
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

الجلفة| وسط الجلفة | مدرسة صغار المكفوفین  | 17003: المؤسسة  

رمضاني   سمیة 29012121 قریب من الجید113.85  بـالجلفة1993-09-27

صالحي   الخذیر 29011691 قریب من الجید213.85  بـمسعد1994-06-06

صالحي   خالد 29011913 جید314.71  بـأم العظام1996-03-28

290من1:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة الرایس محمد  | 17004: المؤسسة  

صاحب   أحمد أشرف الدین 29011570 مقبول110.86  بـالجلفة1998-04-04

غیبش   إسماعیل 29011629 مقبول210.74  بـالجلفة1996-08-06

بن العربي   إكرام ملیكة 29011631 مقبول311.18  بـالجلفة1998-02-28

بلخیري   بختة 29011768 مقبول410.22  بـالجلفة1996-02-06

عدلي   ثامر 29011818 مقبول510.64  بـالجلفة1995-11-16

مسلمي   رفیدة زلیخة 29012006 مقبول610.38  بـالجلفة1997-01-27

عباس   سعاد 29012076 مقبول711.00  بـحاسي بحبح1998-10-09

بوھالي   عطیة 29012323 مقبول810.72  بـفیض البطمة1996-06-07

بورقبة   عبد القادر 29012270 قریب من الجید912.02  بـالجلفة1998-07-06

بن الریم   فاطمة الزھرة 29012411 مقبول1011.30  بـالجلفة1994-11-12

مبخوتي   محمد 29012540 جید1114.96  بـالجلفة1997-07-21

بن شریف   محمد البشیر 29012565 مقبول1210.54  بـالجلفة1997-03-08

بوفریقش   مسعودة 29012654 قریب من الجید1313.00  بـالقدید1998-04-17

مختاري   ملیكة 29012678 مقبول1410.10  بـحاسي بحبح1998-06-11

بن عیسى   محمد 29012556 مقبول1510.78  بـالجلفة1998-07-26

دردور   محمد أمین أیمن 29012559 جید جدا1616.90  بـالجلفة1999-05-07

عمور   نایل عالءالدین 29012719 مقبول1710.00  بـالزعفران1996-04-30

بھلول   نادیة نصیرة 29012716 مقبول1810.66  بـالجلفة1996-08-13

زعفران   نورالھدى 29012791 مقبول1910.14  بـالجلفة1998-06-06

شریط   نجاة لیندة 29012734 قریب من الجید2012.54  بـالجلفة1999-05-29

شویحة   الزھراء 29011703 مقبول2110.14  بـالجلفة1998-10-25

بو عافیة   ام الخیر اماني 29011733 مقبول2211.22  بـالجلفة1999-02-08

290من2:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة فضیلي عبد القادر  | 17005: المؤسسة  

قمیش   أمباركة 29011615 قریب من الجید113.32  بـالجلفة1998-03-02

بن الطاھر   أم الخیر نیھال 29011606 جید215.62  بـالجلفة1999-02-15

صندوق   احمد 29011666 مقبول311.22  بـالجلفة1996-04-17

خالدي   اسامة بلقاسم 29011673 مقبول411.22  بـالجلفة1997-04-29

لعوید   احمد عبد النور شمس الدین 29011671 قریب من الجید513.31  بـالجلفة1997-05-26

طیباوي   احالم سعیدة 29011661 جید614.74  بـالقدید1998-02-22

براھیمي   امینة 29011753 جید714.90  بـالجلفة1998-06-26

بشار   ایمان 29011759 جید جدا817.46  بـالجلفة1998-09-17

معاش   جھیدة 29011853 مقبول910.04  بـالجلفة1996-02-27

معمریة   حمزة 29011879 مقبول1011.56  بـمسعد1996-04-15

بن عیاد   رضوان 29012004 مقبول1111.52  بـالجلفة1999-04-05

عبد السالم   سعد 29012081 مقبول1210.54  بـالجلفة1995-02-05

بن سالم   سعدیة 29012088 مقبول1310.44  بـالجلفة1997-00-00

قاسم   سلیمان 29012117 مقبول1411.60  بـدار الشیوخ1997-10-25

تواتي   یاسین طھ 29012207 مقبول1511.26  بـالجلفة1998-02-28

قاسم   عبد الرحمان 29012240 قریب من الجید1612.50  بـالجلفة1999-01-02

لھزیل   عطیة 29012325 مقبول1711.40  بـالجلفة1998-01-11

لقریشي   عبد المجید 29012290 مقبول1810.32  بـالجلفة1998-06-11

البار   عمر 29012358 مقبول1911.64  بـالجلفة1994-05-02

ناعم   عمر 29012361 مقبول2010.56  بـالجلفة1996-01-08

زیتوني   فتیحة 29012432 مقبول2111.06  بـالجلفة1996-05-26

نایلي   فاتح 29012385 مقبول2210.08  بـباتنة1997-08-30

میسوم   فاطمة 29012390 مقبول2310.82  بـالجلفة1997-10-11

شخمة   فاطمة 29012391 مقبول2410.58  بـالجلفة1997-11-16

290من3:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة فضیلي عبد القادر  | 17005: المؤسسة  

بن قیدة   محمد 29012517 مقبول2511.20  بـالجلفة1994-00-00

الھاني   محمد 29012523 مقبول2611.12  بـالجلفة1995-05-26

عطاء اهللا   كمال 29012476 مقبول2710.08  بـالجلفة1996-11-09

عرارم   لزھاري 29012489 مقبول2810.40  بـعین الشھداء1998-00-00

طیبي   محمد لطفي 29012579 مقبول2910.00  بـالشارف1995-03-06

قعفازي   محمد لمین 29012581 مقبول3010.94  بـالجلفة1995-05-21

الوعیل   مریم 29012630 مقبول3110.06  بـالجلفة1995-08-05

جریبیع   محمد عبد الرحیم 29012575 مقبول3210.30  بـالجلفة1997-01-02

جیدل   محمد 29012552 مقبول3311.80  بـالجلفة1997-09-12

ربیح   محمد بدرالدین 29012568 مقبول3411.16  بـالجلفة1998-06-05

بن قیدة   مصطفى رمزي 29012667 قریب من الجید3512.38  بـالجلفة1998-12-03

عمران   نائل عبد النور 29012713 مقبول3610.08  بـالجلفة1996-08-08

الحدي   نجاة 29012732 مقبول3711.06  بـالجلفة1998-07-21

قاسم   الشریف االمین 29011710 مقبول3810.71  بـالجلفة1997-03-09

خنین   وائل 29012831 مقبول3910.42  بـالجلفة1996-07-12

290من4:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة األمیر خالد  | 17006: المؤسسة  

