسسة  

محمدي   جمیلة 27004952 جید5414.48  بـزاویة كنتھ1998-04-03

ھیبة   جمیلة 27004953 مقبول5511.08  بـزاویة كنتھ1998-05-04

المجدوب   جمیلة 27004954 قریب من الجید5613.74  بـتیلولین مرابطین1998-12-18

زیاني   لطیفة 27004847 مقبول5710.44  بـزاویة كنتھ1994-10-01

محمدي   حنان 27004919 مقبول5810.18  بـتیلولین مرابطین1994-10-24

خلیلي   حلیمة 27004923 مقبول5910.36  بـتیلولین مرابطین1994-12-12

عبدون   احمد 27004898 مقبول6011.22  بـبریش سالي1995-06-28

خلیلي   الزھراء 27004874 مقبول6110.22  بـتیلولین مرابطین1995-08-08

فالكو   مصطفى 27004852 مقبول6211.16  بـزاویة كنتة1997-01-02

الفضھ   العید 27004881 مقبول6311.94  بـتیلولین مرابطین1997-02-14

الطیبي   حلیمة 27004931 مقبول6410.38  بـادرار1997-04-19

اباحمو   الطیب 27004870 مقبول6510.20  بـتیلولین مرابطین1997-08-28

علي الطالب   مصطفى 27004855 مقبول6610.84  بـتیلولین مرابطین1997-12-01

الطیبي   الزھاء 27004871 جید6715.94  بـتیلولین مرابطین1998-02-01

بحاكم   حنان 27004921 مقبول6810.64  بـتیلولین مرابطین1998-09-03

المجدوب   ابراھیم 27004897 مقبول6910.12  بـتیلولین مرابطین1998-10-14

الطیبي   یوسف 27005012 مقبول7010.58  بـتیلولین مراطین1996-04-16

الفقیھ   أحمد 27004806 مقبول7110.70  بـزاویة كنتھ1997-03-24

زیاني   رشیدة 27005021 قریب من الجید7212.08  بـتیلولین مرابطین1998-01-03

لبعیري   مریم 27004832 مقبول7311.38  بـتیلولین مرابطین1998-02-07

الدھبي   محمد 27004814 مقبول7411.86  بـتیلولین الشرفاء1998-02-17

خلیلي   محمد 27004816 قریب من الجید7513.80  بـزاویة كنتھ1998-05-10

خلیلي   أسماء 27004834 مقبول7610.08  بـتیلولین مرابطین1998-08-06

الفضھ   محمد 27004821 مقبول7711.38  بـزاویة كنتة1998-09-12

بابا   رحیمة 27005018 جید7814.34  بـتیلولین مرابطین1998-11-02

الدھبي   یوسف 27005015 مقبول7910.30  بـتیلولین الشرفاء1998-11-28

121من51:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| سالي | سالي / م | 01070: المؤسسة  

حنیني   لیلى 27005404 مقبول110.12  بـسالي1998-10-10

حمولیلي   أمال 27005376 مقبول211.12  بـرقان1998-10-21

حبشي   نادیة 27005388 مقبول310.16  بـانزقلوف1998-12-04

لمحرزي   الطیب 27005463 مقبول411.08  بـرقان1997-11-15

رزقي   محمد البركة 27005430 مقبول510.80  بـالمستور سالي1998-01-11

بوحامدي   الضاویة 27005462 قریب من الجید613.35  بـالمنصور سالي1998-05-31

حمولیلي   محمد 27005429 مقبول711.44  بـوھران1998-07-30

موشاحانا   اسمھان 27005508 مقبول810.46  بـرقان1998-10-20

بولجة   امازیغ 27005453 جید915.00  بـتیزي غنیف1998-11-15

حمولیلي   حمزة 27005538 مقبول1011.48  بـرقان1994-04-03

لخضر   خیر الدین 27005547 قریب من الجید1112.68  بـرقان1998-12-17

بوحامدي   سلیمة 27005578 مقبول1210.34  بـالمنصور سالي1994-04-20

بن احمد   زینب 27005587 مقبول1310.58  بـرقان1994-09-22

صدیق   سمیة 27005579 مقبول1410.14  بـرقان1996-06-18

بوحامدي   سعاد 27005600 مقبول1511.30  بـالمنصور سالي1996-07-15

باغا   زینب 27005593 مقبول1610.60  بـرقان1997-03-16

بن احمد   كریم 27005614 مقبول1711.26  بـرقان1998-01-23

دحماني   ھاشم 27005749 مقبول1810.44  بـرقان1998-01-16

باعلي   فاطمة 27005735 مقبول1910.04  بـرقان1998-07-22

غصاب   عبد الحلیم 27005660 جید2014.02  بـثنیة الحد1998-09-25

باخالي   عبد الناصر 27005652 مقبول2110.24  بـرقان1998-12-24

121من52:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| سالي | باحو سالي / م | 01071: المؤسسة  

بن ضاھیر   أمحمد 27005379 مقبول110.24  بـباحو1996-09-19

بن جعفر   نوال 27005396 مقبول210.84  بـزاویة لحشف1998-02-18

بن بركا   حنان 27005514 مقبول310.24  بـرقان1994-01-07

لحبیب   احمد 27005496 مقبول411.14  بـباحو1996-04-05

رامي   مسعودة 27005445 مقبول510.52  بـباحو1997-03-18

رامي   جمال 27005512 مقبول610.10  بـباحو1997-07-08

سباعي   احمد 27005502 مقبول710.24  بـرقان1997-12-08

لطرش   رقیھ 27005565 مقبول810.16  بـرقان1996-02-11

بن جعفر   حلیمة 27005529 مقبول911.76  بـرقان1997-04-18

لیلي   حلیمة 27005530 قریب من الجید1012.24  بـباحو1997-05-24

عال   جمیلة 27005534 مقبول1110.92  بـباحو1997-09-13

بن بركا   وھیبة 27005755 مقبول1210.80  بـرقان1997-03-02

رزقي   فضیاه 27005748 مقبول1310.98  بـالمستور1997-03-10

سباعي   فاطمة 27005733 مقبول1410.54  بـباحو1997-10-18

زنقي   ھدى 27005751 مقبول1510.36  بـتیمادنین1998-07-09

بن جعفر   عائشة 27005639 مقبول1611.30  بـرقان1993-07-29

بعمر   عائشة 27005642 مقبول1711.48  بـباحو1994-09-16

مستوري   عائشة 27005643 مقبول1810.66  بـالمستور1994-09-22

امھیدي   عائشة 27005647 مقبول1910.44  بـزاویة الحشف1996-01-28

باحنیني   عبد الحمید 27005662 مقبول2011.68  بـمیمون1998-03-01

121من53:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| سالي | بریش سالي /م | 01072: المؤسسة  

عزاوي   محمد 27005412 مقبول110.24  بـرقان1996-05-31

باحنیني   احمد 27005504 قریب من الجید212.72  بـرقان1998-12-06

معالجي   حمزة 27005539 مقبول310.46  بـتینورت1995-04-09

باحو   حلیمة 27005531 مقبول410.34  بـتینورت1997-07-27

عبدون   سمیرة 27005582 مقبول510.78  بـبریش1996-04-07

ھداجي   سلیمان 27005577 قریب من الجید612.74  بـتینورت1998-01-16

ھدي   زین الدین 27005586 مقبول710.18  بـبریش1998-04-03

عماري   شریفة 27005599 مقبول810.66  بـانزقلوف1998-05-25

مغنون   زینب 27005595 مقبول910.32  بـرقان1998-07-07

بوالل   عبد الكریم 27005689 مقبول1010.30  بـرقان1997-04-30

عبدون   عیدة 27005709 مقبول1110.40  بـبریش1998-04-07

بوالل   عبد العلي 27005698 قریب من الجید1212.04  بـرقان1998-09-02

عبدون   فاطمة 27005729 مقبول1311.26  بـرقان1996-06-05

بن عمر   فاطمة الزھراء 27005736 مقبول1410.72  بـرقان1997-08-09

العنقا   فتیحة 27005743 مقبول1510.26  بـبریش1997-09-01

عبدون   وھیبة 27005756 مقبول1610.10  بـبریش1998-09-06

ھداجي   فاطیمة 27005740 مقبول1710.68  بـتینورت1998-10-20

كاوا   عبد الباقي 27005659 مقبول1810.18  بـرقان1998-03-17

121من54:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| رقان | موالي عبد اهللا الرقاني رقان / م | 01075: المؤسسة  

رابح   صدام 27006126 مقبول110.00  بـایت المسعود1998-02-22

بن التومي   كلتوم 27006173 مقبول210.64  بـآیت المسعود رقان1996-09-16

عزیزي   عائشة 27006192 جید314.04  بـرقان1998-08-24

بكراوي   عبد الصادق بن سالم 27006237 مقبول410.20  بـانزقلوف1995-10-20

كروم   عبد الرحمن 27006233 مقبول510.60  بـرقان1995-12-03

بن الصدیق   عبد الوھاب بن مبارك 27006253 مقبول610.68  بـانزقلوف1998-08-09

عبد الدایم   وردة 27006347 قریب من الجید713.02  بـرقان1998-02-02

لحسین   ھاشمیة 27006333 قریب من الجید812.68  بـایت المسعود1998-04-11

فروحات   وسیلة 27006349 جید914.14  بـادرار1998-05-22

بن البركة   إسحاق 27006342 مقبول1011.64  بـرقان1998-05-31

سعدوني   نوال 27005822 مقبول1110.16  بـتاوریرت رقان1993-10-10

بورحلھ   أمال 27005771 قریب من الجید1212.84  بـأولف1998-07-09

بن بركا   لیلى 27005840 مقبول1310.30  بـرقان1998-08-28

لكبیر   أمینة 27005778 قریب من الجید1412.28  بـرقان1998-09-28

حساني   أحمد 27005867 مقبول1510.86  بـرقان1998-03-09

كعزاوي   مصطفى بن عبد الرحمن 27005920 مقبول1610.14  بـازرافیل1997-12-01

منصوري   اسماء 27005971 قریب من الجید1712.40  بـتنقلین اوقروت1998-03-16

قدوي   یمینة 27006003 مقبول1810.02  بـرقان1998-11-24

بن علي   سالف 27006091 قریب من الجید1912.04  بـسیدي بلعباس1998-09-04

كینا   خولة 27006055 مقبول2010.98  بـتینوالف القدیمة1997-05-21

مزاق   خالد 27006019 مقبول2110.24  بـفرندة1997-07-04

بن التومي   خضرة 27006042 مقبول2210.52  بـآیت المسعود رقان1998-01-07

عالمي   فاطمة 27006287 مقبول2310.02  بـرقان1997-11-28

كعزاوي   فاطمة 27006289 مقبول2410.17  بـزرافیل رقان1997-12-26

121من55:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| رقان | صالح الدین األیوبي رقان / م | 01076: المؤسسة  

مسعودي   صدیق بن مبارك 27006128 مقبول110.78  بـبشار1996-04-30

بوزائد   سھام 27006146 مقبول210.92  بـأیت المسعود1996-10-11

مبروكي   سھام 27006147 مقبول310.76  بـرقان1998-03-09

سعیدي   طھ عبد الباسط 27006145 قریب من الجید412.00  بـمعسكر1998-11-28

بربوشي   عائشة 27006188 جید515.58  بـرقان1995خالل 

بن أحمد   عبد العزیز 27006244 مقبول611.44  بـرقان1998-06-03

اقصاصي   عبد القادر 27006240 قریب من الجید713.10  بـرقان1998-09-25

بن رابح   فوزیة 27006323 مقبول811.42  بـتینوالف القدیمة1997-10-28

قومني   فضیلة 27006322 جید914.24  بـرقان1998-07-02

لبوازید   إدریس 27006338 قریب من الجید1012.44  بـمسكیانة1998-12-07

تومي   إیمان 27006335 مقبول1111.26  بـرقان1998-12-19

عبد اهللا   أنس 27005775 مقبول1210.32  بـتینوالف القدیمة1996-12-24

عبد اهللا   مبارك 27005792 قریب من الجید1312.76  بـرقان1997-03-29

عبد اهللا   نورة 27005834 مقبول1411.10  بـتینوالف القدیمة1997-07-16

بوزائد   نورة 27005835 مقبول1510.18  بـرقان1998-01-10

شیخ مصطافي   أحالم 27005836 مقبول1611.62  بـرقان1998-02-16

اباعالل   نور الھدى 27005829 قریب من الجید1713.68  بـرقان1998-09-20

عبد اهللا   مبروكة 27005806 مقبول1811.78  بـرقان1998-12-11

بربوشي   مریم 27005885 جید1915.88  بـرقان1993خالل 

كینا   آسیة 27005904 قریب من الجید2012.94  بـرقان1998-07-19

اقصاصي   أسامة 27005898 قریب من الجید2112.32  بـرقان1998-09-20

بن ضحوى   أسامة 27005899 مقبول2211.84  بـرقان1998-09-26

العلوي   محمد علي 27005877 مقبول2310.18  بـرقان1999-02-21

بربوشي   العالیة 27005950 جید جدا2416.76  بـرقان1995خالل 

121من56:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| رقان | صالح الدین األیوبي رقان / م | 01076: المؤسسة  

قیدال   بختة 27005983 مقبول2510.36  بـأقبلي أولف1998-06-14

عبد اهللا   حوریة 27006071 مقبول2611.56  بـتینوالف القدیمة1998-04-10

بوزائد   رشیدة 27006084 مقبول2711.50  بـتینوالف القدیمة1998-11-17

نجاري   خولة 27006054 مقبول2810.58  بـرقان1997-04-23

جودي   حاتم 27006020 قریب من الجید2912.92  بـتینوالف الجدیدة1998-08-30

عبد اهللا   فاطمة الزھراء 27006297 مقبول3010.06  بـرقان1997-09-26

121من57:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| رقان | تمادنین رقان / م | 01077: المؤسسة  

العائش   سكینة 27006135 مقبول110.18  بـتیمادنین1998-03-01

زنقي   سعد 27006138 مقبول211.44  بـرقان1998-05-06

فالني   كلثوم 27006171 قریب من الجید312.56  بـتیمادنین1998-02-22

بوداوي   عبد المعز 27006201 مقبول410.76  بـتیمادنین1999-03-16

باموسى   عبد الغاني 27006241 مقبول510.78  بـرقان1996-01-04

بوبكري   إلیاس 27006325 مقبول610.78  بـتیمادنین1997-10-27

الفائز   نعیمة 27005820 مقبول710.36  بـتیمادنین1996-09-26

باموسى   مباركة 27005795 مقبول810.14  بـتیمادنین1997-03-01

لعروسي   ملیكة 27005781 مقبول910.44  بـتیمادنین1998-07-02

عمار   مریم 27005892 مقبول1011.32  بـتیمادنین1998-06-23

البریشي   موالي السعید 27005925 مقبول1110.72  بـتیمادنین1995-12-17

لعروسي   ادریس 27005969 مقبول1211.40  بـتیمادنین1996-12-25

فالني   اسامة 27005974 قریب من الجید1313.24  بـتیمادنین1997-01-15

سركو   رابح 27006078 مقبول1410.60  بـتیمادنین1998-04-01

عزاوي   یاسین 27006027 قریب من الجید1512.00  بـعین الصفراء1998-08-29

بن سركو   عواطف 27006279 مقبول1611.66  بـتیمادنین1998-11-06

121من58:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| رقان | رقان الجدیدة رقان /م | 01078: المؤسسة  

زاید   زھرة 27006156 مقبول110.12  بـزاویة الرقاني رقان1995-07-17

بوبكري   عبد الغفور 27006246 مقبول210.36  بـرقان1997-08-26

جبور   فتیحة 27006317 مقبول310.74  بـتعرابت رقان1998-02-08

محجوبي   ولید 27006344 مقبول410.62  بـالنفیس1998-05-29

خالدي   نزیھة 27005819 قریب من الجید512.40  بـرقان1996-04-03

خالدي   نصیرة 27005818 مقبول610.18  بـتعرابت1997-10-10

حماد   مباركة 27005797 مقبول710.36  بـالنفیس1998-08-26

باصیرا   ابتسام 27005954 مقبول811.54  بـرقان1998-12-09

نواري   اكرام 27005979 مقبول911.79  بـفرندة1997-02-18

رقاني   خدیجة 27006035 مقبول1010.66  بـزاویة الرقاني1998-02-01

خالدي   خدیجة 27006036 مقبول1110.94  بـتعرابت رقان1998-04-25

اعبللھ   عبدالغني 27006273 قریب من الجید1213.86  بـتعرابت رقان1998-01-25

قومني   فاطمة الزھراء 27006301 مقبول1311.18  بـزتویة الرقاني1998-10-12

121من59:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أولف | اإلمام مالك أولف / م | 01081: المؤسسة  