رحمون   أحالم فاطمة 29011558 قریب من الجید112.60  بـالجلفة1998-07-17

بن دنیدینة   إیمان 29011639 قریب من الجید212.14  بـالجلفة1994-11-14

زرنانة   أم سعد النویة 29011608 مقبول310.66  بـالجلفة1995-03-18

لباشریة   اكرام 29011681 قریب من الجید412.40  بـالجلفة1997-11-10

بن على   بومدین 29011816 مقبول510.52  بـالجلفة1995-05-21

عمور   جیالني 29011855 مقبول610.14  بـالجلفة1995-09-20

كربوعة   حلیمة نور الھدى 29011876 مقبول711.72  بـالجلفة1996-10-17

مایدي   خدیجة 29011922 مقبول810.76  بـالجلفة1997-02-13

بوفسیو   حنان زھرة االمل 29011903 مقبول910.38  بـحاسي بحبح1998-02-18

عثمان   دالل نور الھدى 29011974 جید جدا1016.10  بـالجلفة1998-05-16

امحمدي   رانیا العمریة 29011983 مقبول1110.26  بـالجلفة1998-12-11

غربي   رحیل ابتھال 29011990 قریب من الجید1213.30  بـالجلفة1999-01-15

مركمال   رقیة صبرینة 29012011 مقبول1310.74  بـالجلفة1998-05-23

براھیمي   سعداویة 29012084 مقبول1411.30  بـالجلفة1998-01-03

تواتي   سارة 29012059 قریب من الجید1512.10  بـالجلفة1998-08-25

حسن   شویحة صالح الدین 29012166 مقبول1611.04  بـعین معبد1996-11-19

غزال   صابر أیوب 29012172 مقبول1711.34  بـألجلفة1998-01-07

كرمة   شفیقة جیھان 29012160 قریب من الجید1812.32  بـالجلفة1998-08-17

قوبع   عبیر فتیحة 29012311 مقبول1910.06  بـالجلفة1997-02-27

قنوني   عیشة 29012379 مقبول2011.26  بـالجلفة1996-02-28

نوري   فاطنة 29012414 مقبول2111.20  بـالجلفة1996-08-01

عبد الرحماني   فاطنة 29012421 قریب من الجید2213.60  بـالجلفة1998-06-03

قصیر   فاطمة أسماء 29012403 مقبول2310.80  بـالجلفة1998-09-02

فیاللي   محمد 29012525 مقبول2411.48  بـالجلفة1995-08-02

290من5:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة األمیر خالد  | 17006: المؤسسة  

بوعبدلي   لخضر 29012486 قریب من الجید2512.94  بـالجلفة1998-02-05

عبد الرحماني   مصطفى 29012658 مقبول2611.32  بـالجلفة1995-06-27

زیطوط   محمد إلیاس 29012560 مقبول2711.12  بـالجلفة1996-12-26

بن داود   محمد ابراھیم الخلیل 29012562 مقبول2810.48  بـالجلفة1998-05-15

براھیمي   نور الھدى 29012787 مقبول2911.56  بـالدبیلة1997-08-17

بن مشیھ   نوال 29012777 مقبول3010.54  بـالجلفة1998-09-28

رعاش   نورة 29012807 قریب من الجید3113.58  بـالجلفة1998-07-26

بوعبدلي   یاسین 29012870 جید3214.02  بـالجلفة1998-09-30

290من6:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة األمیر عبد القادر  | 17007: المؤسسة  

بوعلیة   أسماء 29011582 قریب من الجید112.04  بـالجلفة1996-06-30

بولنوار   أحمد عبد النور 29011573 مقبول211.14  بـالجلفة1998-11-03

برمان   أنیس شوقي 29011622 مقبول311.08  بـالجلفة1997-04-14

دحمان   إیمان 29011641 مقبول410.64  بـالجزائر1997-06-07

سالمي   أمال جمعة 29011612 مقبول510.62  بـالجلفة1998-09-21

قرش   أمیرة شھیناز 29011617 مقبول610.14  بـأرزیو1999-04-26

فرحات   البشیر 29011684 مقبول711.14  بـالجلفة1998-09-10

طیران   احمد عبد الرحیم 29011669 مقبول810.30  بـالجلفة1998-11-30

طیبي   جمال الدین 29011832 مقبول911.96  بـعین معبد1998-04-15

میھوب   حیاة 29011906 مقبول1010.36  بـالجلفة1995-10-08

قزران   خدیجة نسرین 29011930 قریب من الجید1112.70  بـالجلفة1998-11-27

مسعودي   ربیعة 29011987 قریب من الجید1212.86  بـالجلفة1998-03-24

سالمي   سالم 29012067 مقبول1310.06  بـالجلفة1997-03-30

دھیكل   سارة إنجي 29012062 مقبول1410.34  بـالجلفة2000-02-28

شتوح   سلیمة نایلة 29012120 مقبول1510.94  بـالجلفة1998-07-01

حاشي   سلطانة 29012113 قریب من الجید1612.44  بـالجلفة1999-02-18

مداس   شیماء 29012168 مقبول1710.36  بـالجلفة1999-01-28

قیرش   علي 29012338 مقبول1810.52  بـالجلفة1996-06-04

الحاج عیسى   عبد الغني 29012263 قریب من الجید1912.12  بـالعطف1998-08-15

اوزرورو   عبد الكریم 29012281 قریب من الجید2012.52  بـالجلفة1998-11-17

طاھري   فاطنة 29012413 مقبول2111.36  بـالجلفة1995-02-03

حلفاوي   لخضر 29012480 مقبول2210.54  بـالجلفة1995-05-10

صمادي   كلتوم 29012472 مقبول2310.04  بـالجلفة1996-02-16

میساوي   ماریة 29012511 مقبول2411.88  بـالجلفة1998-08-10

290من7:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة األمیر عبد القادر  | 17007: المؤسسة  

بالخیط   الرة شھرزاد مریم 29012479 قریب من الجید2512.16  بـالجلفة1999-02-27

شولي   محمد سیف الدین 29012571 قریب من الجید2612.08  بـالجلفة1995-04-30

عزوز   منال 29012680 مقبول2710.22  بـالجلفة1995-10-23

لعروسي   مختار حسام الدین 29012611 مقبول2811.08  بـالجلفة1996-07-05

حبة عینة   منیر 29012687 قریب من الجید2912.14  بـبنورة1997-05-20

بن رعا د   مھدى 29012689 مقبول3010.50  بـالجلفة1997-05-25

صیلع   مداني 29012614 جید3114.42  بـالجلفة1998-02-03

قاسم   منى 29012685 مقبول3211.28  بـالجلفة1998-08-22

خلفاوي   میمونة 29012709 جید3314.56  بـالجلفة1995-07-18

براھیمي   نایل 29012718 مقبول3411.38  بـالجلفة1996-02-07

مقداد   میمي 29012710 مقبول3511.24  بـالجلفة1997-00-00

یونسي   میلود 29012705 مقبول3610.86  بـالجلفة1997-03-10

شایب   نفیلة 29012774 قریب من الجید3713.84  بـباتنة1997-03-24

شولي   نسرین حیاة 29012756 مقبول3811.98  بـالجلفة1997-07-21

لزعر   العالیة 29011718 قریب من الجید3913.02  بـالشلف1998-04-08

خلیلي   یاسمین 29012860 مقبول4010.56  بـبوسعادة1995-09-11

شولي   وائل عبد الجلیل 29012833 قریب من الجید4112.56  بـالجلفة1998-05-29

قصیر   ھبة اهللا زوبیدة 29012820 جید4214.54  بـالجلفة1998-08-19

طلیبي   ھشام فتحي أمین 29012827 قریب من الجید4312.82  بـالجلفة1998-12-03

قالم   یاسمین 29012862 جید جدا4416.82  بـالجلفة1999-05-07

290من8:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| وسط الجلفة | متوسطة التلي بلكحل  | 17008: المؤسسة  

رحماني   أم الخیر 29011589 مقبول110.28  بـالجلفة1995-09-10

قطشة   أسماء 29011585 مقبول210.84  بـالجلفة1999-02-08

قرادي   أنیسة 29011624 قریب من الجید312.72  بـالجلفة1998-02-10

بوخاري   أنصار خیرة 29011619 قریب من الجید412.14  بـالجلفة1998-06-20

حفاف   اسماعیل المیسوم 29011679 قریب من الجید512.54  بـالجلفة1997-11-12

بن شبیرة   ایمان 29011760 قریب من الجید612.00  بـالجلفة1999-01-10

محمدي   جھاد 29011839 قریب من الجید712.20  بـالجلفة1998-07-31

بن مسعود   خالد 29011918 مقبول811.08  بـالجلفة1998-01-27

حمدي أبو الیقظان   زبیدة 29012019 مقبول911.16  بـغردایة1997-07-16

شیلق   زینب 29012038 مقبول1010.88  بـالجلفة1998-07-25

بلحوت   سالف 29012111 مقبول1111.20  بـالجلفة1998-05-03

خضرون   سمیة 29012127 قریب من الجید1212.38  بـالجلفة1999-01-24

عیساوي   صفاء 29012181 مقبول1310.28  بـالجلفة1995-07-20

قطاف   شھرزاد 29012163 مقبول1410.60  بـدار الشیوخ1998-05-30

مزوز   شیماء 29012169 مقبول1510.26  بـالجلفة1999-03-05

العالم   عادل بالل 29012222 مقبول1610.08  بـالجلفة1997-02-20

برمان   عالء الدین 29012331 مقبول1711.06  بـالجلفة1996-07-12

شولي   عبیر 29012308 مقبول1811.02  بـالجلفة1998-04-09

أخضر   علي 29012340 مقبول1910.28  بـالجلفة1998-10-25

بوھالي   فاطمة الزھراء 29012409 مقبول2011.24  بـالجلفة1998-03-14

حمیدي   ماجدة أماني 29012510 مقبول2110.96  بـالجلفة1996-02-23

بن سیدي   لینا شھیناز 29012509 مقبول2210.82  بـالجلفة1996-06-27

نفطي   فطیمة جیھان 29012461 قریب من الجید2312.66  بـالجلفة1997-09-02

ھاني   فوزي عبد الحكیم 29012464 جید2415.84  بـالجلفة1999-01-02

290من9:  الصفحة  
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بلخیري   محمد ابراھیم 29012561 مقبول2511.98  بـالجلفة1994-05-08

كاس   مریم البتول 29012636 مقبول2610.16  بـالجلفة1997-09-11

شراك   مروة سندس 29012624 جید2715.56  بـالجلفة1998-08-26

نواوي   محمد 29012557 قریب من الجید2813.20  بـالجلفة1998-09-07

بوبكراوي   مصطفى یاسین 29012673 جید2914.34  بـالجلفة1998-09-26

بوراس   مصطفى 29012664 قریب من الجید3012.18  بـالجلفة1999-01-19

مھدي   مصطفى محمد 29012669 قریب من الجید3112.60  بـالجلفة1999-09-18

خرفان   نوال 29012776 مقبول3211.76  بـالجلفة1996-09-07

حمیدة   نجوى 29012740 مقبول3311.48  بـالجلفة1998-06-09

روابح   نریمان أم الخیر 29012753 قریب من الجید3412.94  بـالجلفة1998-10-03

بن عزوز   نبیلة مالك 29012723 قریب من الجید3512.08  بـالجلفة1998-10-12

حانطي   الطاھر 29011714 مقبول3610.38  بـالجلفة1997-04-17

منصوري   امیرة 29011740 قریب من الجید3712.50  بـتسمسلت1998-08-11

غدیرى   العطرة 29011724 جید جدا3816.64  بـالجلفة1998-10-16

بلفرد   امجد عبد النور 29011738 مقبول3910.46  بـالجلفة1999-02-27

بوھلة   یاسین محمد 29012871 مقبول4010.28  بـالجلفة1996-12-30

شداد   یاسین 29012866 مقبول4110.64  بـالجلفة1997-05-02

زناتي   ھاجر 29012812 مقبول4210.34  بـالجلفة1998-03-25

عایدي   ھدى سعاد 29012823 مقبول4311.62  بـالجلفة1998-03-25

طرشي   ھاجر نور الھدى 29012814 مقبول4411.68  بـالجلفة1999-04-11

290من10:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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الجلفة| وسط الجلفة  | 1960 دیسمبر 11متوسطة  | 17009: المؤسسة  

بعیطیش   أسامة 29011576 مقبول110.46  بـدار الشیوخ1998-02-14

الرخمة   أسماء 29011584 مقبول211.86  بـمدیة1998-07-07

بن یدیر   أحمد 29011569 مقبول311.10  بـالجلفة1998-10-20

عثماني   إلیاس إدریس 29011635 مقبول410.54  بـالجلفة1998-03-14

جعدون   إسحاق 29011628 مقبول510.04  بـالبلیدة1999-04-27

مقار   إسماعین عدنان 29011630 جید614.50  بـالجلفة1999-05-27

بن حمامة   بلقاسم 29011785 مقبول711.68  بـالجلفة1996-01-03

بودینار   بشیر جمال الدین 29011775 مقبول811.48  بـالجلفة1996-05-11

عمران   بالل 29011779 مقبول910.68  بـالجلفة1997-09-12

فصیح   بولرباح 29011814 مقبول1010.04  بـالجلفة1996-08-29

قرینعي   جھاد تیماء 29011841 مقبول1111.68  بـالجلفة1997-01-19

موفقي   جمیلة 29011837 قریب من الجید1212.38  بـحاسي بحبح1998-09-25

طیبي   حسین 29011866 مقبول1310.96  بـالجلفة1995-09-16

شحطة   خلود 29011935 مقبول1410.14  بـالجلفة1997-05-19

بن ربوح   خدیجة 29011927 قریب من الجید1512.58  بـالجلفة1999-02-02

داودي   رزیقة 29011991 مقبول1610.58  بـالجلفة1997-02-18

ثامر   خولة 29011955 مقبول1710.78  بـالجلفة1998-08-07

عیساوي   زینب 29012039 قریب من الجید1813.80  بـالجلفة1998-12-23

أوقاسي   ریاض 29012016 قریب من الجید1913.46  بـقصر الشاللة1999-05-09

شعوفة   سعاد 29012075 مقبول2010.56  بـالجلفة1998-04-09

عكازي   صابرین 29012173 مقبول2111.12  بـالقدید1998-04-11

شویحة   عبد الرحمان 29012238 قریب من الجید2212.18  بـالجلفة1998-11-11

تناح   عز الدین بوبكر 29012318 مقبول2311.54  بـالجلفة1998-05-05

عروسي   عبد الرزاق 29012256 قریب من الجید2412.42  بـالجلفة1998-09-27

290من11:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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عمران   عمر 29012362 مقبول2510.24  بـالجلفة1996-02-07

حانطي   علي عالء الدین 29012354 مقبول2611.60  بـالجلفة1998-02-11

خلفاوي   كمال 29012473 قریب من الجید2712.30  بـالجلفة1991-12-15

بعیطیش   محمد 29012531 مقبول2810.46  بـدار الشیوخ1996-02-23

لعویسات   محمد 29012541 مقبول2910.16  بـقصر البخاري1997-07-22

زقنون   كریم عبد الحق 29012466 مقبول3010.00  بـالجلفة1998-05-23

جیدول   مصطفى 29012659 قریب من الجید3113.08  بـالجلفة1995-07-11

طلحة   منیر 29012686 مقبول3210.02  بـالجلفة1996-02-12

سعد الدین   محمد خلیل 29012569 مقبول3311.32  بـالجلفة1997-01-30

قطاف   محمد األمین 29012563 مقبول3410.68  بـالجلفة1998-07-07

جریبیع   محمد ایھاب أبو الخیر 29012567 قریب من الجید3513.42  بـالجلفة1998-08-24

عیساوي   نبیل عبد الرحمان 29012722 قریب من الجید3612.20  بـالجلفة1996-03-27

األبقع   نصیرة نبیلة 29012764 قریب من الجید3713.68  بـالجلفة1999-04-06

أوقاسي   نجاة 29012733 مقبول3810.80  بـقصر الشاللة1999-05-09

جعالب   وسام أمباركة قمر 29012840 مقبول3910.48  بـالجلفة1998-01-24

قطشة   یوسف 29012882 مقبول4011.30  بـالجلفة1998-08-27

رحماني   ھند 29012828 مقبول4111.82  بـالجلفة1998-09-27

حرفوش   ھبة الرحمان 29012819 جید4214.60  بـالجلفة1999-01-28

290من12:  الصفحة  
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برابح   أسیا جمیلة 29011586 مقبول110.52  بـالجلفة1998-05-05