توقھ   ھاشم بن محمد 27006991 مقبول110.26  بـاولف1996-02-19

عابوا   فیصل بن احمد 27006975 مقبول210.62  بـاولف1997-06-29

مبوزه   ولید بن عبد الرحمن 27006998 مقبول310.10  بـاولف1998-09-25

یومھ   زكریا بن محمد 27006777 مقبول410.40  بـاولف1994-04-02

صادي   سمیة بنت رمضان 27006722 قریب من الجید512.10  بـاولف1995-04-22

حفصي   شعیب بن عبدالقادر 27006791 مقبول610.62  بـاولف1997-05-04

البحري   شیماءبنت احمد 27006744 جید714.30  بـاولف1998-05-24

قدي   سلمى بنت امحمد 27006716 مقبول810.18  بـتمنغست1998-08-25

داده   شیماء بنت محمد 27006743 قریب من الجید913.80  بـاولف1998-10-11

برازوق   سمیھ بنت احمد 27006723 مقبول1011.28  بـاولف1999-01-09

اعبید   عمر بن عبد الرحمان 27006828 مقبول1111.36  بـرقان1995-07-07

شیبي   عبد المالك بن امحمد 27006845 مقبول1210.38  بـاولف1998-02-21

حسیكھ   عبد النور بن محمد 27006848 مقبول1310.62  بـاولف1998-07-31

كنتاوي   منال بنت عابدین 27006362 مقبول1410.44  بـاولف1996-09-22

مرصادي   نادیة بنت صالح 27006382 مقبول1510.60  بـاولف1996-11-09

سالمھ   نبیل بن محمد 27006384 مقبول1611.00  بـاولف1997-04-11

شرویلي   منصف بن صالح 27006365 مقبول1710.74  بـاولف1997-12-10

معطااهللا   نعیمة بنت محمد 27006397 قریب من الجید1812.50  بـاولف1998-07-12

قصاب   ندیر بن احمد 27006388 مقبول1910.22  بـادرار1999-01-02

مولودي   لیلى بنت قدور 27006438 مقبول2010.88  بـاولف1995-10-27

بن حامو   امنھ بنت عبد القادر 27006519 مقبول2110.26  بـاولف1995-02-15

تاركزي   لحسن بن موفتاح 27006461 مقبول2211.36  بـاولف1996خالل 

اقران   لطیفة بنت امحمد 27006480 مقبول2310.58  بـاولف1996-05-22

دباغ   لطیفة بنت محمد 27006479 مقبول2410.64  بـاولف1997-10-10

121من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أولف | اإلمام مالك أولف / م | 01081: المؤسسة  

صادي   لطیفة بنت عبد القادر 27006482 مقبول2510.30  بـاولف1998-01-01

دریفي   ابوبكر بن محمد 27006548 قریب من الجید2612.14  بـرقان1998-05-13

حمدھا   امیمة بنت عبد اهللا 27006523 جید جدا2716.00  بـاولف1998-05-30

خویض   مروان بن محمد 27006469 مقبول2810.84  بـاولف1998-08-23

عابوا   معتز بن صادق 27006488 مقبول2910.40  بـاولف1998-11-14

بختي   العالیة بنت احمد 27006541 مقبول3010.16  بـاولف1999-01-09

سالمي   احمدبن سیدي علي 27006577 قریب من الجید3112.38  بـادرار1998خالل 

شحان   ایمان بنت ابراھیم 27006566 مقبول3211.44  بـاولف1998-04-10

زنقیلة   احالم بنت احمد 27006563 قریب من الجید3312.60  بـتمقطن1998-11-07

قابھ   ایوب بن بوجمعھ 27006582 قریب من الجید3413.92  بـتمقطن1998-12-15

بن جابر   ادریس بن عبد الرحمن 27006579 قریب من الجید3512.22  بـاولف1999-05-10

بالشیخ   یوسف بن عبد القادر 27006695 مقبول3610.08  بـاولف1997-12-22

بوكار   حوریة بنت احمد 27006690 مقبول3710.24  بـاولف1998-04-10

طقان   یونس بن محمد 27006683 مقبول3810.04  بـاولف1998-07-24

الوادي   حنان بنت محمد 27006624 مقبول3910.22  بـتمقطن1995-10-08

بن حمادي   یاسین بن امحمد 27006645 مقبول4010.08  بـاولف1996-10-02

دباغ   توفیق بن محمد 27006622 مقبول4110.76  بـاولف1996-10-29

ایتا   تین البركھ بنت محمد عومار 27006613 قریب من الجید4213.12  بـاولف1998خالل 

مازوز   عبد المجید بن سالم 27006862 مقبول4310.50  بـاولف1995-09-24

لنصاري   عبد اللطیف بن ابراھیم 27006865 مقبول4410.92  بـاولف1996خالل 

بن ستوا   عبد اللطیف بن عبد الكریم 27006866 مقبول4510.36  بـالمنیعة1997-01-19

بن عبد الكریم   عبد الباري بن عبد القادر 27006870 مقبول4610.56  بـتیط1999-08-01

121من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أولف | الجدیدة أولف / م | 01082: المؤسسة  

خلیف   وجدان منال 27007000 مقبول110.74  بـادرار1998-08-01

حسیكة   إلیاس 27006981 مقبول211.34  بـآولف1998-11-03

بوكرزیھ   ھواري 27006996 مقبول310.34  بـاولف ادرار1998-12-27

بلبالي   وھیبة 27007012 مقبول410.38  بـتمقطن1998-12-25

بوكانة   سعاد 27006784 مقبول511.14  بـاولف1996-08-16

بقادر   شیماء 27006742 قریب من الجید612.94  بـآولف1998-05-09

حدراوي   عماد 27006824 مقبول710.90  بـاولف1998-02-27

حسیكة   فاطمة الزھراء 27006948 مقبول810.14  بـاولف1998-03-18

عماني   فاطمة الزھراء 27006949 مقبول911.24  بـاولف1998-06-01

سالمھ   كریمة 27006818 مقبول1010.78  بـاولف1998-06-30

طبق   فارس 27006935 قریب من الجید1112.58  بـاولف1998-08-25

حدراوي   نادیة 27006378 مقبول1211.68  بـاولف1995-08-15

بوكار   لطیفة 27006477 مقبول1310.28  بـاولف1994-12-03

بلبالي   الزھراء 27006536 مقبول1410.26  بـتمقطن1997-12-06

حدراوي   حواء 27006687 مقبول1510.48  بـاولف1997-05-22

جراید   رباب 27006698 مقبول1610.02  بـآولف1997-06-24

بلبالي   حفصھ 27006677 مقبول1710.58  بـتمقطن1998-05-02

صحابي   خدیجة 27006667 مقبول1811.32  بـآولف1998-11-05

لكمین   توفیق 27006621 مقبول1910.28  بـرقان1997-02-16

بن الطیب   داود 27006650 جید2015.50  بـاولف ادرار1998-03-19

شواد   حلیمة 27006629 مقبول2111.38  بـآولف1998-10-19

التالي   ثوریا 27006620 جید2214.78  بـاولف1998-11-16

میخاف   حلیمة 27006630 مقبول2310.24  بـبرج باجي المختار1998-12-20

حامد لمین   عبد اهللا 27006867 قریب من الجید2412.80  بـآولف1998-01-20

121من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أولف | تیط /م | 01083: المؤسسة  

عبد الدایم   ھند 27006980 مقبول110.18  بـاولف1996-07-29

بن عبد الكریم   شمس الھدى 27006724 مقبول210.08  بـتیط1995-08-20

بوسلیم   علي 27006825 مقبول310.36  بـتیط1997-03-03

بركادي   نسیبة 27006392 مقبول410.16  بـتیط1997-12-06

لكحل   مایسة 27006376 مقبول511.88  بـتیزي وزو1999-05-23

بن امحمد   محمد 27006418 مقبول610.80  بـالخلفي انزجمیر1995-03-03

عربي الدمي   حسین 27006671 مقبول710.14  بـتاركنت1996خالل 

دیعلي   حفصة 27006676 مقبول810.36  بـتیط1997-10-28

121من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أولف | أقبلي /م | 01084: المؤسسة  

امباركاوي   ریاض 27006711 مقبول110.68  بـاولف1996-10-05

بشیري   صفیة 27006797 قریب من الجید212.12  بـاولف1997-03-24

عقباوي   فاطمة 27006939 مقبول310.08  بـرقان1995-08-10

بن منوفي   عبلة 27006838 مقبول411.00  بـاقبلي1996-09-16

الصدیق   لمین 27006366 مقبول510.80  بـاقبلي1995-02-18

بلعالم   محمد محسن 27006428 مقبول610.22  بـاولف1997-12-02

مكاوي   الحاجة 27006527 مقبول710.16  بـاقبلي1995-05-09

حمدوا   الھام 27006543 قریب من الجید812.14  بـاولف1997-10-11

كثیر   آسیا 27006475 قریب من الجید913.48  بـاقبلي1998-08-31

درفھ   رمیصاء 27006696 مقبول1010.38  بـاقبلي1996-01-10

121من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أولف | زاویة حینون أولف /م | 01085: المؤسسة  

امبارة   ھاجر 27006984 مقبول111.30  بـاولف1996-01-21

بن جلول   فضیلة الحضراء 27006976 قریب من الجید213.60  بـاینغر1998-01-24

بوریشة   وداد 27006999 قریب من الجید312.04  بـاولف1998-09-15

عالوي   فاطمة الزھراء 27006961 جید414.46  بـاولف1998-11-13

رقاني   سیدي محمد 27006767 مقبول510.20  بـاولف1996-06-05

بكادي   شریفة 27006771 مقبول610.16  بـاینغر1996-09-01

رواني   صفیة 27006798 مقبول710.12  بـاولف1997-07-30

قدي   سمیة 27006720 قریب من الجید812.86  بـاولف1998-03-10

بوشنة   سارة 27006731 قریب من الجید913.06  بـاولف1998-12-29

حامد لمین   فاطمة 27006940 مقبول1011.04  بـاولف1996-04-25

بوشنة   عتیقة 27006925 مقبول1110.10  بـاولف1996-07-03

بوشنة   عمران 27006829 مقبول1211.48  بـاولف1996-11-04

بوعلي   فاطمة الزھراء 27006945 مقبول1310.42  بـاولف1996-11-05

ابلیلة   عبد الغني 27006918 مقبول1410.48  بـاولف1997-09-14

فودوا   عبد القادر 27006915 جید1514.62  بـاولف1998-01-06

بوشنة   عائشة 27006833 مقبول1611.94  بـاولف1998-03-29

حمدي   شھرزاد 27006815 قریب من الجید1712.74  بـاولف1998-10-22

قدي   عبد المنعم 27006842 قریب من الجید1812.94  بـاولف1998-12-19

صلحي   نصیرة 27006394 قریب من الجید1913.66  بـاولف1998-06-13

رواني   نانة 27006377 مقبول2011.06  بـاولف1998-09-28

رقاني   اللة فاطمة 27006374 مقبول2111.60  بـاولف1998-12-26

بوشنة   نفیسة 27006400 مقبول2211.88  بـاولف1999-02-03

لنصاري   میناتو 27006415 قریب من الجید2313.34  بـاولف1997-06-24

اعموري   محمد الطاھر 27006431 مقبول2410.58  بـاولف1998-01-08

121من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أولف | زاویة حینون أولف /م | 01085: المؤسسة  

دباغ   محمد الطیب 27006432 مقبول2511.34  بـتمنراست1998-01-31

لمشعشع   محمد 27006425 مقبول2610.98  بـاولف1998-10-05

دحمان   امنة 27006518 مقبول2710.10  بـاولف1995-02-26

رقاني   لطیفة 27006478 مقبول2811.76  بـاولف1997-04-17

قدي   معاذ 27006487 مقبول2910.58  بـاولف1998-02-21

بن ھیبة   موالي عبد المالك 27006497 قریب من الجید3013.50  بـعین الصفراء1998-06-26

بوشنة   الحاجة نوال 27006528 مقبول3110.38  بـاولف1999-04-16

عالوي   احمد 27006569 مقبول3210.88  بـبشار1996-02-17

زناني   اسیا 27006598 قریب من الجید3313.50  بـاینغر1998-08-11

بن مالك   حیاة 27006662 جید3415.34  بـاقبلي1998-04-08

بوعلي   خالد 27006641 جید3515.08  بـاولف1998-03-06

مصرني   عبد اللطیف 27006864 مقبول3611.32  بـاولف1997-02-10

بوشنة   عبد الجلیل 27006875 مقبول3710.78  بـاولف1997-04-02

121من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| إینر | موالي ھیبة إینر تیمقطن / م | 01087: المؤسسة  

بلوافي   اللة فاطمة 27007039 مقبول110.50  بـتیمقطن1998-10-06

الغوث   عبد الرحمن 27007381 مقبول210.36  بـأولف1998-09-08

أوفیان   فاطمة الكبرى 27007448 مقبول310.64  بـتمقطن1998-05-08

عمراني   فتیحة 27007449 مقبول410.66  بـتمقطن1998-05-17

نفاد   فاطمة الزھراء 27007447 مقبول510.70  بـتمقطن1998-09-25

طمبولي   محمد 27007084 مقبول611.04  بـتمقطن1996-01-05

قدیرة   محمد الحسین 27007094 جید714.06  بـأولف1997-09-22

تاوز   مریم 27007108 قریب من الجید812.10  بـتمقطن1998-08-18

أدجرفور   محمد 27007090 مقبول910.30  بـتمقطن1998-12-06

الوادي   مریم 27007109 قریب من الجید1012.36  بـأولف1998-12-13

شیلي   حنان 27007211 مقبول1110.18  بـأولف1998-02-28

بوقرین   جمال الدین 27007204 مقبول1210.92  بـتمقطن1999-01-15

زوبیري   حفصى 27007251 قریب من الجید1312.66  بـتمقطن1998-02-02

بن حمادي   جمعة 27007235 مقبول1410.82  بـتمقطن1998-02-27

عزوق   سھام 27007324 قریب من الجید1512.24  بـتمقطن1998-02-22

أدجرفور   سھیلة 27007327 قریب من الجید1613.74  بـأولف1998-04-18

بن ھدي   عائشة 27007349 مقبول1711.26  بـتمقطن1998-05-16

أعریبي   سھام 27007325 قریب من الجید1812.32  بـرقان1998-06-26

مداح   كریمة 27007335 قریب من الجید1912.80  بـاولف1998-11-02

تفریج   صفیة 27007323 مقبول2010.66  بـأولف1998-11-22

بسودي   كریمة 27007336 مقبول2110.60  بـتمقطن1999-01-17

بن السعدي   سمیة 27007287 مقبول2210.60  بـأولف1998-06-15

الحساوي   رقیة 27007279 مقبول2310.12  بـتمقطن1998-08-25

121من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| إینر | أوالد الحاج تیمقطن / م | 01088: المؤسسة  

ھیباوي   وردة 27007477 مقبول111.84  بـاولف1996-09-20

لھشمي   اللھ سمیة 27007049 مقبول210.72  بـتمقطن1997-02-10

القایم   اللةالزھراء 27007042 مقبول310.08  بـتمقطن1997-04-20

سرحاني   اللھ خولة 27007047 مقبول410.94  بـتمقطن1997-11-27

عساوي   منیرة 27007026 قریب من الجید512.66  بـاولف1998-01-01

دلھ   ھشام 27007473 مقبول611.36  بـتمقطن1998-10-11

لھشمي   اللھ رقیة 27007048 مقبول711.20  بـتمقطن1998-12-03

ھیباوي   عبداللطیف 27007399 مقبول810.16  بـتمقطن1994-01-01

بومیھ   عبدالخالق 27007402 مقبول911.86  بـسیدي بلعباس1994-02-10

قدوري   عبدالسمیع 27007409 مقبول1010.66  بـتمقطن1995-05-02

ادریسي   عبداللطیف 27007400 مقبول1111.40  بـتمقطن1995-05-04

نفاد   عبدالمجید 27007397 مقبول1210.66  بـتمقطن1995-11-06

لنصاري   عبدالنبي 27007394 قریب من الجید1312.00  بـاولف1997خالل 

حمدھا   عبد الرحمن 27007380 مقبول1410.58  بـتمقطن1997-04-29

برمكي   عبدالرحمان 27007407 مقبول1511.74  بـاولف1997-05-16

حمدھا   عبدالمجید 27007398 مقبول1611.16  بـتمقطن1998-03-07

برمكي   عبدالغاني 27007411 قریب من الجید1712.92  بـتمقطن1999-02-14

بیدي   فاطمة 27007443 مقبول1810.04  بـتمقطن1998-01-24

باامبارك   فایزة 27007432 مقبول1911.46  بـتمقطن1998-11-14

لھشمي   موالتي 27007130 مقبول2010.26  بـاولف1996-05-15

بلمھدي   محمدعبدالقادر 27007100 مقبول2111.60  بـتمقطن1996-05-26

لمشعشع   لطیفة 27007123 مقبول2211.46  بـتمقطن1997-03-10

لھشمي   موالي رشید 27007143 مقبول2310.46  بـتمقطن1998-04-11

قاسمي   میادة 27007102 قریب من الجید2412.60  بـاولف1998-04-16

121من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| إینر | أوالد الحاج تیمقطن / م | 01088: المؤسسة  