بن حنة   أحمد 29011567 قریب من الجید212.56  بـالجلفة1998-06-06

ھزالوي   أسامة عبد الرؤوف 29011580 جید جدا317.50  بـالجلفة1998-09-22

بن سالم   أیمن صابر أیوب 29011625 جید414.10  بـحاسي بحبح1998-06-28

قنشوبة   إلیاس 29011634 قریب من الجید513.72  بـالجلفة1998-12-16

قندوز   أم الخیر 29011605 جید614.00  بـالجلفة1999-10-08

لحرش   اقبال محمد 29011680 جید714.00  بـالجلفة1998-07-27

منصوري   ابراھیم 29011657 جید815.84  بـحاسي بحبح1999-04-27

بن منصور   باتول 29011765 قریب من الجید913.28  بـالجلفة1998-05-01

بوزكري   جمال 29011829 مقبول1011.30  بـالجلفة1998-04-22

امحمدي   بوجملین 29011809 مقبول1110.74  بـالجلفة1998-05-19

بن فرید   توفیق 29011817 قریب من الجید1213.46  بـتسمسیلت1998-10-05

سعودي   جمال 29011830 قریب من الجید1312.90  بـقصر الحیران1998-10-26

ھرماس   حمزة 29011880 قریب من الجید1412.64  بـالجلفة1996-05-26

حفاف   حمزة أیمن 29011882 قریب من الجید1512.96  بـالجلفة1997-06-01

حریز   حنان 29011890 مقبول1610.40  بـالقرارة1998-09-01

قصیر   حمزة جالل 29011883 قریب من الجید1713.78  بـالجلفة1998-09-28

سلماني   خالد 29011909 مقبول1810.62  بـالزعفران1993-09-14

موفق   خدیجة سارة 29011928 جید1914.90  بـالجلفة1998-12-09

بلخیري   رانیا أمینة 29011982 مقبول2010.26  بـالجلفة1998-03-03

ثامر   خولة شیماء 29011959 مقبول2110.32  بـالجلفة1998-05-02

ضروایة   رانیا 29011981 جید2215.68  بـدلس1998-09-10

بن زیان   رانیا سلمى 29011984 مقبول2310.84  بـالجلفة1998-11-27

شنوف   رجاء أمیمة 29011989 مقبول2410.82  بـالجلفة1999-04-14

290من13:  الصفحة  
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ونوقي   ریاض 29012014 مقبول2510.90  بـالجلفة1997-09-16

جاب اهللا   زكریاء عبد المجید 29012028 مقبول2610.20  بـالجلفة1998-06-11

جعفر   سارة 29012060 قریب من الجید2712.70  بـالجلفة1998-09-27

بلفرد   سارة 29012061 قریب من الجید2813.52  بـالجلفة1999-01-07

طالبي   سلیمة أیة 29012118 جید2915.54  بـالجلفة1999-01-09

بن حلیمة   سفیان 29012110 مقبول3011.52  بـالجلفة1999-09-20

بن سعدة   صباح 29012175 جید3114.00  بـالجلفة1998-08-12

رابحي   شیماء مروة 29012170 قریب من الجید3213.96  بـالجلفة1998-09-04

غربي   عائشة 29012217 جید جدا3317.90  بـالجلفة1999-01-20

حاجي   عبد الرحمان 29012241 قریب من الجید3413.32  بـالرویبة1999-04-15

حریز   عزیزة 29012320 مقبول3510.78  بـالقرارة1998-01-01

قاسمي   عبد الرزاق 29012255 قریب من الجید3612.38  بـالجلفة1998-06-20

حبیب   علي 29012341 قریب من الجید3713.82  بـالجلفة1999-06-09

قلیل   عبیر 29012309 جید3815.02  بـخنشلة1999-06-21

قزران   فاطمة الزھراء 29012410 مقبول3910.24  بـالجلفة1998-05-08

بن فراح   فاطمة الزھرة 29012412 ممتاز4018.26  بـالبیض1998-06-02

عكازي   عمر المختار 29012368 مقبول4110.98  بـالجلفة1999-02-17

بن ساعد   لخضر شرف الدین 29012488 مقبول4210.42  بـالمسیلة1996-06-15

خباز   كریمة 29012469 مقبول4310.50  بـالجلفة1996-06-27

نوري   منال 29012681 مقبول4411.00  بـالجلفة1996-08-11

بوزید   محمد لمین 29012585 مقبول4510.24  بـالجلفة1997-02-07

بن سلیمان   مصطفى 29012663 مقبول4611.48  بـالجلفة1997-08-11

لطرشي   مھدي 29012690 مقبول4711.18  بـالجلفة1998-07-15

زھار   مروى 29012628 مقبول4811.80  بـحاسي بحبح1998-09-20

زرنوح   مصطفى عبد الرحمان 29012668 مقبول4911.12  بـالجلفة1998-09-23

قربان   محمد نجیب 29012591 مقبول5011.20  بـسحاولة1998-12-14

بشیري   مسعودة 29012655 قریب من الجید5112.20  بـالجلفة1999-02-13

ھیلوفة   منار نور الھدى 29012679 مقبول5211.16  بـالجلفة1999-02-16

قلیل   مریم 29012635 جید5314.50  بـخنشلة1999-06-21

290من14:  الصفحة  
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شداد   نعیمة 29012768 قریب من الجید5413.06  بـالجلفة1995-02-14

خباز   نور الھدى 29012785 مقبول5510.86  بـالجلفة1995-04-02

قدوري   نصر الدین 29012759 جید5614.62  بـالجلفة1998-10-30

طاھیري   نادیة 29012715 قریب من الجید5712.38  بـالجلفة1999-04-21

متیش   نور 29012779 ممتاز5818.12  بـالحراش1999-04-30

رابیا   نبیل 29012721 قریب من الجید5913.44  بـبجایة1999-08-29

بن شریف   نوھاء خدیجة 29012810 مقبول6010.98  بـبسكرة1996-06-04

ضاوي   یاسین 29012869 جید جدا6116.10  بـالجلفة1998-04-10

بوخالفة   وائل 29012832 مقبول6210.22  بـالجلفة1998-10-07

قیرع   وردة سمر 29012838 قریب من الجید6313.94  بـالشارف1998-10-15

كرمة   یوسف شوقي 29012883 قریب من الجید6413.72  بـالجلفة1999-01-01

لحرش   وفاء 29012853 قریب من الجید6513.54  بـالجلفة1999-11-17
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
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بن خلیل   أم الخیر 29011604 مقبول110.16  بـالجلفة1997-04-05

جعالب   البشیر بھاء الدین 29011685 مقبول211.14  بـالجلفة1998-06-25

ثامري   بالل اسالم 29011781 مقبول310.56  بـالجلفة1997-09-29

قھیري   بن عیسى 29011805 مقبول410.92  بـالجلفة1996-05-04

صدوق   ثریا 29011822 قریب من الجید512.98  بـعین االبل1997-03-08

صولح   حنان 29011888 مقبول610.82  بـالجلفة1996-02-06

خمخام   حلیمة 29011873 مقبول711.12  بـالجلفة1997-02-24

شربول   جھیدة 29011854 مقبول810.50  بـعین االبل1998-02-02

عرابة   خدیجة 29011924 مقبول910.24  بـعین االبل1998-00-00

شاربي   خدیجة 29011925 مقبول1010.38  بـالجلفة1998-04-25

كریمي   سارة نور الھدى 29012064 مقبول1110.16  بـالجلفة1998-10-25

بریزخ   عبد العزیز 29012258 مقبول1210.92  بـالجلفة1995-01-01

صولح   فاطنة 29012420 مقبول1311.14  بـالجلفة1998-03-26

بزیز   لمقدم 29012502 جید1415.16  بـعین االبل1994-00-00

اوباح   محمد 29012518 مقبول1511.08  بـعین االبل1994-10-18

بن رابح   محمد 29012522 مقبول1611.92  بـمسعد1995-05-14

بالرحم   محمد 29012537 مقبول1711.70  بـعین اإلبل1997-00-00

قویسم   نائل 29012711 مقبول1811.10  بـمسعد1994-09-13

قسمیة   ھشام 29012825 مقبول1911.88  بـالجلفة1996-02-07
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قویدري   ابراھیم 29013059 مقبول110.04  بـالجلفة1996-12-17

عبد الالوي   فاطنة شیماء 29014228 قریب من الجید213.04  بـالجلفة1998-07-17

دروازي   خالد 29013413 مقبول310.56  بـالجلفة1997-09-19

بن تركیة   ام الخیر 29013154 قریب من الجید412.24  بـالزعفران1997-04-28

صدیقي   امیة 29013168 قریب من الجید512.58  بـالجلفة1998-06-27

قرقیط   ام الخیر سارة 29013158 مقبول610.32  بـالجلفة1998-11-20

صكصك   الیاس عبد القادر 29013151 مقبول710.38  بـالجلفة1999-02-01

تناح   بسمة فتیحة 29013216 مقبول810.60  بـالجلفة1997-12-14

حمیدات   حسن 29013357 مقبول910.62  بـالجلفة1998-07-01

لبنة   حمزة 29013380 قریب من الجید1012.48  بـالجلفة1998-10-03

سلیماني   دنیا 29013518 مقبول1110.28  بـالجلفة1998-12-19

كیرد   زینب 29013613 قریب من الجید1212.62  بـالجلفة1997-10-07

قطاف   سارة لیلى 29013632 مقبول1310.70  بـالجلفة1998-06-08

طھراوي   سعدیة 29013679 مقبول1411.46  بـالجلفة1995-12-09

زكراوي   سامیة 29013656 جید1514.88  بـالجلفة1998-04-12

حمیدات   سفیان 29013708 مقبول1610.64  بـالجلفة1998-04-23

فصیح   سمیر 29013755 قریب من الجید1712.32  بـالجلفة1994-12-12

زرنوح   صبرینة 29013831 مقبول1810.02  بـالجلفة1995-11-08

بن سالم   شریفة 29013787 مقبول1910.06  بـالجلفة1997-12-30

سعیدي   سھام 29013773 قریب من الجید2012.46  بـالجلفة1998-02-27

امباركي   صبرینة 29013832 مقبول2110.90  بـالجلفة1998-11-01

دحماني   عادل 29013906 مقبول2210.20  بـالجلفة1996-01-20

بوسري   صالح منصور 29013853 مقبول2311.24  بـالجلفة1999-06-01

حامي   علي 29014085 مقبول2410.25  بـالقدید1997-02-03
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بوزیدي   عبد العزیز 29013967 مقبول2511.60  بـالجلفة1998-05-30

ناعم   عبیر 29014031 قریب من الجید2612.04  بـالجلفة1998-09-29

مسعودي   عیدة 29014133 مقبول2710.72  بـاجلفة1996-02-07

عبد الالوي   محبوبة 29014383 مقبول2810.94  بـالزعفران1997-05-27

شویحة   لیدیا جیھان 29014370 مقبول2910.90  بـالجلفة1998-07-23

شقرانة   محمد 29014414 مقبول3010.78  بـعین وسارة1996-06-09

منصوري   فریال 29014272 مقبول3110.92  بـالجلفة1998-09-20

حمیدات   محمد امین 29014471 مقبول3210.26  بـالجلفة1998-07-22

فصیح   منال 29014625 مقبول3310.12  بـالجلفة1997-02-17

بن حبیب   مصطفى 29014609 مقبول3410.04  بـالجلفة1997-05-16

بن سالم   مقیة جھان 29014623 مقبول3510.24  بـالجلفة1998-09-03

جیدول   نوال 29014725 مقبول3610.34  بـالجلفة1996-04-20

داودي   ھاجر 29014770 مقبول3710.28  بـالجلفة1996-10-23
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
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امحمدي   احمد 29013074 مقبول110.88  بـالجلفة1998-12-22

لباز   فؤاد 29014162 مقبول210.20  بـحاسي بحبح1995-05-11

جاب اهللا   فاطمة عفاف 29014210 قریب من الجید312.26  بـالجلفة1996-07-21

روان   فایزة 29014235 مقبول410.74  بـالجلفة1997-06-30

بن عیسى   فارس 29014166 مقبول510.80  بـالجلفة1997-08-03

بوصري   فاطیمة نور الھدئ 29014233 مقبول611.70  بـالجلفة1998-05-24

بولنوار   فاطنة زھر البال 29014227 مقبول710.32  بـالجلفة1998-10-14

طعیبة   فطوم إكرام 29014299 مقبول810.82  بـالجلفة1996-10-04

برق   كمال حمزة 29014336 مقبول911.62  بـحاسي بحبح1998-06-03

عمراوي   فطیمة الزھرة 29014308 مقبول1010.24  بـالجلفة1998-10-30

تاوتي   كمال الدین 29014335 مقبول1110.62  بـالجلفة1999-01-13

قریبي   قدور 29014314 قریب من الجید1213.60  بـالمدیة1999-04-19

تناني   خالد 29013409 مقبول1310.72  بـالجلفة1995-02-23

ین عمر   خدیجة 29013430 مقبول1411.40  بـالجلفة1997-04-23

شیاب   خدیجة 29013432 جید1515.48  بـالحروش1998-01-29

حاشي   أبو القاسم 29012901 مقبول1610.04  بـالجلفة1996-02-17

دراح   أمیمة 29012985 مقبول1710.76  بـالجلفة1998-09-19

أخذاري   أیمن محمد 29013018 جید1814.16  بـحاسي بحبح1998-06-06

سایحي   أیمن 29013015 مقبول1911.22  بـالجلفة1999-01-02

جعرون   الزھرة ھاجر 29013116 قریب من الجید2012.38  بـالجلفة1996-05-24

مرزق   الطاھر 29013120 مقبول2110.92  بـالجلفة1999-01-21

سربوت   بشرى 29013218 مقبول2210.60  بـالشارف1995-08-14

شاللي   بثینة جھاد 29013204 مقبول2311.94  بـالجلفة1997-04-08

زقبي   بشرى رقیة 29013222 مقبول2411.42  بـالجلفة1997-08-15
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طمار   بثینة 29013203 قریب من الجید2512.46  بـالجلفة1998-09-02