الحساني   موالي احمد 27007141 مقبول2510.86  بـتمقطن1998-06-21

لمعلم   امال 27007157 مقبول2611.12  بـتمقطن1998-08-15

القایم   موالي عبدالكریم 27007152 مقبول2711.40  بـاولف1998-09-26

بلوافي   محمدالشریف 27007098 مقبول2811.36  بـتمقطن1999-01-15

لھشمي   موالي أمحمد 27007133 قریب من الجید2912.62  بـتمقطن1999-03-20

ھیباوي   اسمھان 27007194 مقبول3010.10  بـاولف1995-01-14

بقي   اوسامھ 27007196 مقبول3110.90  بـتمقطن1995-03-31

العلوي   ایمان 27007187 مقبول3211.34  بـاولف1996-08-19

بلوافي   تھاني 27007201 مقبول3311.14  بـتمقطن1999-01-21

الھاشمي   حسان 27007244 مقبول3410.38  بـتمقطن1995-05-09

لھشمي   خالد 27007238 مقبول3510.10  بـاولف1995-11-14

بن ھاشم   حسان 27007245 مقبول3610.96  بـاولف1996-03-12

بن قادي   حلیمة 27007226 مقبول3711.86  بـاولف1997-04-11

لرید   یمینة 27007232 مقبول3811.14  بـتمقطن1998-01-13

بلوافي   حلیمة 27007227 مقبول3910.74  بـتمقطن1998-06-06

بلمھدي   كلتوم 27007333 مقبول4010.14  بـتمقطن1994-05-06

بكاوي   عائشة 27007343 مقبول4110.82  بـتمقطن1994-12-09

بید   سارة 27007291 مقبول4210.94  بـتمقطن1996-05-22

بقي   سامیة 27007290 مقبول4310.72  بـاولف1997-06-24

سالمي   زینب 27007297 مقبول4411.04  بـتمقطن1997-09-27

ملوكي   صافیة 27007292 مقبول4511.06  بـتمقطن1997-12-28

بوقرین   شیماء 27007294 قریب من الجید4612.06  بـتمنراست1998-02-06

اعلیوان   صالح 27007289 قریب من الجید4712.76  بـاولف1998-12-29

121من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| إینر | اینر الجدیدة تیمقطن /م | 01089: المؤسسة  

بن عبد الكریم   عبد الرحمان 27007382 مقبول110.58  بـآولف1996-01-06

شاوشي   عدنان 27007425 مقبول210.02  بـتیمقطن1996-02-21

اقیار   حنان 27007212 قریب من الجید313.20  بـتیمقطن1998-11-23

بادجري   سعیدة 27007310 مقبول410.70  بـتمقطن1997-06-06

121من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | محمد النواري تیمیمون /م | 01092: المؤسسة  

دوحیا   وھیبة 27008134 مقبول110.22  بـإمقدن تیمیمون1994-04-14

رطاط   إسماعیل 27008120 مقبول210.26  بـأدرار1996-11-07

أعراب   وسیلة 27008130 مقبول310.12  بـتیمیمون1997-03-21

بیتور   إكرام 27008123 مقبول410.60  بـتیمیمون1997-08-31

فتاح   إیمان 27008117 مقبول510.52  بـتیمیمون1997-10-11

باكلي   وفاء 27008133 قریب من الجید612.00  بـتیمیمون1998-09-19

روماني   فتیحة 27008103 جید714.36  بـتیمیمون1998-10-18

نیاتي   إبتسام 27008114 مقبول810.38  بـتیمیمون1998-11-06

عرباوي   وائل 27008128 قریب من الجید912.26  بـتیمیمون1999-01-07

لوطو   فریال 27008105 قریب من الجید1013.34  بـتیمیمون1999-03-30

سلیمانو   فیروز 27008104 قریب من الجید1112.90  بـتیمیمون1999-04-13

خمیرة   عبد الحمید 27007985 مقبول1210.58  بـتیمیمون1993-09-14

كروم   عبد اللطیف 27007980 مقبول1310.92  بـتیمیمون1996-12-26

بن باحو   عائشة 27007967 مقبول1410.06  بـتیمیمون1997-01-04

الكبیر   عالیة 27007960 مقبول1511.24  بـتالة تیمیمون1997-02-17

یدا   عبد الحمید 27007987 مقبول1611.10  بـتیمیمون1997-10-02

یدا   عبد الحاكم 27007989 مقبول1711.48  بـتیمیمون1999-03-20

ناجمي   فتیحة 27008087 مقبول1810.54  بـتالة تیمیمون1995-05-11

لقراري   فاطمة الزھراء 27008076 قریب من الجید1912.26  بـتیمیمون1996-01-01

بعلي   فتیحة 27008088 قریب من الجید2012.28  بـتیمیمون1997-02-04

قنتور   فاطمة 27008070 مقبول2110.54  بـتیمیمون1997-03-20

وصفیة   فاطمة الزھراء 27008077 قریب من الجید2212.32  بـتیمیمون1997-11-09

بربار   فاطمة 27008073 مقبول2311.80  بـتیمیمون1998-03-21

عباد   فایزة إیمان 27008059 قریب من الجید2413.16  بـالمنیعة1998-04-12

121من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | محمد النواري تیمیمون /م | 01092: المؤسسة  

قعري   فاطیمة الزھراء 27008086 مقبول2511.16  بـتیمیمون1998-08-12

بن مو سى   فاطمة 27008074 مقبول2611.20  بـتیمیمون1998-08-29

النعماوي   فتیحة 27008092 مقبول2710.44  بـتیمیمون1998-10-06

داداو   فایزة 27008058 قریب من الجید2812.10  بـتیمیمون1999-03-23

موالي عمار   حواء 27007853 مقبول2910.24  بـتیمیمون1995-03-28

یوسفي   صابرینة 27007880 مقبول3010.68  بـفاتیس1996-01-20

خالدي   ضیف اهللا 27007888 مقبول3111.98  بـتیمیمون1996-04-12

جامعي   صباح 27007887 قریب من الجید3212.22  بـتیمیمون1996-04-13

عبد المالك   صابرین 27007879 مقبول3310.98  بـتیمیمون1997-02-11

دالل   سارة 27007881 مقبول3411.12  بـتیمیمون1997-04-19

موساوي   صافیة 27007885 قریب من الجید3512.28  بـتیمیمون1997-10-27

بلغیت   صارة 27007884 قریب من الجید3612.96  بـتیمیمون1998-01-20

لعفو   سامیة 27007878 قریب من الجید3712.50  بـأدرار1998-05-30

طالب   سارة 27007882 قریب من الجید3813.94  بـتیمیمون1998-05-31

ودة   رزیقة 27007866 جید3914.56  بـتیمیمون1998-08-20

مزوزي   صبرین 27007889 قریب من الجید4012.42  بـتیمیمون1998-10-01

تامري   عالل 27007941 مقبول4110.24  بـتیمیمون1997-08-22

عطوات   سعید 27007917 مقبول4210.86  بـالحاج قلمان1997-10-23

مقلق   زینب 27007906 جید4314.76  بـتیمیمون1998-05-11

سلكة   شریفة 27007911 جید4415.82  بـتیمیمون1998-06-09

بودوایة   سید أحمد 27007908 مقبول4510.26  بـغردایة1998-07-18

بن جعوان   سید أحمد 27007909 مقبول4611.38  بـالبیض1998-08-19

رحماني   زینب 27007907 مقبول4710.12  بـإغزر1998-09-28

بغفار   كنزة 27007934 مقبول4810.74  بـتیمیمون1998-11-02

أوالد علي   شعیب 27007916 مقبول4911.42  بـتیمیمون1998-11-08

كرزاز   زین العابدین 27007903 مقبول5010.66  بـتیمیمون1998-12-23

وندة   منصور 27007505 قریب من الجید5112.46  بـمحمدیة1994-02-12

نیقوسي   نسیمة 27007521 قریب من الجید5212.24  بـتیمیمون1995-03-15

مامو   أم كلثوم 27007503 مقبول5311.90  بـتیمیمون1997-06-10

121من72:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | محمد النواري تیمیمون /م | 01092: المؤسسة  

أعراب   أبو بكر 27007531 مقبول5410.10  بـنیمیمون1997-11-24

العرابي   مبروك 27007515 مقبول5510.64  بـتیمیمون1998-04-15

أوالد بلخیر   نذیر 27007514 مقبول5610.52  بـتیمیمون1998-05-30

موالي عمار   أمیرة 27007509 جید5715.68  بـرویبة1998-07-30

موندو   نسرین 27007527 مقبول5810.42  بـتیمیمون1998-09-07

بحكان   نور الھدى 27007541 قریب من الجید5913.90  بـتیمیمون1998-12-05

باعمر   مریمة 27007635 مقبول6010.40  بـتالة تیمیمون1995-09-09

انصیرة   محمد 27007563 مقبول6111.48  بـورقلة1995-09-21

بزاق   لخضر 27007620 مقبول6211.18  بـتیمیمون1995-12-28

مصطفى   مروان 27007639 مقبول6311.86  بـتیمیمون1996-07-09

كنداوي   محمد لمین 27007584 مقبول6410.44  بـتیمیمون1996-09-23

بن حمادي   مروة 27007641 مقبول6511.12  بـتیمیمون1997-03-31

أوالد العید   أحمد 27007575 مقبول6611.16  بـتیمیمون1997-07-20

بحماوي   مریم 27007630 مقبول6711.70  بـتیمیمون1998-01-14

شتوح   محمد كریم 27007609 مقبول6810.76  بـتیمیون1998-02-03

مناد   محمد بدر الدین 27007605 مقبول6910.50  بـبشار1998-02-24

كابش   لیزة 27007619 جید7015.70  بـبني دوالة1998-03-15

جالیلة   محمد أمین 27007586 قریب من الجید7113.86  بـعین طایة1998-08-05

قادیري   مروان 27007640 مقبول7210.94  بـتیمیمون1998-08-28

العبادي   أحمد 27007581 مقبول7311.32  بـتیمیمون1998-11-01

مناد   محمد األمین 27007587 قریب من الجید7412.72  بـتیمیمون1998-11-27

بن جعوان   أیمن 27007556 مقبول7510.12  بـتمیمون1998-12-10

مامو   مریم 27007632 جید7614.32  بـتیمیمون1999-01-01

عمیروش   أحالم 27007558 مقبول7711.08  بـتیمیون1999-02-09

أقاسم   لیلیا 27007614 جید جدا7817.00  بـتیمیمون1999-02-16

بریرة   محمد حكیم 27007607 مقبول7910.86  بـتیمیمون1999-06-10

سبیعي   اسماء 27007718 مقبول8010.62  بـتیمیمون1996-11-02

مناد   بشرى 27007733 مقبول8111.78  بـتیمیمون1997-08-26

دحمان   امین 27007682 قریب من الجید8213.48  بـتیزي وزو1997-12-24

121من73:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | محمد النواري تیمیمون /م | 01092: المؤسسة  

عبدي   احالم 27007709 قریب من الجید8313.42  بـتیمیمون1998-03-25

عبد العالي   بدر الدین 27007730 مقبول8410.58  بـتیمیمون1998-04-03

مزوزي   معاذ 27007677 مقبول8510.66  بـمتلیلي1998-04-20

عبیدي   بشرى 27007734 مقبول8611.44  بـتیمیمون1998-04-26

انصیرة   الحاج المھدي 27007685 مقبول8710.96  بـتیمیمون1998-05-02

الحزاتي   بشرى 27007735 جید جدا8816.77  بـالمحمدیة1998-05-18

جعالب   ابتھال 27007703 قریب من الجید8913.96  بـتیمیمون1998-05-26

صوفي   الطیب 27007686 مقبول9010.18  بـتیمیمون1998-08-28

ھاشمي   اسماء 27007719 مقبول9110.96  بـتیمیمون1998-08-29

حضري   آسیة 27007657 جید9215.22  بـتیمیمون1998-09-16

جبایلي   آسیة 27007658 مقبول9310.24  بـتیمیمون1998-09-17

عباسي   الطیب 27007687 جید9415.28  بـتیمیمون1998-10-22

مھداوى   اكرام 27007724 مقبول9510.90  بـتمیمون1999-01-01

ناصري   مسعودة 27007674 جید9614.34  بـفاتیس1999-01-08

برادي   مروى 27007654 جید9714.12  بـتیمیمون1999-05-04

طمبو   حفیظة 27007835 قریب من الجید9812.44  بـتیمیمون1997-01-31

باحمان   خضرة 27007819 مقبول9910.78  بـیاكوا1997-12-01

ناصري   حسین 27007827 مقبول10010.92  بـتیمیمون1997-12-20

بلقاسم   حسین 27007828 مقبول10110.50  بـتیمیمون1998-01-12

بن سالم   یعقوب 27007832 مقبول10210.34  بـتیمیمون1998-01-23

العرباوي   جیھان صالحة 27007818 مقبول10311.16  بـأرزیو1998-05-03

فرج   حفصة 27007837 مقبول10411.78  بـتیمیمون1998-07-09

الیاس   حفصة 27007839 قریب من الجید10512.08  بـتیمیمون1998-12-07

مھماھي   خولة 27007840 مقبول10611.56  بـباتنة1999-01-07

لعدواني   دعاء 27007831 قریب من الجید10712.16  بـتیمیمون1999-01-24

محجوب   عبدالكریم 27008042 مقبول10810.14  بـتیمیمون1995-01-27

بن تواتي   عبد الرحمن 27008008 مقبول10910.34  بـتیمیمون1997-10-14

داحدي   عبد الوھاب 27008038 مقبول11010.96  بـتیمیمون1997-11-28

نواري   عبد الكریم 27008022 مقبول11111.10  بـتیمیمون1997-12-27

121من74:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | محمد النواري تیمیمون /م | 01092: المؤسسة  

كنداوي   عبد الرزاق 27008016 مقبول11211.78  بـتیمیمون1998-02-21

بوسعید   عبد الوھاب 27008039 مقبول11310.98  بـتیمیمون1998-03-21

عرابي   عبد الرحمان 27008011 مقبول11411.02  بـأدرار1998-07-11

تبیرة   یامنة 27007778 مقبول11511.44  بـتیمیمون1998-11-16

الدین   حلیمة 27007758 مقبول11610.94  بـتیمیمون1999-03-07

عبیدي   حاج محمد لمین 27007782 جید11714.14  بـتیمیمون1999-03-27

سالم   خلود 27007776 قریب من الجید11812.62  بـتیمیمون1999-12-18

121من75:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | الشیخ اإلبراھیمي تیمیمون / م | 01093: المؤسسة  

ولد عومر   فضیلة 27008110 جید114.22  بـتیمیمون1998-07-21

سبقاق   فریال فاطمة الزھراء 27008106 مقبول210.08  بـتیمیمون1998-07-23

مالك   عمر 27007955 مقبول310.06  بـبني ملوك تیمیمون1996-02-15

اللي   عبد الحلیم 27007984 مقبول410.14  بـتیمیمون1997-01-12

بن عویسة   فاطمة الزھرة 27008081 مقبول510.60  بـتیمیمون1994-09-28

بوعیشة   فاطمة الزھراء 27008075 مقبول610.92  بـتیمیمون1995-01-06

اوقروتي   فتیحة 27008090 قریب من الجید712.44  بـتیمیمون1998-01-08

ناجمي   فتیحة 27008091 قریب من الجید812.66  بـتیمیمون1998-03-06

زایدي   فاطیمة الزھراء 27008085 مقبول911.42  بـتیمیمون1998-08-10

بیان   یوسف 27007856 مقبول1011.62  بـتیمیمون1999-07-03

ولحاج   كریمة 27007937 قریب من الجید1112.70  بـتیمیمون1998-03-25

بلحسن   كریمة 27007940 جید1215.94  بـتیمیمون1999-01-16

بوزنیتة   صفاء 27007924 جید1315.94  بـتیمیمون1999-01-25

قافا   مبروكة 27007517 مقبول1411.08  بـتوكي دلدول أوقروت1996-04-04

بن بحكان   مبروكة 27007520 مقبول1510.42  بـتیمیمون1998-02-09

غندوري   نور الدین 27007537 مقبول1610.70  بـتیمیمون1999-02-05

رابحي   محمد 27007562 مقبول1710.56  بـبدریان تیمیمون1995-04-29

اوالد بلخیر   مروان 27007638 مقبول1810.48  بـتیمیمون1996-03-14

كریم   مریمة 27007637 مقبول1910.62  بـبني ملوك تیمیمون1997-11-04

بوزنیتة   مروة 27007642 جید2015.65  بـتیمیمون1999-01-25

تمام   نورة 27007554 مقبول2111.10  بـتیمیمون1999-04-04

حمو سیدي   بوبكر 27007737 مقبول2210.54  بـادرار1993-12-17

مبخوتي   احمد 27007713 مقبول2311.32  بـتاعرابین طلمین شروین1995-01-29

بناي   العید 27007692 مقبول2410.24  بـتیمیمون1995-02-25

121من76:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | الشیخ اإلبراھیمي تیمیمون / م | 01093: المؤسسة  

عتیق   احمد 27007714 مقبول2510.46  بـتبرغامین أوقروت1995-03-06

حكومي   بشرى 27007732 مقبول2610.58  بـتیمیمون1995-03-11

كرومي   اسماعیل 27007720 مقبول2711.88  بـتیمیمون1995-09-14

لیاس   اسماء 27007717 مقبول2811.74  بـتیمیمون1996-09-20

غنتوي   بلقاسم 27007726 مقبول2910.72  بـتیمیمون1997-07-25

وزاني   بشرى 27007736 جید3015.32  بـتیمیمون1999-05-30

نواري   حفصة 27007836 مقبول3110.06  بـتیمیمون1996-02-28

حاج لحسن   حسین 27007825 مقبول3211.58  بـقنتور أوالد عیسى شروین1996-03-05

بن خالد   خدیجة 27007811 مقبول3310.88  بـتیمیمون1997-10-15

زیداني   خضرة 27007820 مقبول3410.48  بـتیمیمون1998-01-14

الباح   عبد الھادي 27008033 مقبول3510.26  بـتیمیمون1995-09-01

شنیني   عبد الرحمن 27008005 مقبول3611.06  بـتیمیمون1995-11-04

اللي   عبد الرحیم 27008013 مقبول3710.28  بـتیمیمون1995-12-27

غندوري   عبد السالم 27008018 قریب من الجید3812.40  بـتیمیمون1996-01-25

رحموني   عبد القادر 27008028 مقبول3910.42  بـسمجان شروین1996-12-01

اللي   عبد الرحمن 27008007 مقبول4010.78  بـتیمیمون1997-03-03

جبالة   عبد الوھاب 27008036 مقبول4110.12  بـادرار1997-05-11

طاھیري   عبد الكریم 27008021 قریب من الجید4212.44  بـاوالد الطاھر تیمیمون1997-11-06

قباز   عبد الرزاق 27008017 مقبول4311.36  بـالمنیعة1998-03-30

اللي   عبد الكریم 27008023 قریب من الجید4412.24  بـتیمیمون1998-04-16

تغرامت   یمینة 27007764 مقبول4510.98  بـبني ملوك تیمیمون1996-05-26

موندو   خلود 27007775 جید4615.60  بـتیمیمون1998-08-01

121من77:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | قوباء تیمیمون / م | 01095: المؤسسة  

ولد الصافي   فضیلة 27008108 مقبول111.16  بـتیمیمون1994-11-26

علي كاسو   فریدة 27008107 مقبول211.90  بـتیمیمون1998-04-24

ولد عومر   إبراھیم 27008116 مقبول311.62  بـتیمیمون1998-08-24

وصیف   وھیبة 27008136 مقبول410.34  بـزویة سیدي بلقاسم1998-09-11

داداو   عبد الحمید 27007986 مقبول510.74  بـتیمیمون1995-10-17

ریة   عبد اهللا 27007982 مقبول611.42  بـبني مھالل1997-03-28

الفاطمي   عائشة 27007968 مقبول711.10  بـزاویة سیدي الحاج بلقاسم1997-12-21

العافیة   عبد الناصر 27007977 مقبول810.98  بـتیمیمون1999-01-08

یدا   فتیحة 27008089 جید914.30  بـزاویة سیدي الحاج بلقاسم 1997-09-27

جبالة   فاطمة الزھراء 27008078 قریب من الجید1012.50  بـتیمیمون1998-02-22

عبو   فاطمة الزھراء 27008080 قریب من الجید1112.90  بـتیمیمون1999-08-23

بن نانة   صبرینة 27007890 مقبول1210.78  بـالمنیعة1997-01-30

بن ادریس   طاھر 27007886 مقبول1310.12  بـتیمیمون1997-07-03

داوالحاج   زین العابدین 27007892 مقبول1410.16  بـتیمیمون1998-03-13

بوقلي   رضا 27007861 مقبول1510.00  بـمعسكر1998-03-24

بلبالي   شیماء 27007891 مقبول1610.24  بـتیمیمون1999-06-01

بن جعوان   سید علي 27007910 مقبول1710.10  بـتیمیمون1995-11-05

مالك   زكریاء 27007913 مقبول1810.14  بـتیمیمون1997-02-22

داھي   سعاد 27007915 مقبول1910.86  بـبني مھالل1998-01-04

بن یحي   زھیرة 27007929 مقبول2010.56  بـبني مھالل1998-01-21

اعیشي   كریمة 27007938 قریب من الجید2112.46  بـتیمیمون1998-04-25

دحو   سھام 27007926 قریب من الجید2213.26  بـتیمیمون1998-09-11

عرباوي   شھیناز 27007928 قریب من الجید2312.48  بـتیمیمون1999-05-13

ولد یحي   أمحمد 27007507 مقبول2410.58  بـتیمیمون1995-05-29

121من78:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | قوباء تیمیمون / م | 01095: المؤسسة  

لعریبي   ألیاس 27007508 مقبول2511.68  بـتیمیمون1996-09-16

حالوة   نذیر 27007513 مقبول2610.70  بـتیمیمون1997-07-07

جعفي   مبروكة 27007519 مقبول2710.10  بـلیشتة تیمیمون1997-10-01

جودي   نھلة 27007530 مقبول2811.30  بـتیمیمون1997-11-28

عمیروش   منیر سفیان 27007504 قریب من الجید2912.54  بـتیمیمون1998-04-15

بختاوي   نصر الدین 27007526 مقبول3010.20  بـتیمیمون1999-03-20

خالدي   ملیكة 27007510 مقبول3110.66  بـبني مھالل2001-12-10

بوجرادة   مریم 27007628 مقبول3210.92  بـحاسي القارة المنیعة1997-01-22

داللي   محمد 27007573 مقبول3311.04  بـتیمیمون1997-02-26

روماني   محمد العید 27007604 مقبول3410.92  بـتیمیمون1997-07-04

صوفي   محمد االیمن 27007590 مقبول3510.06  بـتیمیمون1998-05-09

تماني   محمد المسعود 27007588 قریب من الجید3612.90  بـتمانة1999-02-18

ولد الصافي   مریم 27007633 جید3714.34  بـتیمیمون1999-11-26

بن عبد اهللا   مصطفى 27007665 مقبول3810.94  بـزاویة سیدي بلقاسم1996-05-10

نجماوي   مولود 27007678 مقبول3911.58  بـتیبرغامین1996-06-01

حالوة   حنان 27007742 مقبول4010.20  بـتیمیمون1996-11-03

ناجي   العالیة 27007691 مقبول4110.48  بـتیمیمون1997-07-27

خالدي   موسى 27007681 قریب من الجید4212.18  بـتیمیمون1998-06-13

بولغیتي   مصطفى 27007669 قریب من الجید4312.06  بـتیمیمون1998-07-07

ولد الصافي   مسعودة 27007672 مقبول4410.48  بـزویة سیدي بلقاسم1998-08-15

كناتي   اكرام 27007723 مقبول4510.10  بـتیمیمون1998-09-03

علي كاسو   ایمان 27007710 مقبول4611.60  بـتیمیمون1998-11-23

كوزان   ابراھیم 27007708 مقبول4711.86  بـتیمیمون1999-05-28

الفاطمي   خضرة 27007821 مقبول4810.28  بـزاویة سیدي بلقاسم1998-05-25

بن عطى اهللا   خیرة 27007815 مقبول4911.26  بـتیمیمون1998-12-10

حاج علي   حكیمة 27007830 مقبول5010.50  بـتیمیمون1998-12-26

بلعور   یحي 27007805 مقبول5110.88  بـتیمیمون1999-01-04

بوسعید   حسین 27007829 قریب من الجید5212.54  بـتیمیمون1999-02-14

بن حمو   عبد الرزاق 27008015 مقبول5310.02  بـتیمیمون1995-03-31

121من79:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | قوباء تیمیمون / م | 01095: المؤسسة  

داداو   عبد الوھاب 27008035 مقبول5410.58  بـتیمیمون1997-05-08

وعلي   عبد العزیز 27008032 مقبول5511.44  بـتیمیمون1997-12-29

سبقاق   خالد 27007780 مقبول5610.80  بـتیمیمون1995-11-29

زایدي   خاتیمة 27007781 مقبول5710.40  بـزاویة سیدي الحاج بلقاسم1998-02-14

121من80:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | تورسیت تیمیمون /م | 01098: المؤسسة  

مالك   فضیلة 27008109 مقبول110.38  بـتیمیمون1997-04-12

نقار   إبراھیم 27008115 قریب من الجید212.40  بـتیمیمون1997-06-20

سكندر   وھیبة 27008135 مقبول310.52  بـالواجدة1998-01-10

تماني   وئام 27008137 مقبول411.46  بـتیمیمون1998-09-16

بن ھاشمي   عبد اهللا 27007981 مقبول511.22  بـتورسیت1993-11-23

مساھلي   عائشة 27007964 مقبول611.58  بـتیمیمون1996-04-10

عیسى   عبد المنعیم 27007976 مقبول711.92  بـالواجدة تیمیمون1996-08-10

داودي   عثمان 27007971 مقبول810.28  بـتورسیت1997-10-22

داودي   عزیزة 27008055 مقبول910.06  بـتیمیمون1996-10-08

دلومي   فاطمة 27008071 قریب من الجید1013.88  بـتیمیمون1997-04-26

سكندر   فاطیمة 27008084 مقبول1110.94  بـتیمیمون1998-12-29

سیافة   صلیحة 27007875 مقبول1211.30  بـتیمیمون1995-08-28

نقار   صلیحة 27007876 قریب من الجید1313.78  بـتیمیمون1998-03-14

سكندر   زوبیر 27007932 مقبول1411.44  بـالواجدة1994-12-22

برھوم   سعیدة 27007922 قریب من الجید1512.88  بـتیمیمون1999-01-28

وصفیھ   نور الدین 27007534 مقبول1610.86  بـتیمیمون1993-09-20

مباني   نور الدین 27007535 قریب من الجید1713.64  بـتورسیت1995-03-12

مسلم   لمین 27007506 مقبول1810.38  بـتورسیت1997-02-01

الشایب   نفیسة 27007529 مقبول1911.00  بـتیمیمون1997-09-17

مساھلي   نوال 27007533 قریب من الجید2012.46  بـتیمیمون1998-08-12

بن ھاشمي   أحمد 27007571 مقبول2111.22  بـتورسیت1996-12-06

الول   مربوحة 27007625 مقبول2210.76  بـتورسیت1997-07-08

التومي   محمد 27007576 قریب من الجید2312.98  بـتیمیمون1997-09-29

لزرق   مریم 27007631 مقبول2410.78  بـتیمیمون1998-09-26

121من81:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 1تیمیمون | تورسیت تیمیمون /م | 01098: المؤسسة  

كیال   محمد البشیر 27007591 مقبول2510.68  بـتیمیمون1999-03-27

باحسن   محمد امین 27007592 قریب من الجید2612.16  بـتیمیمون1999-06-16

العباسي   تیجاني 27007728 مقبول2710.00  بـتورسیت1993-01-03

نواد   احمد 27007712 مقبول2810.74  بـتورسیت1994-01-28

خالدي   حنان 27007741 مقبول2910.46  بـتیمیمون1994-07-22

شطوف   مصطفى 27007663 مقبول3010.90  بـتیمیمون1995-10-19

نقار   ابراھیم 27007704 مقبول3111.58  بـتیمیمون1995-12-28

بن موسى   مسعودة 27007671 قریب من الجید3212.92  بـتیمیمون1996-02-24

مناصري   بشیر 27007731 مقبول3311.06  بـتیمیمون1996-03-19

بن موسى   ابراھیم 27007706 مقبول3410.90  بـتیمیمون1997-10-21

عیسى   بلقاسم 27007727 مقبول3510.18  بـالواجدة1998-03-08

بن ھاشمي   ابراھیم 27007707 مقبول3611.52  بـتورسیت1998-11-20

الشایب   مسعودة 27007673 قریب من الجید3713.22  بـتیمیمون1998-12-06

وصفیة   احمد 27007716 قریب من الجید3812.66  بـتیمیمون1999-01-03

دلومي   امحمد 27007684 مقبول3910.76  بـتمانة1999-12-07

غاني   خدیجة 27007806 مقبول4010.84  بـتورسیت1993-01-11

دحان   خدیجة 27007808 قریب من الجید4113.70  بـتیمیمون1996-10-20

باحسن   حفصة 27007838 مقبول4211.36  بـتیمیمون1998-09-05

بریھمات   خدیجة 27007814 مقبول4311.98  بـالواجدة1998-09-25

لزرق   عبد القادر 27008027 مقبول4410.82  بـتورسیت1996-10-18

بریھمات   عبد القادر 27008030 مقبول4511.46  بـتیمیمون1999-02-02

اجرادي   یاقوت 27007791 مقبول4610.42  بـتمانة1995-10-02

شطوف   حاجیبة 27007784 مقبول4710.72  بـتیمیمون1997-01-15

اجرادي   حلیمة 27007757 مقبول4810.32  بـتمانة1997-12-20

121من82:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 2تیمیمون | محمد بوضیاف تیمیمون / م | 01094: المؤسسة  

ماسیني   ھاجر 27008613 مقبول110.96  بـتیمیمون1998-04-16

خنور   فتیحة 27008599 جید214.70  بـتیمیمون1998-05-13

بامكي   ھاجر 27008614 جید314.14  بـتیمیمون1998-07-08

عبان   فاطیمة الزھرة 27008582 مقبول410.62  بـتیمیمون1998-09-20

مناد   منال 27008149 مقبول511.18  بـتیمیمون1997-04-30

كینا   نسرین 27008168 مقبول610.16  بـتیمیمون1997-11-28

فالح   ایمان 27008282 جید714.92  بـتیمیمون1998-07-01

دحمان   نوال 27008173 قریب من الجید812.84  بـقنتور اوالد عیسى شروین1998-09-06

خنفسي   محمد عبد الھادي 27008215 جید914.18  بـتیمیمون1998-12-12

بریكي   نور الدین 27008177 مقبول1010.68  بـتیمیمون1998-12-17

العبادي   ابو القاسم ضیاء الحق 27008280 مقبول1111.36  بـتیمیمون1999-01-01

قادیري   مروة 27008236 قریب من الجید1213.28  بـتیمیمون1999-02-23

كسراوي   حسناء 27008359 مقبول1310.38  بـتیمیمون1998-01-25

بورزیق   زكریاء 27008448 مقبول1411.24  بـتیمیمون1998-01-25

مادي   ربیعة 27008379 مقبول1510.96  بـتیمیمون1998-03-07

بھاتو   عمریة 27008487 مقبول1610.08  بـتیمیمون1998-06-19

أدشة   زھیة 27008458 قریب من الجید1713.02  بـتیمیمون1998-11-12

سلكھ   حنان 27008326 قریب من الجید1813.30  بـتیمیمون1998-11-23

خفیف   خدوجة كمیلیة 27008355 جید1914.26  بـبوزریعة1999-10-12

كسراوي   زینب 27008431 مقبول2011.20  بـتیمیمون1998-01-25

عباسي   رقیة 27008400 قریب من الجید2113.04  بـتیمیمون1998-04-09

العون   سیرین زینب 27008435 قریب من الجید2212.60  بـالجلفة1998-07-14

أمریو   سارة 27008421 جید جدا2316.72  بـتیزي وزو1998-10-27

121من83:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 2تیمیمون | المنكوبین تیمیمون / م | 01096: المؤسسة  