خمخام   بلقاسم 29013253 قریب من الجید2612.00  بـالجلفة1994-09-27

دحماني   بلقاسم 29013254 مقبول2711.86  بـالجلفة1995-04-02

بسعود   بالل عبد الرؤوف 29013250 مقبول2810.16  بـالجلفة1995-09-15

أخضري   بالل 29013248 قریب من الجید2913.24  بـالجلفة1998-02-24

سواھلیة   بلقاسم 29013265 مقبول3010.28  بـالجلفة1998-03-18

حفاصي   بلقاسم جمال 29013267 مقبول3110.56  بـالجلفة1998-08-27

شخمة   حنان 29013387 مقبول3210.40  بـالجلفة1995-11-04

بوشمال   حلیمة فریال 29013378 مقبول3310.42  بـالجلفة1998-11-10

قارف   حمزة شرف الدین 29013383 مقبول3411.28  بـالجلفة1998-11-26

ابسیسة   حبیب أیمن 29013348 مقبول3510.30  بـالجلفة1999-01-12

بورحلة   خیرة 29013483 مقبول3610.50  بـحد الصحاري1995-12-18

خبیزي   خدیجة مفیدة 29013452 جید3714.96  بـالجلفة1998-05-19

جاب اهللا   رانیا منال 29013530 مقبول3811.52  بـالجلفة1998-08-06

ھبال   زید عالء الدین 29013606 مقبول3910.94  بـالجلفة1995-03-26

صید   زكریاء 29013580 مقبول4011.86  بـالجلفة1997-05-23

رابحي   زھرة 29013598 قریب من الجید4113.16  بـالجلفة1997-09-23

قصري   سعد 29013670 مقبول4211.00  بـالشارف1997-08-04

بجقینة   سلیمة 29013730 مقبول4310.54  بـالجلفة1997-10-11

سعدي   الحاج 29013676 مقبول4410.46  بـالجلفة1997-12-25

عزوزي   شیماء 29013811 مقبول4510.24  بـالجلفة1997-07-22

مرزوقي   شیماء 29013812 قریب من الجید4613.48  بـالجلفة1998-01-24

العقون   سھام 29013771 قریب من الجید4713.56  بـالجلفة1998-02-24

بریني   صبرین 29013829 مقبول4810.44  بـحاسي بحبح1998-05-04

شرقي   سوالف 29013780 مقبول4911.06  بـتلمسان1998-08-13

صحراوي   عادل 29013912 مقبول5010.54  بـالجلفة1995-03-13

علیوات   صلیحة 29013855 مقبول5110.06  بـالجلفة1995-09-15

بن زاھیة   عائشة رحیل 29013903 جید5215.17  بـالجلفة1998-05-18

عبد الحفیظي   طھ عبد الرحمان 29013880 مقبول5311.78  بـالجلفة1998-06-14
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العید   ضیاء الدین أبو عبد الرحمان 29013867 جید جدا5416.32  بـالجلفة1998-07-29

بشیري   عبد الرؤوف 29013937 قریب من الجید5513.04  بـالجلفة1998-08-08

بریني   طارق أمین 29013872 مقبول5611.42  بـالجلفة1999-05-11

جاب اهللا   صوفیا 29013865 مقبول5711.54  بـالجلفة1999-06-12

بروان   علي 29014078 مقبول5810.36  بـالجلفة1995-04-21

بن نیلي   عطااهللا 29014049 مقبول5910.72  بـالجلفة1996-10-23

بودانة   عبد القادر 29013978 مقبول6010.80  بـالجلفة1997-02-26

بوطالب   عبلة 29014030 مقبول6111.08  بـقصر الشاللة1997-04-18

بودینار   عزة 29014037 مقبول6210.38  بـالجلفة1998-05-10

بن ترجاهللا   عبیر 29014032 مقبول6310.86  بـالجلفة1999-04-22

بن معطار   كوثر 29014348 مقبول6410.44  بـالجلفة1996-02-06

بن حمیدة   علي 29014100 مقبول6511.18  بـالجلفة1998-08-25

ھاني   لطیفة 29014363 قریب من الجید6613.78  بـالجلفة1998-12-11

بن قرینة   علي 29014101 جید جدا6716.18  بـالجلفة1999-01-25

بوزیدي   ماریة فاطمة الزھراء 29014378 مقبول6811.74  بـالجلفة1999-08-17

بوھلة   فایزة جیھان 29014250 قریب من الجید6912.82  بـالجلفة1996-10-20

راقع   محمد أمین 29014457 مقبول7011.50  بـالجلفة1998-08-31

فیطس   محمد أسامة 29014456 قریب من الجید7113.68  بـالجلفة1999-06-16

جعادي   محمد امین 29014472 قریب من الجید7212.08  بـالجلفة1999-06-22

بوشقور   محمد  اسالم 29014454 قریب من الجید7313.02  بـالجلفة1999-09-29

زبیر   مروان 29014537 مقبول7411.12  بـالجلفة1998-11-01

سلمات   محمد لمین 29014512 مقبول7510.18  بـالجلفة1998-12-28

یوسفي   مریة 29014559 مقبول7611.54  بـالجلفة1995-09-17

بن عبد السالم   مریم 29014562 قریب من الجید7712.04  بـالجلفة1997-07-09

عمران   مروة 29014548 مقبول7810.24  بـالجلفة1997-07-18

زكراوي   مریم 29014564 قریب من الجید7912.80  بـالجلفة1998-11-01

دبیب   مروة صلیحة 29014556 مقبول8011.46  بـالجلفة1998-11-09

عبد الحفیظي   مروة لینة 29014558 جید8115.46  بـالجلفة1998-12-05

فیطس   مروة جیھان 29014555 جید8214.66  بـالجلفة1999-03-29
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بودینار   مصعب 29014622 مقبول8310.74  بـالجلفة1996-05-03

دنیدینة   منى 29014631 مقبول8410.90  بـالجلفة1996-06-26

بن شیخ   نجم الدین إبراھیم 29014678 مقبول8511.66  بـالجلفة1998-08-21

علیوات   نائل عبد العزیز 29014658 قریب من الجید8613.18  بـالجلفة1998-08-23

بن حبیب   نادیة 29014660 مقبول8710.22  بـالجلفة1998-08-23

صكصك   نجاة 29014676 مقبول8810.60  بـالجلفة1998-09-09

سابق   نصیرة 29014707 مقبول8910.48  بـالزعفران1998-00-00

حرزلي   یوسف عبد الحكیم 29014870 مقبول9011.40  بـالجلفة1996-03-17

ریكي   ھنادي 29014800 مقبول9110.98  بـالجلفة1996-10-12

خذیري   یسرى 29014831 قریب من الجید9213.34  بـالجلفة1997-09-28

طاھري   یمینة 29014848 مقبول9311.24  بـالجلفة1997-10-22

بورقبة   یوسف 29014863 مقبول9410.14  بـالجلفة1998-01-23

بوشرة   یمینة 29014852 قریب من الجید9512.76  بـالجلفة1998-05-28

ازبیدة   وفاء 29014810 جید9614.70  بـالجلفة1998-06-08

براھیمي   ھبة 29014802 مقبول9710.84  بـزرالدة1998-09-07

حریري   یوسف 29014866 مقبول9810.92  بـالجلفة1998-09-20

ونوقي   ھبة اهللا أمیمة 29014782 مقبول9911.00  بـالجلفة1999-01-01
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سعیداني   حیاة 29013404 قریب من الجید112.12  بـالجلفة1998-12-04

بودینار   آیة جمیلة 29012900 قریب من الجید212.02  بـالجلفة1999-02-26

طبي   أم الخیر 29012963 مقبول311.64  بـالجلفة1996-03-21

شقري   أشواق نور الھدى 29012958 مقبول411.78  بـالشارف1996-12-02

بكلي   أمینة 29013002 مقبول511.20  بـغردایة1998-06-25

حیرش   جمال الدین 29013320 مقبول610.00  بـالجلفة1996-03-23

موفقي   جویدة 29013331 مقبول710.84  بـالجلفة1998-10-24

عیسوب   خلود 29013460 قریب من الجید812.56  بـالجلفة1998-09-09

عزوزي   خولة 29013474 مقبول910.54  بـالجلفة1999-03-24

عباسي   دلیلة 29013515 مقبول1011.68  بـالجلفة1996-06-10

سحبان   راشا 29013523 مقبول1111.30  بـبن عكنون1999-07-16

رابحي   سارة 29013623 مقبول1211.08  بـالجلفة1997-03-02

جعالب   زین العابدین 29013607 جید1314.10  بـالجلفة1998-07-23

حریري   رشا نسرین 29013551 مقبول1411.20  بـالجلفة1998-11-06

طالیبي   صادق األمین 29013823 مقبول1510.68  بـالجلفة1996-03-24

نعوم   سھام 29013763 مقبول1610.68  بـالجلفة1996-07-29

بشار   صابرین 29013822 جید1714.92  بـالجلفة1998-02-13

یاقوت   سھیلة نور الھدى 29013779 جید جدا1816.22  بـالجلفة2000-03-22

حریري   طارق إسالم 29013873 مقبول1910.26  بـالجلفة1996-09-06

عمراوي   صالح الدین 29013851 مقبول2010.02  بـالجلفة1997-07-10

سعیدي   عبد الحمید 29013932 مقبول2111.12  بـالجلفة1998-02-19

موفقي   ضاویة 29013866 مقبول2211.00  بـالجلفة1998-06-23

بن حبیب   عبد الحفیظ 29013927 مقبول2311.88  بـالجلفة1998-08-24

عریف   صالح الدین 29013852 جید2414.94  بـالجلفة1998-10-13
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خذیري   عبد الرحمان 29013952 مقبول2510.40  بـالجلفة1998-05-15