مسعودي   إلھام 27008608 مقبول111.04  بـتیمیمون1998-10-24

موشي   عبد القادر 27008558 مقبول210.82  بـالمنیعة1996-09-02

اوالد علي   عائشة 27008506 مقبول310.84  بـتیمیمون1997-12-02

بوشمیة   نور الھدى 27008178 مقبول410.06  بـتیمیمون1996-06-15

بن بارك   ابراھیم 27008278 مقبول511.56  بـاوالد سعید تیمیمون1998-01-30

محفوض   لیلة 27008184 مقبول610.36  بـتیمیمون1998-02-02

موشي   مروة 27008235 مقبول711.76  بـتیمیمون1998-05-20

تومي   مصطفى 27008254 مقبول810.78  بـأدرار1998-06-04

غندور   الیاس 27008268 قریب من الجید912.84  بـأدرار1998-07-09

بن زقور   محمد ابراھیم 27008212 مقبول1010.60  بـتیمیمون1998-07-11

رطاط   لبنى 27008152 مقبول1111.36  بـتیمیمون1998-07-17

بن باحو   محمد الحبیب 27008209 قریب من الجید1212.08  بـتیمیمون1998-10-25

حجام   نور الھدى 27008179 مقبول1310.04  بـتیمیمون1998-10-30

لعرج   مریمة 27008234 مقبول1411.18  بـتیمیمون1998-12-13

ساحسي   حلیمة 27008328 مقبول1510.10  بـالبركة وعمني تیمیمون1996-03-24

بن ھاشم   حنان 27008325 مقبول1611.26  بـتیمیمون1998-03-29

موشي   صفاء 27008453 مقبول1710.64  بـتیمیمون1998-05-20

مالس   جمال الدین 27008323 قریب من الجید1813.24  بـتیمیمون1998-05-24

غرمة   اكرام 27008310 قریب من الجید1912.58  بـتیمیمون1998-06-12

فراوة   بشرى 27008317 مقبول2010.52  بـتیمیمون1998-06-15

خرشوفي   یاسمین 27008336 مقبول2111.00  بـتیمیمون1998-07-19

قلیل   بدر الدین 27008314 جید جدا2217.74  بـتیمیمون1998-09-11

سعدون   خلیل 27008327 مقبول2311.20  بـتیمیمون1999-01-05

عزیزاو   رقیة 27008398 مقبول2410.88  بـتیمیمون1997-09-27

121من84:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 2تیمیمون | المنكوبین تیمیمون / م | 01096: المؤسسة  

جكاني   ضاویة 27008427 مقبول2510.98  بـتیمیمون1997-11-09

حفصي   سالمة 27008417 مقبول2611.40  بـتیمیمون1998-07-25

عمیروش   سمیحة 27008411 مقبول2710.54  بـتیمیمون1998-09-02

رابحي   سمیة 27008410 مقبول2810.58  بـتیمیمون1998-09-14

حكومي   شیماء 27008429 قریب من الجید2912.22  بـتیمیمون1998-12-18

مصطفى   صارة 27008423 مقبول3010.34  بـتیمیمون1999-08-03

121من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار | 2تیمیمون | القصبة تیمیمون / م | 01097: المؤسسة  

بن حمادي   وفاء 27008621 مقبول111.06  بـتیمیمون1998-07-21

ملیاني   فاطمة 27008572 مقبول211.00  بـتیمیمون1997-02-18

باسلطان   عثمان 27008509 مقبول310.68  بـزقور1997-11-20

اوالد براھیم   عبد الفتاح 27008563 مقبول410.88  بـتمنراست1998-01-14

بلقاید   عبد اهللا 27008524 جید515.50  بـالقصبة1998-03-20

ابن عبد الرحمان   نعیمة 27008169 مقبول610.52  بـتیمیمون1997-09-10

ساحسي   محمد االمین 27008208 مقبول710.00  بـتیمیمون1998-09-09

بحاجي   لطیفة 27008250 مقبول811.48  بـتیمیمون1998-10-28

ماینو   یمینة 27008333 مقبول911.18  بـبدریان1997-03-07

عباني   حیاة 27008337 قریب من الجید1013.10  بـالقصبة1998-01-09

لبقع   قاسم 27008474 قریب من الجید1113.86  بـتیمیمون1998-03-01

موكاھو   یوسف 27008376 مقبول1211.22  بـاعال مالل1998-10-16

بوفارس   عمر 27008486 مقبول1310.24  بـتیمیمون1998-10-25

قلو   رقیة 27008399 قریب من الجید1412.66  بـتیمیمون1997-10-29

مبروكي   صالیحة 27008420 مقبول1510.04  بـالكاف1998-08-11

121من86:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تینركوك | الشیخ بوعمامة تینركوك / م | 01107: المؤسسة  

جباري   اسماعیل 27008835 مقبول111.46  بـزاویة الدباغ1995-11-30

كادي   اسماعیل 27008836 مقبول210.45  بـبن زیتھ1995-12-27

زیراري   حنان 27008850 مقبول310.24  بـزاویة الدباغ1996-05-05

حكومي   حلیمة 27008861 مقبول411.09  بـفاتیس1998-02-02

باسیدي   حنان 27008853 مقبول510.48  بـبن زیتة1998-02-21

دودو   حنان 27008854 مقبول611.16  بـبن زیتھ1998-04-12

بولغیتي   حنان 27008855 مقبول711.39  بـزاویة الدباغ1998-08-10

كریمي   حنان 27008856 جید814.66  بـزاویة الدباغ1998-08-17

بولغیتي   وھیبة 27009204 قریب من الجید912.03  بـزایة الدباغ1996-03-09

دادة   أحمد 27009208 مقبول1010.00  بـأدرار24-08-1996

حكومي   فاطمة 27009207 مقبول1111.42  بـزاویة الدباغ28-05-1997

بولغیتي   فیدا فاطمة الزھرة 27009191 مقبول1210.81  بـتیمیمون1998-03-20

بدحماوي   فوزیة 27009196 مقبول1310.08  بـودغاغ1998-05-06

عون   ھاني  اسامة 27009198 جید1414.15  بـبوزریعة  الجزائر1998-05-20

ناصري   ھارون 27009199 جید1514.87  بـفاتیس1998-07-05

سماحي   حنان 27009210 مقبول1610.72  بـزاویة الدباغ10-08-1996

بواللي   عبد الرحمان 27009095 مقبول1710.73  بـتیمیمون1996-07-23

لیتیم   عدنان 27009144 مقبول1811.45  بـتعنطاس تینركوك1996-01-07

بللعما   زھیة 27009000 مقبول1910.30  بـزاویة الدباغ1996-03-04

عیشاوي   عیدة 27009145 قریب من الجید2013.66  بـزاویة الدباغ1996-04-15

صابو   عقیلة 27009151 مقبول2110.06  بـتعنطاس1996-07-27

حاج یحي   عائشة 27009041 مقبول2211.54  بـتیمیمون1996-08-24

بولغیتي   زھیة 27009001 مقبول2311.04  بـتبلكوزة1996-10-05

باسیدي   عثمان 27009047 مقبول2411.69  بـتمیمون1997خالل 

121من87:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تینركوك | الشیخ بوعمامة تینركوك / م | 01107: المؤسسة  

الدباغي   صفیة 27008998 مقبول2510.18  بـزاویة الدباغ1998-03-21

حكومي   محمد الزایر 27008719 مقبول2611.41  بـعین حمو1995-12-10

كحالوي   محمد الھاشمي 27008735 مقبول2711.35  بـتعنطاس1997-01-04

كحالوي   محمد 27008704 مقبول2811.65  بـتعنطاس1997-04-05

حكومي   مبروكة 27008657 مقبول2911.22  بـفاتیس1998-01-28

كرومي   لطیفة 27008758 قریب من الجید3013.14  بـتیمیمون1998-02-08

ناصري   نعیمة 27008669 مقبول3111.42  بـفاتیس1998-10-03

عبو   لطیفة 27008759 مقبول3210.04  بـتبلكوزة1998-11-10

كریمي   صباح 27008962 مقبول3310.67  بـودغاغ1997-04-13

ناصري   زین العابدین 27008967 مقبول3410.30  بـبن زیتھ1997-05-23

ناصري   زینب 27008971 مقبول3510.71  بـفاتیس1997-11-07

بن واعلي   خدیجة 27008894 مقبول3611.36  بـودغاغ1996-07-27

كلیماني   حیاة 27008891 مقبول3711.42  بـعین حمو1996-12-23

بن جامة   یاسمینة 27008887 مقبول3810.31  بـتبلكوزة1998-02-02

أوالد حمادي   حفصة 27008913 مقبول3910.85  بـعین حمو1998-06-20

بن نونة   خدیجة 27008900 قریب من الجید4013.28  بـتبلكوزة1998-12-26

121من88:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تینركوك | الھاشمي امحمد تینركوك / م | 01108: المؤسسة  

أوكادي   بلقاسم 27008840 مقبول110.41  بـزاویة الدباغ1996-04-22

بوجمعاوي   حلیمة 27008862 مقبول211.62  بـزاویة الدباغ1998-06-13

بوحسي   عبد القادر 27009121 مقبول310.57  بـزاویة الدباغ1996-12-15

لمرابط   عبد الرحیم 27009100 مقبول410.51  بـتبلكوزة1997-03-09

بوحسي   عبد السالم 27009107 مقبول510.12  بـتیمیمون1997-12-28

بوحسي   عبد السمیع 27009108 قریب من الجید613.67  بـزاویة الدباغ1998-03-08

طالبي   عبد اهللا 27009062 مقبول710.20  بـفاتیس1996-06-22

بوحسي   عبد الھادي 27009138 مقبول811.04  بـزاویة الدباغ1996-10-12

حكومي   عبد الباسط 27009066 مقبول911.21  بـتیمیمون1997-02-23

عیشاوي   فاطیمة 27009169 قریب من الجید1012.87  بـزاویة الدباغ1997-08-10

الدباغي   كریمة 27009019 مقبول1110.78  بـزاویة الدباغ1997-11-22

بولغیتي   عمر 27009036 مقبول1211.89  بـتبلكوزة1998-04-18

مبروكي   فاطیمة 27009172 مقبول1311.99  بـزاویة الدباغ1998-07-04

مبروكي   محمد السالم 27008718 مقبول1411.45  بـتیمیمون1997-08-27

بوحسي   نعیمة 27008668 قریب من الجید1513.77  بـزاویة الدباغ1997-09-14

أوالد عبد اهللا   نجات 27008650 قریب من الجید1613.15  بـزاویة الدباغ1997-12-30

بولغیتي   أم الخیر 27008635 مقبول1711.47  بـفاتیس1998-01-12

لمرابط   محمد المیلود 27008717 قریب من الجید1812.32  بـزاویة الدباغ1998-02-07

طالبي   أسماء 27008756 مقبول1911.53  بـزاویة الدباغ1998-02-08

مبروكي   نصیرة 27008661 مقبول2011.57  بـزاویة الدباغ1998-02-25

طالبي   الزھرة 27008805 مقبول2111.80  بـزاویة الدباغ1995-04-05

عیشاوي   ربحة 27008938 مقبول2210.27  بـزاویة الدباغ1996-04-06

نواري   الزھرة 27008807 مقبول2310.89  بـزاویة الدباغ1996-05-25

ناصري   رضوان 27008941 مقبول2410.57  بـفاتیس1997-04-05

121من89:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تینركوك | الھاشمي امحمد تینركوك / م | 01108: المؤسسة  

بولغیتي   رمیسة 27008937 مقبول2510.30  بـتیمیمون1998-07-19

مادي   موسى 27008786 مقبول2610.63  بـزاویة الدباغ1998-09-20

بوالل   سمیرة 27008955 مقبول2711.72  بـزاویة الدباغ1998-12-05

عیشاوي   یوسف 27008936 مقبول2810.28  بـزاویة الدباغ1998-12-10

بولغیتي   حوریة 27008920 مقبول2910.59  بـزاویة الدباغ1998-09-19

121من90:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تینركوك | قصر قدور /م | 01109: المؤسسة  

حادو   فتیحة 27009189 مقبول110.28  بـتیمزالن1997-11-14

حمداوي   عبد القادر 27009122 مقبول210.60  بـبني عیسي1997-07-26

دقیشي   فاطنة 27009166 مقبول310.14  بـسیدي منصور1997-12-04

مسعوداوي   أحمد 27008693 مقبول410.81  بـبني عیسي1995-06-02

121من91:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تینركوك | فاتیس تینركوك / م | 01110: المؤسسة  

بولغیتي   بولغیت 27008844 مقبول111.24  بـفاتیس1995-07-09

بالوي   حنان 27008857 مقبول210.59  بـفاتیس1998-11-25

برنو   فتیحة 27009186 مقبول310.24  بـفاتیس1995-11-26

بولغیتي   فوزیة 27009195 قریب من الجید412.56  بـفاتیس1998-02-28

اوالد الخیر   عبد الحق عبد الدائم 27009090 مقبول510.53  بـزاویة الدباغ1995-04-12

باسیدي   عبد القادر 27009117 مقبول610.43  بـفاتیس1995-05-02

مناد   عبد الكریم 27009112 مقبول710.93  بـفاتیس1996-04-22

عبد الواحد   عبد الرحیم 27009099 مقبول810.87  بـعین حمو1996-05-04

محفوضي   عبد الحي 27009085 مقبول911.95  بـفاتیس1996-09-07

تلف   عبد الرزاق 27009104 مقبول1011.39  بـتزلیزة1996-11-09

مسعودي   عبد الكریم 27009115 مقبول1110.35  بـعین حمو1998-02-02

صدیقي   عبد السمیع 27009109 مقبول1210.64  بـتزلیزة1998-05-16

بوالل   عبد الحفیظ 27009093 قریب من الجید1312.03  بـعین حمو1998-06-03

كلیماني   عبد الرحمان 27009097 قریب من الجید1412.57  بـ زاویة الدباغ1998-10-10

بولغیتي   عبد الحق 27009089 قریب من الجید1512.49  بـعین حمو1998-11-22

عرفة   زھرة 27009003 مقبول1610.40  بـتزلیزة1995-05-22

كریمي   عبد اللطیف 27009056 مقبول1711.99  بـفاتیس1995-10-21

جباري   عثمان 27009048 مقبول1810.84  بـزاویة الدباغ1997-08-09

بولغیتي   فاطمة 27009158 مقبول1910.59  بـفاتیس1997-08-30

صدیقي   فاطمة 27009159 مقبول2011.28  بـتزلیزة1997-09-01

دودو   عبد العزیز 27009136 مقبول2110.09  بـفاتیس1997-11-01

باسیدي   فاطمة 27009161 جید2214.14  بـفاتیس1998-01-28

زیراري   عبد اللطیف 27009058 مقبول2311.80  بـعین حمو1998-02-04

عبد الواحد   زینب 27008984 مقبول2410.85  بـعین حمو1998-02-11

121من92:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تینركوك | فاتیس تینركوك / م | 01110: المؤسسة  

بوالل   سعاد 27008988 قریب من الجید2512.70  بـعین حمو1998-03-22

بالوي   عبد الوھاب 27009141 قریب من الجید2612.86  بـفاتیس1998-04-11

محفوضي   زولیخة 27009007 قریب من الجید2713.56  بـفاتیس1998-11-03

حكومي   عبد الباسط 27009067 قریب من الجید2812.65  بـفاتیس1999-01-02

محفوضي   مصطفى 27008763 مقبول2910.06  بـتیمیمون1996-06-01

كحالوي   نصر الدین 27008663 مقبول3010.03  بـعین حمو1997-01-29

مناد   مراد 27008746 مقبول3111.53  بـفاتیس1997-02-15

كلیماني   نورة 27008688 مقبول3210.12  بـعین حمو1998-03-18

ناصري   لخضر 27008744 مقبول3310.92  بـتیمیمون1998-06-03

محفوضي   نسیمة 27008658 جید3414.76  بـفاتیس1998-07-01

كحالوي   محمد السعید 27008722 مقبول3510.76  بـعین حمو1998-08-01

كریمي   محمد لمین 27008708 قریب من الجید3612.91  بـتیمیمون1998-08-25

عبد الواحد   محمد أعلي 27008711 جید3714.41  بـعین حمو1998-09-17

صدیقي   نادیة 27008643 مقبول3811.65  بـتازلیزة1998-12-19

كحالوي   زین الدین 27008966 قریب من الجید3912.20  بـتعنطاس1995-01-08

محفوضي   سامیة 27008957 مقبول4010.50  بـفاتیس1995-01-30

عبد الكریم   زینب 27008969 مقبول4111.46  بـفاتیس1996-08-26

سلیماني   العالیة 27008812 مقبول4210.30  بـتزلیزة1997-04-26

بوالل   زینب 27008973 مقبول4311.16  بـعین حمو1998-01-12

مناد   صباح 27008964 مقبول4410.97  بـزاویة الدباغ1998-03-29

جامعي   صلیحة 27008954 مقبول4511.32  بـفاتیس1998-04-25

بن بوجمعة   رزیقة 27008942 مقبول4610.02  بـعین حمو1998-10-24

تلف   صبرینة 27008965 قریب من الجید4713.34  بـتزلیزة1998-12-29

صدیقي   حوریة 27008918 مقبول4810.00  بـتزلیزة1995-01-08

121من93:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| شروین | مفدي زكریاء شروین / م | 01114: المؤسسة  

یعقوب   إیمان 27009817 مقبول110.90  بـتیمیمون1998-11-22

عبد العزیزي   فضیلة 27009797 مقبول210.64  بـشروین1996-08-21

كارومي   فاطمة 27009770 مقبول311.42  بـشروین1996-12-14

بحاج   فاطمة الزھراء 27009779 مقبول411.08  بـشروین1997-01-12

زرقو   فاطمة 27009777 قریب من الجید512.26  بـشروین1998-09-22

دحمان   عبد القادر 27009682 مقبول610.80  بـتوریرت1997-08-07

میلودي   یمینة 27009439 جید714.24  بـشروین1998-07-22

بوزاك   جمعة 27009451 مقبول810.96  بـتبو شروین1998-10-20

أوالد عثمان   فاطمة 27009752 مقبول910.96  بـتقلزي1995-11-21

فضل الدین   علي 27009594 مقبول1010.26  بـشروین1996-02-08

حاج حمو   سھام 27009571 مقبول1111.46  بـشروین1997-09-18

عباس   فاتحة 27009745 قریب من الجید1213.62  بـ شروین1997-10-20

دحماني   كریمة 27009588 قریب من الجید1313.40  بـشروین1998-03-12

براھیم   كریمة 27009589 قریب من الجید1412.58  بـشروین1998-03-29

امحمدو   فایزة 27009747 مقبول1511.72  بـتیمیمون1998-04-21

بحاج   فاتحة 27009746 قریب من الجید1612.80  بـشروین1998-05-15

مبروك   مبروكة 27009226 مقبول1710.96  بـشروین1995-03-21

كارومي   مریم 27009302 مقبول1810.48  بـشروین1995-04-10

عبد الحفیظ   مختاریة 27009294 مقبول1910.14  بـشروین1997-07-14

مساوي   مبروكة 27009228 مقبول2010.56  بـشروین1997-08-29

امحمدي   محمد 27009280 قریب من الجید2112.42  بـشروین1998-02-24

بحاج   مبروكة 27009230 جید2214.26  بـتوریرت شروین1998-03-07

دحماني   مباركة 27009222 قریب من الجید2313.38  بـبشار1998-03-10

دریس   احمد 27009389 مقبول2411.96  بـشروین1999-04-24

121من94:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| شروین | مفدي زكریاء شروین / م | 01114: المؤسسة  

دحماني   صالح 27009540 مقبول2510.22  بـشروین1996-09-23

براھیم   سمیة 27009522 مقبول2610.06  بـشروین1996-12-03

براھیم   زینب 27009550 مقبول2711.90  بـشروین1998-02-11

حاج حمو   رشیدة 27009503 مقبول2810.20  بـشروین1998-01-15

121من95:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| شروین | أجدیر شروین /م | 01115: المؤسسة  

رحو   فاطمة الزھراء 27009778 قریب من الجید112.42  بـاجدیر الغربي1994-01-10

حماوي   فاطمة بنت عبدالفادر 27009786 مقبول210.12  بـاجدیر الغربي1998-03-16

غازي   فاطمة 27009773 مقبول310.32  بـاجدیر الغربي1998-05-18

جبار   عبدالحي 27009702 مقبول411.36  بـاجدیر الشرقي1997-01-07

سلیماني   یمینة 27009436 مقبول511.38  بـاجدیر الغربي1997-02-22

أوالدعمار   عبدالكریم 27009721 جید614.20  بـأجدیر الغربي1997-01-10

رحو   عبدالكریم 27009722 مقبول710.34  بـاجدیر الغربي1997-01-15

اوالدعمار   عائشة 27009603 مقبول810.26  بـاجدیر الغربي1997-01-24

بحاكم   عبدالكریم 27009723 مقبول911.04  بـأجدیر الشرقي1997-01-24

سلیمان   أحمد 27009253 مقبول1011.24  بـاجدیر الشرقي1995-10-15

بحاكم   مسعود 27009336 مقبول1110.08  بـاجدیر الشرقي1996-04-22

بكادي   الزھرة 27009368 مقبول1210.08  بـاجدیر الشرقي1996-05-15

جبار   بلقاسم 27009401 مقبول1311.44  بـتیمیمون1996-06-28

بداوي   مختار 27009293 قریب من الجید1412.94  بـاجدیر الغربي1997-01-07

بداوي   لحبیب 27009295 مقبول1510.44  بـاجدیر الغربي1997-03-17

عالوي بال   الطیب 27009366 مقبول1610.72  بـاجدیر الشرقي1997-08-05

اوالدعمار   مبروكة 27009229 مقبول1710.46  بـاجدیر الغربي1997-09-23

غازي   محمد 27009277 مقبول1811.48  بـاجدیر الغربي1997-11-05

غازي   رحمة 27009499 جید1914.16  بـاجدیر الغربي1996-09-27

عبدالسالمي   خیرة 27009477 مقبول2010.22  بـاجدیر الغربي1997-05-15

أوالد براھیم   حیاة 27009466 قریب من الجید2113.16  بـاجدیر الغربي1997-05-16

121من96:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| شروین | أوالد عیسى /م | 01116: المؤسسة  

داودي   فاطمة 27009765 مقبول111.32  بـاوالد عیسى1996-05-31

ولد ناجم   فضیلة 27009799 مقبول210.60  بـتیمیمون1997-05-16

روبیل   عبد الرزاق 27009668 مقبول310.18  بـاوالد عیسى1997-06-11

عال   عبد الرزاق 27009670 مقبول410.04  بـقنتور1998-03-28

بوناس   عبد الكریم 27009677 مقبول510.34  بـاوالد عیسى1998-08-28

اوالد بوزیان   جمعة 27009449 مقبول611.00  بـحیحا1996-04-26

العبادي   حنان 27009428 مقبول711.90  بـاوالد عیسى1998-08-11

داحمو   خمیس 27009445 مقبول810.36  بـشروین1999-01-27

عبد الكریم   عبد الرحمان 27009653 مقبول910.24  بـاوالد عیسى1995-11-01

مملوكي   عبد الحلیم 27009634 مقبول1011.32  بـاوالد عیسى1996-01-20

كاسو   عربیة 27009738 مقبول1110.28  بـاوالد عیسى1996-10-01

اوماوي   كلتوم 27009583 مقبول1210.44  بـاوالدعیسى1997-12-08

قصوري   سھام 27009572 مقبول1310.56  بـاوالد عیسى1998-08-20

العبادي   ابو القاسم 27009381 مقبول1411.62  بـاوالد عیسى1996-04-02

داعمي   محمد 27009276 مقبول1510.62  بـاوالد عیسى1997-07-26

جبار   العید 27009373 جید1614.10  بـاوالد عیسى1998-02-08

عبد العالي   مبروكة 27009233 مقبول1710.58  بـاوالد عیسى1998-10-02

محفوض   نعیمة 27009240 مقبول1810.92  بـسمجان1998-12-09

مملوكي   احمد رضوان 27009390 مقبول1911.76  بـاوالد عیسى1999-01-03

العبادي   احمد 27009388 مقبول2010.50  بـتیمیمون1999-01-29

العبادي   ابتسام 27009376 قریب من الجید2113.04  بـاوالد عیسى2001-07-22

یعقوب   یعقوب 27009489 مقبول2210.34  بـاوالد عیسى1995-07-31

باسا   خدیجة 27009469 قریب من الجید2312.72  بـحیحا1996-06-01

داحمو   یونس 27009493 مقبول2410.80  بـتاغیت1997-06-27

121من97:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| شروین | أوالد عیسى /م | 01116: المؤسسة  

غواط   یسمینة 27009482 مقبول2510.08  بـاوالد عیسى1998-07-10

العبادي   خدیجة 27009473 مقبول2611.60  بـاوالد عیسى1998-10-28

121من98:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوقروت | إبن خلدون أوقروت / م | 01123: المؤسسة  

بوعبد اهللا   العربي 27010195 مقبول110.04  بـتبرغمین11-03-1996

تیطافي   فضیلة 27010183 مقبول211.20  بـاوقروت1997-05-27

بعافو   زھیة 27010049 مقبول311.34  بـاوقروت1996-05-15

بن الشیخي   سعید 27010041 مقبول411.38  بـاوقروت1998-04-06

بولعراق   عماد 27010063 جید جدا516.40  بـسیدي بلعباس1998-11-04

نجماوي   حسناء 27009959 مقبول610.06  بـقصر الحاج1996-03-05

جلیلي   حمزة 27009948 مقبول710.72  بـتیبرغمین1996-06-15

مؤدن   مبروك 27009837 مقبول810.42  بـتالة1997-06-08

بھاوي   سامیة 27010010 مقبول910.94  بـاوقروت1997-06-30

سنكیھي   لیلى 27009852 مقبول1010.60  بـتالة1997-11-02

اوالد بن سعید   توفیق 27009939 مقبول1110.80  بـاوقروت1997-11-16

منصوري   رمضان 27009988 مقبول1210.14  بـتنقلین1998-01-22

اسباعي   نور الدین 27009846 مقبول1310.90  بـاوقروت1998-02-23

بوعبداهللا   الحاج 27009896 قریب من الجید1413.74  بـاوقروت1998-04-06

بحي   ریمة 27009989 قریب من الجید1512.14  بـاوقروت1998-04-09

نجماوي   الشیماء 27009898 قریب من الجید1612.74  بـاوقروت1998-04-16

بودرة   الشیماء 27009899 مقبول1710.30  بـاوقروت1998-04-16

سالي   یاسمینة 27009951 مقبول1810.72  بـاوقروت1998-05-27

بكري   نصیرة 27009843 مقبول1911.92  بـاوقروت1998-06-11

بوزحزاح   محمد زكریاء 27009870 مقبول2010.32  بـالذرعان1998-07-09

نجماوي   حفصة 27009967 مقبول2111.80  بـقصر الحاح1998-07-22

حمادي   احالم 27009907 قریب من الجید2212.16  بـاوقروت1998-08-06

بحي   سلیمة 27010002 قریب من الجید2312.62  بـتیبرغمین1998-08-24

شریف   مصطفى 27009888 قریب من الجید2413.68  بـتیمیمون1998-09-09

121من99:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوقروت | إبن خلدون أوقروت / م | 01123: المؤسسة  

بحماني   سمیة 27010005 قریب من الجید2512.18  بـتیبرغمین1998-09-25

دحمان   حیاة 27009953 قریب من الجید2613.02  بـاوقروت1998-10-03

رحماني   نمیرة 27009833 مقبول2711.52  بـالمحمدیة1998-11-04

تیطافي   عبدالقادر 27010140 مقبول2810.36  بـقصر الحاج1996-04-19

حمدون   عبدالصادق 27010137 قریب من الجید2912.90  بـاوقروت1997-11-22

بھاوي   فاطمة 27010155 مقبول3011.86  بـتیبرغمین1998-04-09

شرایعي   عبداهللا 27010110 مقبول3110.44  بـتیبرغمین1997-02-03

نجماوي   عبدالرحمان 27010121 مقبول3211.02  بـقصر الحاج1997-09-27

حاج عبداهللا   عبداللطیف 27010107 جید3314.72  بـاوقروت1998-05-16

عبدالسالم   عبدالخالق 27010114 قریب من الجید3413.14  بـدلدول1998-07-03

121من100:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوقروت | أوقروت الجدیدة / م | 01124: المؤسسة  

بدریان   حسین 27010190 مقبول110.86  بـتبرغمین12-06-1995

حسنیة   فضیلة 27010182 مقبول210.58  بـبن عاید اوقروت1997-05-17

بن علي   عبد الكریم 27010192 قریب من الجید313.40  بـأعبود04-02-1998

لحسین   فطیمة 27010185 مقبول411.04  بـتیمقطن1998-02-17

بن العایب   فضیلة 27010184 قریب من الجید513.32  بـبن عاید1998-07-07

مخصوص   إبتسام 27010194 قریب من الجید612.86  بـأوقروت24-10-1998

بوالھي   عمر 27010065 مقبول711.18  بـبنورة1996-04-16

حولة   شھرزاد 27010053 مقبول810.08  بـبن عاید اوقروت1997-02-22

زروقات   سید أحمد 27010033 جید914.20  بـاكمامات الجزائر1997-03-22

شكار   سعاد 27010037 مقبول1011.16  بـالمستوصف الصحي 1997-12-02

بوالھي   كلثوم 27010058 قریب من الجید1112.66  بـقصر بن عاید أوقروت1998-11-04

مشھود   حبیبة 27009952 مقبول1210.08  بـمستوصف تیبرغمین1995-07-21

بحیدة   محمد 27009854 مقبول1310.60  بـتبرغمین اوقروت1995-12-02

الجیاللي   بوبكر 27009938 مقبول1410.90  بـادرار1996-04-26

بفروح   أحمد 27009859 مقبول1510.30  بـتیمیمون1996-12-23

بفروح   سارة 27010015 مقبول1611.02  بـتبرغمین اوقروت1997-12-29

بریبش   یمینة 27009946 مقبول1711.68  بـتبرغمین اوقروت1998-01-08

بادریاني   أحمد 27009860 قریب من الجید1812.42  بـاعبود اوقروت1998-01-18

بدریان   رضوان 27009992 قریب من الجید1912.56  بـتبرغمین اوقروت1998-02-05

موالي عالل   محمد 27009862 مقبول2010.52  بـاعبود1998-07-18

بدریاني   أسماء 27009886 مقبول2111.14  بـاعبود اوقروت1998-07-27

بدریاني   ایمان 27009911 مقبول2211.84  بـمتلیلي1998-10-02

بن العایب   فتیحة 27010165 قریب من الجید2312.24  بـتمنرست1998-02-11

دیداوي   فریال 27010167 جید2415.40  بـادرار1998-03-11

121من101:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوقروت | أوقروت الجدیدة / م | 01124: المؤسسة  

مطامر   عبد الحمید 27010094 مقبول2510.16  بـزرالدة1997-04-20

اوالصدیق   عبد الجبار 27010096 جید2615.20  بـتبرغمین اوقروت1998-01-16

فوقاري   عبد الحق 27010098 مقبول2710.06  بـتبرغمین اوقروت1998-10-27

121من102:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوقروت | سیدي عومر أوقروت /م | 01127: المؤسسة  

یوسف   فوزیة 27010187 مقبول111.12  بـمستوصف تیبرغمین1995-06-25

سیدي یوسفي   ھاجر 27010189 مقبول211.10  بـالمركز الصحي اوقروت1998-02-11

بن سطرة   سعید 27010039 مقبول311.70  بـمستوصف تبرغمین1996-04-12

بعلة   كریمة 27010061 مقبول411.04  بـالمركز الصحي اوقروت1998-09-18

عوماري   ساسیة 27010016 مقبول510.00  بـزاویة سیدي عومر اوقروت1993-12-03

كروم   رحمة 27009990 مقبول611.58  بـاقبور اوقروت1995-03-05

علي واحمد   الیاس 27009897 مقبول710.58  بـاقبور اوقروت1996-04-14

اومني   محمد 27009857 مقبول810.46  بـاقبور اوقروت1996-11-02

عیق   رقیة 27009996 مقبول910.52  بـالشارف اوقروت1996-12-20

بھاوي   حفصة 27009966 مقبول1010.26  بـالمركز الصحي اوقروت1998-02-11

بیوسف   محمد االمین 27009866 مقبول1111.18  بـزاویة سیدي عومر اوقروت1998-06-20

اصدیقي   جوھرة 27009987 قریب من الجید1212.44  بـمستوصف تبرغمین1998-09-01

بكادي   امال 27009895 قریب من الجید1313.44  بـالمركز الصحي اوقروت1998-12-10

العوبي   فیصل 27010166 جید1414.10  بـالمركز الصحي اوقروت1998-09-24

محفوض   فاطمة الزھراء 27010158 قریب من الجید1513.06  بـحاسي القارة المنیعة1999-01-01

بكادي   عبد اللطیف 27010091 مقبول1610.16  بـاقبور اوقروت1994-01-10

االعرابي   عبد المجید 27010090 مقبول1710.04  بـاقبور اوقروت1995-11-04

121من103:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوالد محمود | أوالد محمود المطارفة /م | 01128: المؤسسة  