صحراوي   عبد القادر 29013984 مقبول2611.02  بـالجلفة1998-05-18

بلخیري   عفاف خلود 29014067 مقبول2711.84  بـالجلفة1998-09-07

یاقوت   ماریا 29014377 مقبول2811.04  بـحاسي بحبح1997-12-21

حناط   لمیس 29014365 مقبول2911.08  بـالجلفة1997-12-30

علوط   علي إسماعیل 29014103 مقبول3010.10  بـالجلفة1997-12-31

حرفوش   ماجدة نوارة 29014375 قریب من الجید3112.56  بـالجلفة1998-06-10

حمیدات   محمد 29014429 مقبول3210.08  بـالجلفة1997-09-10

سلماني   محمد الطاھر 29014465 مقبول3311.14  بـالجلفة1997-05-04

نفطي   محمد عبد الرحیم 29014498 مقبول3410.62  بـالجلفة1996-08-12

جرو   محمد لمین 29014508 مقبول3511.56  بـالجلفة1997-02-04

شعراني   مخلوف 29014526 مقبول3610.18  بـعین االبل1998-09-09

بن مسعود   محمد عزیز 29014500 مقبول3711.26  بـالجلفة1998-09-29

لباز   مروة 29014554 مقبول3810.12  بـالجلفة1998-09-09

بوراس   مصطفى األمین 29014616 مقبول3910.06  بـالجلفة1998-10-08

مغربي   نور الدین 29014735 مقبول4011.20  بـالجلفة1998-08-23

حمدون   نورة 29014765 مقبول4110.48  بـالجلفة1996-12-21

بن مسعود   ھناء 29014799 مقبول4211.00  بـالجلفة1997-01-12

بن حفاف   نورة 29014766 مقبول4310.10  بـاالدریسیة1997-02-07

خدومة   نورالدین 29014761 مقبول4410.96  بـالجلفة1998-01-02

بن حمادي   یوسف 29014864 قریب من الجید4512.16  بـالجلفة1998-02-17

علیش   یاسمینة 29014822 قریب من الجید4613.10  بـالجلفة1998-11-16
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حفاف   ابراھیم الخلیل 29013065 مقبول110.74  بـالجلفة1998-03-02

تومي   إیمان 29013054 مقبول210.58  بـالجلفة1998-09-29

بن حبیب   فاطنة 29014223 مقبول310.00  بـالجلفة1998-08-14

بن صید   فیصل جواد 29014313 مقبول410.62  بـالجلفة1995-09-27

نوري   حیاة زھرة 29013405 قریب من الجید513.58  بـالجلفة1998-10-19

كاس   أحالم فاطمة الزھرة 29012911 مقبول610.28  بـالجلفة1997-01-18

بوخالفة   أحالم 29012906 جید714.40  بـالجلفة1998-01-10

بكاي   أحمد 29012923 مقبول810.04  بـالجلفة1998-05-09

بكاي   أماني نریمان 29012977 قریب من الجید912.64  بـالجلفة1997-12-11

زاھیة   أماني كوثر 29012976 مقبول1010.24  بـالجلفة1998-09-05

سعدات   أمینة 29013000 مقبول1111.02  بـالجلفة1998-02-11

غلیسات   أمینة 29013003 مقبول1210.02  بـمسعد1998-07-15

سدار   أیمن عبد الرزاق 29013016 مقبول1310.64  بـالجلفة1998-09-15

سیجري   أنس 29013005 مقبول1410.60  بـبني مسوس1999-03-12

قریدة   بشیر 29013226 قریب من الجید1513.66  بـالزعفران1998-03-04

لملومة   ایوب 29013199 مقبول1610.38  بـالجلفة1998-05-15

قریدة   بوبكر 29013281 جید1714.32  بـالشارف1997-01-21

قریشي   حسین محمد أمین 29013362 مقبول1810.98  بـالجلفة1998-10-15

بن االبیض   رابح 29013520 مقبول1910.42  بـالجلفة1996-05-22

بن حبیب   راشد نصر الدین 29013524 مقبول2010.12  بـالجلفة1996-05-25

لحرش   رباب 29013532 جید2114.60  بـالجلفة1998-01-18

راخ   دلیلة أحالم 29013516 قریب من الجید2212.40  بـالجلفة1998-04-30

قیت   زكریاء 29013579 قریب من الجید2312.18  بـالجلفة1996-10-30

بن سالم   زكریا 29013574 قریب من الجید2413.00  بـالجلفة1998-03-23
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كعباش   سفیان الطاھر 29013710 مقبول2510.08  بـمسعد1996-10-04

نعاس   سماتي رضوان 29013732 مقبول2611.56  بـدار الشیوخ1997-06-19

قویسم   شریفة 29013799 مقبول2711.06  بـالجلفة1998-08-10

بزیز   صفیة 29013837 مقبول2810.68  بـالجلفة1998-11-11

عبد الالوي   عبد الرؤوف 29013936 مقبول2911.50  بـالجلفة1998-07-13

خلفاوي   عبد الفتاح 29013969 مقبول3011.22  بـتلمسان1996-02-02

قرمیطي   عبد القادر 29013976 مقبول3110.10  بـالجلفة1997-01-01

قالم   عطیة 29014056 مقبول3210.98  بـالجلفة1997-01-08

بن عیسى   عبد الرحمان 29013950 قریب من الجید3312.04  بـالجلفة1997-09-08

نمري   عبد المالك 29014013 مقبول3411.76  بـتیسمسیلت1998-04-18

رعاش   عبد الكریم 29014003 مقبول3511.28  بـالجلفة1999-02-10

مریني   محمد 29014386 مقبول3610.80  بـالجلفة1994-09-20

بجقینة   المیة 29014349 قریب من الجید3712.84  بـالجلفة1995-08-07

امجكوح   لمیاء 29014364 مقبول3811.90  بـالجلفة1996-05-02

حبیطة   علي بشیر 29014104 مقبول3911.48  بـالجلفة1998-05-02

مخلوفي   لمیس 29014366 قریب من الجید4013.22  بـالجلفة1998-12-01

شداد   فتیحة 29014262 قریب من الجید4112.36  بـالجلفة1997-03-12

خوجة   فداء شھرزاد 29014268 مقبول4210.19  بـالجلفة1997-08-11

كاس   فتیحة ھدیل 29014267 مقبول4310.64  بـالجلفة1999-03-23

بن شیخ   فایزة 29014248 مقبول4410.46  بـالجلفة1999-05-23

مداس   محمد 29014450 مقبول4511.94  بـالجلفة1998-11-16

العائب   مختار 29014523 قریب من الجید4613.78  بـالجلفة1999-03-25

تناح   محمد عبدالرحمان 29014499 مقبول4711.48  بـالجلفة1999-06-24

صخري   مریم وفاء 29014570 قریب من الجید4812.90  بـالجلفة1996-10-22

بوخالفة   مسعودة 29014583 مقبول4911.20  بـالجلفة1998-01-05

سالمي   مصطفى 29014603 مقبول5010.26  بـالجلفة1996-02-14

مقواس   مصطفى 29014607 مقبول5110.46  بـالجلفة1996-11-09

آیت عبد القادر   مصطفى 29014611 قریب من الجید5212.14  بـالجلفة1998-05-13

صخري   منال 29014627 قریب من الجید5313.20  بـالجلفة1998-05-22
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رعاش   مصطفى سمیر 29014619 مقبول5410.78  بـالجلفة1998-09-10

بن األحرش   نایل محمد سعید 29014665 مقبول5510.14  بـالجلفة1996-09-29

رابحي   نسرین 29014687 مقبول5610.52  بـالجلفة1997-02-06

قیت   موالي 29014652 قریب من الجید5712.60  بـالجلفة1998-12-03

قصیر   موسى زكریاء 29014651 جید5814.80  بـالجلفة1999-03-03

عقون   نعیمة 29014716 مقبول5911.78  بـالجلفة1999-01-30

عالن   نورالدین 29014760 مقبول6011.86  بـالجلفة1995-09-23

لحرش   وھیبة 29014819 جید6114.20  بـمسعد1996-02-23

قاسمي   ھاجر 29014769 مقبول6210.74  بـدار الشیوخ1996-08-26

مقار   یسرا ھیبة 29014830 قریب من الجید6313.00  بـالجلفة1997-02-15

قالمي   نور الھدى 29014749 مقبول6410.14  بـالجلفة1997-04-02

ساكتة   ھیثم نور الدین 29014803 قریب من الجید6513.06  بـالجلفة1997-06-17

فصیح   یوسف عبد الرؤوف 29014871 قریب من الجید6612.84  بـالجلفة1998-04-24

بورزق   ھاجر 29014772 مقبول6710.38  بـالجلفة1998-09-11
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مشلفخ   احمیدة 29013080 مقبول111.50  بـعین االبل1997-01-11

حاشي   احمد یاسین 29013079 مقبول210.92  بـالجلفة1997-08-03

قامس   فایزة 29014236 جید314.44  بـالجلفة1997-11-17

میاح   عیشة 29014156 مقبول411.46  بـالجلفة1997-12-19

بلي   فاطمة الزھراء 29014201 جید515.22  بـالجلفة1998-08-24

داودي   فاطمة الزھراء 29014206 مقبول611.38  بـالجلفة1999-09-06

دراجي   فاطمة الزھراء 29014208 مقبول710.06  بـالجلفة1999-10-12

قدیري   كریم بلحسن 29014319 جید815.40  بـالجلفة1998-11-25

نوري   خالد إسماعیل 29013421 جید914.38  بـالجلفة1998-09-18

بن عبد السالم   خدیجة 29013436 قریب من الجید1012.88  بـعین االبل1999-03-15

ابن حبیب   أحمد 29012916 مقبول1110.46  بـالجلفة1995-08-26

ضامن   أحمد رامي 29012926 قریب من الجید1213.46  بـالجلفة1998-07-11

زعیمیني   أمیرة نوال 29012984 جید1314.04  بـالجلفة1998-10-23

زبیدة   أمینة 29013004 مقبول1410.86  بـالجلفة1998-07-19

صیلع   إبتسام 29013023 مقبول1511.34  بـالجلفة1998-09-27

حبشي   العربي عبد المجید 29013126 مقبول1611.02  بـالجلفة1998-06-13

طاع اهللا   الزھراء 29013113 مقبول1711.29  بـالجلفة1999-01-07

مداح   امباركة 29013164 مقبول1810.12  بـدار الشیوخ1998-06-06

زقار   ایة 29013175 مقبول1911.76  بـحاسي بحبح1998-08-17

معطي   بالل 29013234 مقبول2010.92  بـالجلفة1996-11-02

قش   بشرى 29013220 مقبول2110.86  بـالجلفة1997-06-14

دحمان   بشرى سلمى 29013223 مقبول2210.20  بـالجلفة1998-09-11

جریدي   بن عزوز 29013271 مقبول2310.38  بـالجلفة1994-06-04

بروان   بنت الحدي 29013277 قریب من الجید2412.22  بـالجلفة1997-02-09
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تناح   بن داود 29013269 مقبول2510.72  بـالجلفة1997-08-15

حمیرة   حاج عیسى ریاض 29013336 قریب من الجید2612.26  بـالجلفة1997-12-15

صندوق   جمیلة 29013325 جید2715.36  بـالجلفة1998-04-22

تواتي   جمیلة 29013326 مقبول2811.86  بـالجلفة1999-05-31

تناح   حمزة 29013379 مقبول2910.82  بـالجلفة1996-05-02

ھبال   حلیمة 29013374 مقبول3011.26  بـالجلفة1998-06-03

بوقرینات   حلیمة 29013375 جید3115.60  بـالقرارة1998-09-27

ضامن   خلیل 29013463 مقبول3211.90  بـالجلفة1996-07-18

االشھبي   خضرة 29013455 مقبول3311.34  بـالجلفة1996-11-28

بلخیرات   خضرة 29013456 مقبول3410.36  بـالجلفة1997-02-16

طیبي   خدیجة سعاد 29013449 مقبول3510.44  بـالجلفة1997-07-07

بن بولرباح   خیرة 29013500 مقبول3611.50  بـالجلفة1997-12-01

بن قرینة   خیرة إیمان 29013503 مقبول3711.94  بـالجلفة1998-05-05

زبیر   دنیا أمل حنان 29013519 مقبول3810.26  بـالجلفة1999-01-07

بن قرینة   سالم 29013636 مقبول3911.18  بـالجلفة1994-04-12

عزیزي   سارة 29013621 قریب من الجید4013.94  بـالجلفة1996-05-15

بریكي   ریم 29013569 مقبول4111.78  بـالجلفة1996-09-04

طھیري   رضوان 29013557 مقبول4210.79  بـالجلفة1996-12-16

كرمة   زھرة 29013599 مقبول4310.36  بـالجلفة1998-05-19

كیرد   زیان عماد الدین 29013605 قریب من الجید4413.74  بـالجلفة1998-06-08

بوعافیة   زھرة لطیفة 29013600 قریب من الجید4513.68  بـالجلفة1999-04-24

تونسي   سعیدة 29013687 مقبول4610.84  بـالجلفة1995-04-29

بن دشو   سعد الدین 29013673 مقبول4710.34  بـالجلفة1997-04-05

بلقاسمي   سعدیة 29013682 مقبول4810.70  بـحاسي بحبح1998-03-08

سي الھادي   سلیم 29013720 مقبول4910.52  بـالحراش1999-03-23

نوراني   شیماء نورھان 29013821 مقبول5011.76  بـالجلفة1998-00-00

داودي   سھیلة 29013778 مقبول5111.04  بـالجلفة1998-04-30

تومي   صفاء 29013833 ممتاز5218.52  بـالجلفة1998-07-23

سلمي   صفاء الدین 29013834 قریب من الجید5312.56  بـالجلفة1998-08-11
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جاب اهللا   سمیة سعاد 29013753 مقبول5410.64  بـالجلفة1998-12-07

تمزور   عادل 29013907 مقبول5510.06  بـالجلفة1996-03-15

بافة   ضیاء الدین محمد اسالم 29013868 قریب من الجید5613.30  بـمسعد1998-06-08

بیدي   عائشة 29013900 قریب من الجید5712.96  بـالجلفة1998-09-12

حابي   عائشة صونیا 29013904 جید5815.10  بـالجلفة1999-01-18

ضامن   عبد الحق 29013929 مقبول5910.02  بـالجلفة1999-01-21

عثماني   طارق محمد 29013874 جید6014.18  بـالجلفة1999-09-24

عباسي   عبد القادر 29013971 مقبول6110.34  بـالجلفة1995-04-02

خالدي   علي 29014080 مقبول6210.48  بـالجلفة1995-08-15

أوباح   عبد القادر 29013975 مقبول6310.66  بـعین االبل1996-06-20

الود   عبد المالك 29014012 مقبول6410.68  بـالجلفة1996-07-01

سلماني   عبد الھادي 29014021 مقبول6511.68  بـزمالة األمیر عبد القادر1996-07-