عباوي   سلیمان 27010400 مقبول110.54  بـاوالد راشد1996-01-18

بومدین   زھیة 27010428 مقبول211.88  بـاوالد محمود المطارفة1998-02-03

وزاني   كنزة 27010434 قریب من الجید312.74  بـاوالد راشد1998-06-26

بن مشیش   زینب 27010418 مقبول411.24  بـاوالد علي1999-02-07

عوما   رشید 27010383 مقبول510.36  بـاوالد محمود1994-12-16

بلعابد   محمد فؤاد 27010237 مقبول611.84  بـخنشلة1995خالل 

كرومي   العید 27010280 مقبول710.62  بـاوفران1995-03-09

كوزاني   رحیمة 27010381 مقبول810.04  بـاوالد راشد1995-05-14

زالح   ابراھیم 27010284 مقبول910.14  بـاوفران1995-10-30

موساوي   الزھرة 27010274 مقبول1010.26  بـأوالد محمود المطارفة1996-01-11

اعبوداوي   خدیجة 27010359 مقبول1111.34  بـاوالد راشد1996-05-01

بوسعید   میرة 27010238 مقبول1210.18  بـاوالد محمود1996-09-22

دالة   محمد 27010231 مقبول1310.20  بـاقسطن1996-11-02

بلعابد   نسرین 27010214 جید1415.74  بـخنشلة1997خالل 

بادو   حمزة 27010334 مقبول1510.10  بـاوفران1997-02-25

بوسعید   لیلى 27010222 مقبول1610.08  بـاوالد محمود المطارفة1997-05-11

عزوز   نوال 27010218 مقبول1710.16  بـاوفران1997-08-30

بوعالوي   نجوى 27010210 مقبول1810.52  بـاوالد محمود1997-10-15

طلباوي   اسماعیل 27010310 مقبول1910.14  بـاوالد راشد1998-02-16

قرافي   مریمة 27010251 مقبول2010.64  بـاوالد راشد1998-04-04

بوعالوي   الزھرة 27010279 قریب من الجید2113.26  بـاوالد محمود المطارفة1998-05-04

خیضاوي   یمینة 27010332 مقبول2211.82  بـكبرتن1998-09-06

غزالي   الطاھر 27010269 مقبول2310.02  بـاوالد راشد1998-09-20

دریسي   محمد 27010235 مقبول2411.14  بـاوالد علي1998-10-11

121من104:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوالد محمود | أوالد محمود المطارفة /م | 01128: المؤسسة  

مموني   اسماء 27010305 مقبول2511.86  بـاوالد راشد1998-10-16

بن مشیش   خدیجة 27010364 قریب من الجید2612.16  بـاوالد علي1998-10-22

بومدین   لطیفة 27010253 مقبول2710.28  بـالمطارفة1998-10-29

موالي الشریف   عائشة 27010458 مقبول2810.00  بـاوالد محمود1996-12-07

حماوي   عبدالرحیم 27010502 قریب من الجید2913.34  بـاوالد علي1997-06-28

شویخي   فاطیمة 27010538 مقبول3011.42  بـاوفران1998-03-05

رحات الفول   عبداهللا 27010478 قریب من الجید3112.04  بـاوالد محمود1998-06-01

121من105:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| أوالد محمود | المطارفة /م | 01129: المؤسسة  

تلمساني   سلیمان 27010401 مقبول111.22  بـالساھلة المطارفة1997-04-20

شرقي   زینب 27010417 قریب من الجید212.22  بـالساھلة المطارفة1998-07-25

لمعلم   حلیمة 27010323 مقبول311.26  بـالمطارفة1994-05-20

كرزازي   بوعالم 27010319 مقبول410.48  بـادرار1994-07-29

حنیني   حلیمة 27010324 مقبول510.22  بـالمطارفة1995-09-03

بورمضان   نعیمة 27010215 مقبول610.34  بـاوالدعلي المطارفة1995-10-09

قماري   نورالدین 27010219 مقبول710.08  بـقصر الحاج اوقروت1995-11-16

دحاني   خدیجة 27010362 مقبول811.40  بـالساھلة المطارفة1997-11-14

دحاني   الزھرة 27010278 مقبول910.30  بـالمنیعة غردایة1998-03-30

سحالوي   رقیة 27010387 قریب من الجید1012.68  بـالساھلة المطارفة1998-08-23

بلخیري   براھیم 27010316 مقبول1110.60  بـالمطارفة1998-12-19

نایر   عبدالحلیم 27010480 مقبول1210.62  بـاوالدمحمود المطارفة1994-05-26

ملیكي   عبدالكامل 27010505 مقبول1310.80  بـالمطارفة1995-06-23

باسي   فاطیمة 27010536 مقبول1411.36  بـالساھلة المطارفة1997-09-26

مضرومي   عبدالكبیر 27010506 مقبول1510.12  بـالساھلة المطارفة1998-02-08

الدلیمي   فاطمة الزھراء 27010530 مقبول1611.00  بـالساھلة المطارفة1998-04-05

حاج علي   عبدالمجید 27010474 مقبول1711.44  بـالساھلة المطارفة1998-05-30

بن مشیش   فاطمة الزھراء 27010531 مقبول1811.70  بـالساھلة المطارفة1998-07-15

121من106:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| برج باجي مختار | برج باجي مختار /م | 01136: المؤسسة  

زایدي   امحمد 27010639 مقبول110.60  بـبرج باجي مختار1991-05-17

بالل   االمین 27010634 مقبول210.78  بـبرج باجي مختار1995-05-17

لقصیر   الشریفة 27010643 مقبول310.36  بـبرج باجي مختار1996-01-01

كبیر   الطیب 27010642 مقبول410.92  بـبرج باجي مختار1997-06-01

بربري   احمد 27010657 مقبول510.76  بـبرج باجي مختار1997-06-28

جودي   امال 27010633 مقبول610.92  بـبرج باجي مختار1997-10-02

التوجي   احمد 27010658 مقبول710.70  بـبرج باجي مختار1997-10-10

كلغلغ   احمد 27010659 جید814.52  بـبرج باجي مختار1998-03-16

برنو   العید 27010645 مقبول911.30  بـبرج باجي مختار1998-06-04

لنصاري   موسي 27010629 مقبول1011.52  بـبرج باجي مختار1998-06-24

بربري   فاطمة 27010804 مقبول1111.62  بـبرج باجي مختار1993-10-18

بالل   زینب 27010733 مقبول1211.98  بـبرج باجي مختار1994خالل 

رقادي   صباح 27010732 مقبول1310.58  بـبرج باجي مختار1994خالل 

لنصاري   علي 27010752 مقبول1410.88  بـبرج باجي مختار1994خالل 

بربوشي   عبد الرحمن 27010785 مقبول1511.22  بـبرج باجي مختار1994-05-19

اوالد البكاي   عبدین 27010795 مقبول1611.80  بـبرج باجي مختار1994-12-12

دریسي   سیدي محمد 27010739 مقبول1710.28  بـرقان1995خالل 

التوجي   شریفة 27010740 مقبول1811.04  بـبرج باجي مختار1995خالل 

طاطي   عبداهللا 27010793 مقبول1910.08  بـبرج باجي مختار1995-01-01

ملوكي   علي كینة 27010759 مقبول2010.64  بـغاو مالي1995خالل 

طاطي   عمر 27010761 مقبول2110.00  بـرقان1995-01-25

سلسلي   عیسى 27010797 مقبول2211.96  بـبرج باجي مختار1995-04-05

لجرب   عزیزة 27010799 مقبول2311.60  بـبرج باجي مختار1995-06-11

سلسلي   سلیمان 27010725 مقبول2410.70  بـبرج باجي مختار1995-07-12

121من107:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| برج باجي مختار | برج باجي مختار /م | 01136: المؤسسة  

العربي الدمي   سلیمة 27010726 مقبول2511.18  بـبرج باجي مختار1995-09-28

بربوشي   عالء 27010749 قریب من الجید2613.76  بـبرج باجي مختار1996-11-00

عقباوي   علي 27010755 مقبول2710.10  بـبرج باجي مختار1996خالل 

سكوني   عمر 27010762 مقبول2810.66  بـبرج باجي مختار1996خالل 

ناجي   عمر 27010763 قریب من الجید2912.40  بـرقان1996خالل 

الخیر   فاطمة زھرة 27010809 مقبول3011.20  بـبرج باجي مختار1996-02-10

عقبة كنتة   سیداحمد 27010737 قریب من الجید3112.94  بـبتمنراست1996-11-15

سكوني   علي 27010756 مقبول3210.42  بـرقان1997-01-01

عربي الدمي   علي 27010757 قریب من الجید3312.58  بـبرج باجي مختار1997خالل 

رمضاني   فاطمة الزھرة 27010808 قریب من الجید3413.38  بـبرج باجي مختار1997-01-03

مصطفي   عبد القادر 27010790 مقبول3511.92  بـبرج باجي مختار1997-01-11

قومني   صابرینة بنت أحمد 27010728 مقبول3610.58  بـبرج باجي مختار1997-02-01

كبیر   عبد القادر 27010791 قریب من الجید3712.16  بـبرج باجي مختار1997-06-27

والد البكاي   سید اعمر 27010736 مقبول3810.78  بـبرج باجي المختار1997-09-23

مھراوي   زینب بنت سالم 27010734 قریب من الجید3912.72  بـزاویة سیدي حیدة بودة1997-10-12

لنصاري   طاھر 27010730 مقبول4010.50  بـبرج باجي مختار1998-03-02

لعروسي   سیداحمد 27010738 قریب من الجید4113.46  بـبرج باجي مختار1998-04-20

بن حمي   سمیر 27010727 مقبول4211.58  بـبرج باجي مختار1998-05-20

طاطي   عائشة 27010777 مقبول4310.02  بـتیمیاوین1998-06-20

اوالد الطیب   مباركة 27010585 مقبول4411.42  بـبرج باجي مختار1991-08-05

ابزو   نصرون 27010590 مقبول4511.36  بـبرج باجي مختار1993خالل 

بن یوسف   محمد 27010593 مقبول4610.14  بـرقان1993-04-29

بالل   نصیرة 27010589 مقبول4710.74  بـبرج باجي مختار1994خالل 

عقباوي   مباركة 27010586 مقبول4810.96  بـبرج باجي مختار1994-04-13

عقباوي   ناجم 27010581 مقبول4911.48  بـبرج باجي مختار1994-06-28

مخطاري   محمد 27010598 مقبول5010.86  بـبرج باجي مختار1997-01-01

أیتا   محمد 27010601 مقبول5110.54  بـبرج باجي مختار1997-06-01

عربي لدمي   نادیة 27010584 مقبول5210.42  بـاولف1997-08-27

صالحي   مباركة 27010588 مقبول5310.72  بـبرج باجي مختار1998-04-04

121من108:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| برج باجي مختار | برج باجي مختار /م | 01136: المؤسسة  

بن جدو   خدیجة 27010702 مقبول5410.58  بـرقان1994-01-17

عقبة كنتة   بادي 27010675 مقبول5510.08  بـبرج باجي مختار1994-08-01

بریشي   حسان 27010705 مقبول5610.20  بـبرج باجي مختار1995-01-01

اوالد البكاي   بوبكر 27010680 مقبول5711.86  بـرقان1995-03-13

حجاج   خدیجة 27010703 قریب من الجید5812.86  بـتمنراست1995-12-05

كلیكي   حسین 27010707 مقبول5910.24  بـبرج باجي مختار1996خالل 

رمضاني   براھیم 27010679 قریب من الجید6013.54  بـبرج باجي مختار1996-04-15

زایدي   بوبكر الصدیق 27010683 مقبول6110.50  بـبرج باجي مختار1997خالل 

دریسي   یحیي 27010701 مقبول6210.60  بـبرج باجي مختار1997خالل 

الطیبي   جعفر 27010710 مقبول6310.90  بـزاویةكنتة1997-07-16

عقباوي   بوبكر 27010682 مقبول6411.40  بـبرج باجي مختار1997-10-20

سلسلي   حمزة 27010693 قریب من الجید6512.28  بـان امناس1998-01-13

جبابري   ربیعة 27010713 مقبول6610.00  بـبرج باجي مختار1998-03-31

العابد   یاسین 27010696 قریب من الجید6713.00  بـتمنراست1998-04-24

لعروسي   وردة 27010826 مقبول6810.38  بـاوباري لیبیا1998خالل 

121من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| برج باجي مختار | تیمیاوین /م | 01137: المؤسسة  

كلغلغ   البكاي 27010638 مقبول110.48  بـتیمیاوین1992خالل 

ملوكي   امحمد 27010640 مقبول211.56  بـقاو مالي1995خالل 

عرابي   صدام 27010735 مقبول310.84  بـرقان1991-02-09

بوغرارة   عبد الكریم 27010788 مقبول411.94  بـتیمیاوین1991-10-19

بشار   فاطمة 27010801 مقبول511.96  بـتیمیاوین1992-00-01

وانكاره   عثمان 27010778 مقبول611.14  بـتیمیاوین1995-06-02

الھمال   شریفة 27010741 مقبول710.40  بـتیمیاوین1995-08-04

ضمبا   ھشام 27010814 مقبول811.84  بـتیمیاوین1995-08-17

ایبرة   سعید 27010742 مقبول910.72  بـتیمیاوین1995-09-06

ریكان   عبد اهللا 27010783 مقبول1010.44  بـتیمیاوین1998خالل 

دادي   لحسن محمد 27010611 مقبول1111.30  بـتیمیاوین1992خالل 

طاطي   مختار 27010607 مقبول1210.42  بـرقان1992-11-02

بربوشي   محمد 27010594 مقبول1311.82  بـرقان1993-11-17

لنصاري   محمد 27010595 مقبول1411.40  بـتیمیاوین1994-04-26

امرزاغ   مریم 27010613 مقبول1510.14  بـتیمیاوین1995-01-14

بن علیلي   جیاللي 27010697 مقبول1611.32  بـتیمیاوین1995-06-19

جنا   حوریة 27010712 مقبول1710.66  بـتیمیاوین1995-08-23

ملوكي   یحي 27010700 مقبول1810.06  بـتیمیاوین1996-04-05

121من110:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد سعید | المغیلي اوالد سعید /م | 01198: المؤسسة  

الجوزي   محمد 27010863 مقبول110.38  بـتمزالن1995-09-07

برجالغي   أحمد 27010868 مقبول210.18  بـاوالد سعید تیمیمون1997-04-24

محمي   عبد الجبار 27011099 مقبول311.74  بـكالي أوالد سعید تیمیمون1995-02-11

أغالدي   عبد الرحمن 27011104 مقبول410.28  بـكالي اوالد سعید تیمیمون1996-01-08

باعال   عبد المولى 27011095 مقبول510.36  بـتیمیمون1996-01-20

موالى على   عبد القادر 27011121 مقبول610.68  بـاوالد سعید تیمیمون1998-02-21

طویل   عبد الجبار 27011100 قریب من الجید712.16  بـتیمیمون1998-04-13

محرز   عبد الرحمن 27011105 مقبول811.04  بـاوالد سعید تیمیمون1998-08-25

عمو   عبد الباسط 27011096 مقبول911.78  بـاوالدسعید1998-09-01

سوسو   فاطمة الزھرة 27011154 مقبول1010.04  بـتیمیمون1998-01-29

باعال   فاطمة الزھرة 27011155 مقبول1111.94  بـتیمیمون1998-04-10

رابحي مھالل   لطیفة 27010904 مقبول1210.64  بـاوالدسعید1996-02-02

حمو علي   أسیة 27010903 مقبول1310.16  بـاوالد سعید تیمیمون1997-12-21

كرادو   الجیاللي 27010922 مقبول1410.54  بـتیمیمون1998-06-02

اونجا   الزھرة 27010926 مقبول1510.00  بـاوالد سعید تیمیمون1998-06-02

باقما   الزھراء 27010925 جید1615.34  بـاوالدسعید1998-12-03

بوال   یعقوب 27011006 مقبول1710.12  بـاوالد سعید تیمیمون1994-12-02

العایبي   عائشة 27011067 مقبول1810.50  بـاوالد سعید تیمیمون1997-04-26

باعزیز   عمر 27011063 مقبول1910.28  بـتیمیمون1997-06-28

فوحكا   خدیجة 27010998 مقبول2010.74  بـتیمیمون1997-08-15

أوكاسو   كریمة 27011060 مقبول2110.54  بـتیمیمون1997-09-14

باهللا   عبد المالك 27011074 قریب من الجید2212.64  بـكالي1997-09-30

زوبیر   یاسین 27010988 قریب من الجید2312.68  بـاوالد سعید تیمیمون1998-02-01

حموعلي   سعاد 27011050 مقبول2410.70  بـاوالدسعید1998-05-18

121من111:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد سعید | المغیلي اوالد سعید /م | 01198: المؤسسة  

الشیخ ابراھیم   خدیجة 27010999 مقبول2510.52  بـتیمیمون1998-07-08

عمو   حوریة 27011013 مقبول2611.10  بـاوالد سعید تیمیمون1998-07-09

الیاس   صالح 27011040 مقبول2710.76  بـاوالدسعید1998-09-04

حمادي   عثمان 27011069 مقبول2810.04  بـاوالدسعید1998-09-14

طویل   عبد النور 27011077 مقبول2910.04  بـكالي أوالد سعید تیمیمون1998-10-10

عراب   سمیرة 27011038 مقبول3010.62  بـتیمیمون1998-10-19

باهللا   جمیلة 27010964 مقبول3110.16  بـكالي اوالد سعید تیمیمون1995-09-16

صماد   بلقاسم 27010947 قریب من الجید3212.76  بـاوالد سعید تیمیمون1995-09-22

سوداني   بشیر 27010956 مقبول3311.04  بـاوالدسعید1997-12-20

جبار   حاج حمو 27010974 قریب من الجید3412.32  بـأوالد سعید تیمیمون1998-06-05

رابحي مھالل   جمیلة 27010966 مقبول3511.12  بـتیمیمون1998-07-24

الجوزي   خلیل 27010960 مقبول3611.30  بـتیمیمون1998-08-22

منصوري   جمیلة 27010967 قریب من الجید3712.30  بـأوالد سعید تیمیمون1998-09-11

باعراب   حنان 27010959 قریب من الجید3812.40  بـتیمیمون1998-10-10

الشیخ ابراھیم   حلیمة 27010963 مقبول3911.66  بـاوالد سعید تیمیمون1998-10-20

121من112:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد سعید | الحاج قلمان اوالد سعید /م | 01199: المؤسسة  

عزیزي   محمد 27010861 مقبول111.04  بـبلعمارة بودة1994-12-12

حناني   أنیسة 27010841 مقبول210.64  بـتیمیمون1998-03-03

تامري   محمد االمین 27010877 مقبول311.70  بـالحاج قلمان1998-06-27

الرحماني   مبروك 27010846 مقبول410.26  بـتیمیمون1998-11-08

لحسن   عبد اهللا 27011089 مقبول510.98  بـتاغوزي1993-02-27

قاسمي   عبد الجلیل 27011097 مقبول610.28  بـتیمیمون1995-01-15

سالمي   فاطمة ازھراء 27011156 مقبول711.60  بـیغزر1998-08-15

عبد القادر   الجیاللي 27010921 مقبول810.70  بـبن عاید أوقروت1993-12-10

حمدون   مصباح 27010902 مقبول910.02  بـبابایدا1994-01-30

رحالي   مریمة 27010899 مقبول1011.34  بـتعنطاس1995-02-19

یحیاوي   موسى 27010912 مقبول1110.48  بـتبلكوزة1995-05-17

حماد   أسماء 27010900 مقبول1210.36  بـالحاج قلمان1995-12-10

بوالل   مریم 27010897 قریب من الجید1312.82  بـسموطة1998-02-22

أمحمدي   محمد عبد الرحمان 27010891 مقبول1410.76  بـتیمیمون1998-11-12

لمین   قتیحة 27011062 مقبول1511.54  بـالحاج قلمان1992-06-01

بالل   عبد المالك 27011071 مقبول1611.68  بـتاللت1994-01-09

حشفھ   سالمة 27011039 مقبول1710.16  بـطروایة1995-02-27

نویفدي   كریمة 27011058 مقبول1810.30  بـتیمیمون1996-01-23

فوالني   عائشة 27011065 مقبول1911.22  بـالحاج قلمان1996-06-04

فوالني   عبد المالك 27011073 مقبول2011.68  بـالحاج قلمان1996-08-18

الیاسي   عائشة 27011066 مقبول2110.54  بـتیمیمون1996-10-17

بوعیشة   یعیش 27011005 قریب من الجید2212.74  بـزاویة الدباغ1997-03-03

میلودي   یحي 27010994 مقبول2310.26  بـتیمیمون1997-07-07

موساوي   عثمان 27011068 مقبول2411.00  بـتیمیمون1997-12-17

121من113:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد سعید | الحاج قلمان اوالد سعید /م | 01199: المؤسسة  

فوالني   زبیدة 27011043 قریب من الجید2513.28  بـالحاج قلمان1998-01-01

صمادي   یحي 27010995 قریب من الجید2612.06  بـتیمیمون1998-05-30

یدا   كوثر 27011061 مقبول2710.72  بـأمراد1998-06-07

أوالد عمر   یعقوب 27011007 مقبول2811.86  بـتیلوین1998-08-13

عماري   عبد المالك 27011075 مقبول2911.48  بـتیلوین1998-10-10

بوالل   زكریاء 27011048 مقبول3011.42  بـتیمیمون1998-12-16

سعداوي   بشیر 27010954 مقبول3110.50  بـفاعون1993-03-23

غواط   یاسین 27010976 مقبول3210.54  بـأوالد سعید1994-03-02

كونتي   یاسین 27010977 مقبول3310.02  بـتیمیمون1994-05-17

طلحاوي   حمادي 27010958 مقبول3410.14  بـتیمیمون1995-09-13

حفیضي   یمینة 27010970 مقبول3511.78  بـبابایدا1997-01-18

بال   بشیر 27010955 مقبول3610.38  بـالحاج قلمان1997-01-26

نویفدي   بحوص 27010953 مقبول3710.06  بـتغیارت1998-10-18

دحماني   تمیم 27010945 مقبول3811.32  بـتیمیمون1998-12-05

121من114:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| دلدول | دلدول /م | 01125: المؤسسة  

عبداهللا   نادیة 27011192 مقبول111.48  بـاوریر دلدول1995-05-24

بیدار   ھالة 27011551 مقبول210.08  بـالمركز الصحي دلدول1996-05-28

حمیدي   مبروكة 27011199 مقبول310.68  بـاوالد عبو دلدول1997-02-15

متوكل   نصر الدین 27011203 مقبول410.94  بـاقبور دلدول1998-01-02

سعیدي   فتیحة 27011541 مقبول511.30  بـاقبور دلدول1998-03-23

مسعودي   فضیلة 27011549 قریب من الجید612.44  بـاقبور دلدول1998-04-10

حمیدي   عبد القادر 27011475 مقبول711.14  بـاوریر دلدول1995-05-05

غنامي   عائشة 27011445 مقبول810.36  بـاوالد عبو دلدول1996-04-02

غزالي   كریمة 27011438 مقبول910.06  بـاوالد عبو دلدول1997-10-13

بوكاري   عائشة 27011452 مقبول1010.42  بـالساھلة دلدول1998-10-01

عبداهللا   ام الخیر 27011272 مقبول1111.88  بـاوریر دلدول1996-07-01

عدو   مراد 27011250 مقبول1210.34  بـالمنصور دلدول1997-08-02

زویدي   مریم 27011259 مقبول1311.92  بـاقبور دلدول1998-04-10

غزالي   حكیمة 27011370 مقبول1411.74  بـاوالد عبو دلدول1995-02-28

حمیدي   حلیمة 27011338 مقبول1511.84  بـاوریر دلدول1997-08-10

بامو   حلیمة 27011339 مقبول1611.06  بـاوریر دلدول1997-09-03

قاسمي   جمیلة 27011341 مقبول1710.78  بـأقبور دلدول1997-09-18

سعیدي   حمزة 27011347 جید1815.04  بـاقبور دلدول1998-03-09

سلیماني   یاسمین 27011352 مقبول1911.70  بـاوالد عبو دلدول1998-05-30

بن اعمر   خدیجة 27011364 جید2014.46  بـالمنصور دلدول1998-06-17

حدادي   حمزة 27011350 جید جدا2116.12  بـاقبور دلدول1998-09-29

بعافو   سھام 27011413 مقبول2210.02  بـتبرغمین اوقروت1995-06-07

بن عثمان   رضوان 27011387 مقبول2310.68  بـدلدول1997-09-17

حمیدي   زھرة 27011422 مقبول2410.00  بـاوالد عبو دلدول1997-11-29

121من115:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| دلدول | دلدول /م | 01125: المؤسسة  

مومني   شافیة 27011398 قریب من الجید2513.48  بـأوریر دلدول1998-01-05

سویلم   سلیمة 27011393 جید2614.48  بـاوالد عبو دلدول1998-04-10

بن الشریف   سعید 27011406 مقبول2710.00  بـاوالد عبو دلدول1998-08-23

حمیدي   عبد القادر 27011488 مقبول2811.12  بـاقبور دلدول1997-06-27

رقاني   فاطمة الزھراء 27011520 مقبول2910.78  بـاقبور دلدول1997-11-15

بشیري   فاطمة 27011514 مقبول3010.14  بـاوریر دلدول1997-11-24

سالمي   عبدالفتاح 27011505 مقبول3111.30  بـاوریر دلدول1998-01-02

مھداوي   فاطمة 27011515 قریب من الجید3212.96  بـالحدبان دلدول1998-03-06

طھیري   فاطمة 27011516 مقبول3310.24  بـأقبور دلدول1998-05-31

مھداوي   عزیزة 27011508 جید جدا3416.32  بـالمنصور دلدول1998-09-28

بركاوي   حنان 27011325 مقبول3510.84  بـالمنصور دلدول1996-10-11

غزالي   اسماعیل 27011308 مقبول3610.16  بـاوالد عبو دلدول1998-01-25

بیحي   اكرام 27011310 مقبول3710.08  بـالساھلة دلدول1998-02-10

ابواهللا   امال 27011286 قریب من الجید3812.32  بـاقبور دلدول1998-07-25

121من116:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| دلدول | البركة دلدول /م | 01126: المؤسسة  

قافا   محمد 27011219 مقبول110.32  بـتوكي1995-10-08

عبادي   مبروكة 27011200 مقبول210.92  بـالبركة1998-02-16

ساكت   فضیلة 27011548 قریب من الجید312.40  بـاقسطن1998-04-10

بوالھي   عبد السالم 27011471 مقبول410.72  بـاقسطن1997-12-27

مصري   عائشة 27011449 مقبول510.48  بـاقسطن1998-02-03

باحمد   عائشة 27011451 مقبول610.92  بـا عبد الصمد1998-08-18

عبد المنیب   مریم 27011252 قریب من الجید712.14  بـتوكي1995-02-23

صمبة   حدة 27011354 مقبول811.10  بـاقسطن1998-02-10

ضبضب   رحمة 27011375 مقبول911.86  بـالبركة1998-03-23

مصري   حلیمة 27011340 جید1014.18  بـاقسطن1998-05-24

اصغیر   یمینة 27011343 قریب من الجید1113.26  بـاقسطن1998-06-27

وتیدي   سعیدة 27011410 مقبول1210.00  بـم ص دلدول1995-07-27

عالم   زینب 27011402 قریب من الجید1313.74  بـاقسطن1998-05-08

بحفید   سھیلة 27011415 مقبول1410.40  بـاقسطن1998-05-22

بو شمیة   عزیزة 27011506 مقبول1511.86  بـا عبد الصمد1996-06-05

عبادي   عزیزة 27011507 مقبول1610.16  بـا عبد الصمد1998-07-07

حسین   بشرى 27011318 مقبول1710.88  بـالبركة1996-09-25

خدیم   احمد 27011303 قریب من الجید1812.14  بـا عبد الصمد1997-12-21

121من117:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | طلمین / م | 01117: المؤسسة  

براھیم صالح   أحمد 27011603 مقبول111.10  بـالساقیة1997-06-11

موسى   محمد 27011607 مقبول211.44  بـالساقیة1998-02-23

علیوات   نعیمة 27011583 مقبول310.42  بـیحیاودریس1998-10-11

حاج أحمد   فتیحة 27011820 مقبول410.30  بـسید المختار1995-06-28

لمین   لخضر 27011625 مقبول511.52  بـالساقیة1998-04-11

عالوي   عبد اهللا 27011754 مقبول610.24  بـقلو1994-11-09

قادة   عمر 27011743 قریب من الجید712.48  بـطلمین1995-09-04

موسى   عبد النور 27011751 مقبول811.10  بـالساقیة1996-02-04

خلیفة   كلثوم 27011735 مقبول910.92  بـطلمین1996-05-20

سعید   عبد الحمن 27011758 مقبول1010.38  بـالساقیة1996-10-06

ناصر   سالمة 27011721 مقبول1111.18  بـبحمو1997-01-19

حاج أحمد   علي 27011741 مقبول1210.98  بـتكیالت1997-04-28

ابراھیم صالح   عبد اهللا 27011756 مقبول1310.64  بـالساقیة1997-07-10

ناصر   قادة 27011739 مقبول1410.18  بـطلمین1997-10-28

عدو   عبد اهللا 27011757 مقبول1511.86  بـبوكزین1998-04-29

حاسیني   عائشة 27011748 مقبول1611.28  بـقطوف1998-09-22

عدو   عبد الحمید 27011769 مقبول1710.50  بـبوكزین1996-07-10

ھاشمین   فاطیمة 27011808 مقبول1810.12  بـبوكزین1997-06-02

موسى   فاطمة 27011803 مقبول1910.62  بـبوكزین1997-12-21

بالصالح   عبد العالي 27011793 مقبول2010.02  بـتعرابین1998-05-30

ھاشمین   فاطمة 27011805 مقبول2111.58  بـبوكزین1998-06-13

یوسفي   جمعة 27011682 مقبول2211.94  بـیحیاودریس1997-01-08

بحادي   خضرة 27011688 مقبول2311.68  بـتعرابین1998-02-23

النعماوي   رشیدة 27011703 مقبول2410.68  بـتعرابین1998-05-30

121من118:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | تاغوزي طلمین /م | 01118: المؤسسة  

لحسن   محمد بن بوبكر 27011608 مقبول111.80  بـتاغوزي1995-10-30

یدة   أحمد 27011596 مقبول211.38  بـتاغوزي1996-05-22

حاج محمد   إسماعیل 27011826 مقبول310.46  بـطلمین1993-04-24

دحان   إدریس 27011825 مقبول410.92  بـتاغوزي1995-08-05

بسى   مصطفى 27011630 مقبول510.26  بـتاغوزي1996-06-12

لحسن   العربي 27011649 مقبول611.00  بـتاغوزي1996-07-02

بسى   بوبكر 27011658 مقبول710.34  بـتاغوزي1996-12-23

بحو   مسعود 27011634 قریب من الجید812.44  بـتاغوزي1997-06-30

عبدالعزیز   عائشة 27011746 قریب من الجید912.72  بـتاغوزي1996-01-22

عبد العزیز   سعید 27011726 مقبول1010.78  بـتاغوزي1996-11-30

لحسن   عمر 27011744 مقبول1110.60  بـتاغوزي1997-04-19

سالمي   عبد المجید 27011752 مقبول1211.36  بـتاغوزي1997-11-08

حاج حمیدة   عائشة 27011747 مقبول1311.78  بـتاغوزي1998-05-04

لحسن   عبد العالي 27011792 مقبول1410.84  بـتاغوزي1995-01-29

لحسن   عبدالقادر بن مسعود 27011795 مقبول1511.50  بـتاغوزي1995-06-06

دحو   فاطمة الزھراء 27011806 مقبول1610.46  بـتاغوزي1996-06-16

دحو   عبد الرزاق 27011779 مقبول1711.60  بـتاغوزي1996-08-03

لحسن   عبد القادر بن محمد 27011789 مقبول1811.54  بـتاغوزي1997-05-27

دحو   عبد الحمید 27011770 مقبول1910.66  بـتاغوزي1998-09-15

عبد الحي   جمال 27011672 مقبول2010.56  بـتاغوزي1995-12-23

لحسن   حسنة 27011687 مقبول2110.34  بـتاغوزي1996-03-26

ناصرین   جمعة 27011681 مقبول2210.24  بـتاغوزي1996-03-30

عبد الحي   توھامي 27011671 مقبول2310.48  بـتاغوزي1997-07-13

لحسن   جمال 27011673 جید2414.76  بـتاغوزي1998-01-17

121من119:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | تاغوزي طلمین /م | 01118: المؤسسة  

مبخوتي   رحمة 27011701 مقبول2510.02  بـنعمة1998-02-23

121من120:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| مؤسسة إعادة التربیة أدرار | مؤسسة إعادة التربیة و التأھیل أدرار  |  01150: المؤسسة  

عمري   حسین 27097161 مقبول110.50  بـاقبو1975خالل 

شنافة   منصور 27097122 مقبول211.27  بـمكمن بن عمار المشریة1944-05-05

زالط   العید 27097134 مقبول311.65  بـمكمن بن عمار المشریة1967خالل 

بوظفر   عبد الرحمان 27097147 مقبول410.90  بـادرار1977-07-26

شنافة   احمد 27097136 مقبول511.15  بـمكمن بن عمار المشریة1978خالل 

قدوري   منور 27097123 مقبول611.13  بـالمرسى الكبیر1978-04-09

بوخالفة   بن یعقوب 27097137 مقبول710.67  بـوھران1979-03-02

بویحیة   حبیب 27097139 مقبول810.79  بـادرار1981-04-23

صادقي   عبد المجید 27097145 مقبول911.13  بـالحاج قلمان تیمیمون1982-07-21

زوبیر   عفان 27097150 قریب من الجید1012.13  بـسیق1984-01-21

بن العباس   عبد المجید 27097146 مقبول1110.04  بـالعبادلة1985-06-29

قطوش   سامي 27097141 قریب من الجید1212.33  بـبریكة1986خالل 

خنیفر   محمد 27097128 مقبول1311.10  بـبسكرة1987-05-14

شریف   نصر الدین 27097125 قریب من الجید1412.25  بـبریكة1987-10-28

رابح   زین العابدین 27097142 مقبول1510.81  بـایت المسعود1995-04-18

121من121:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع


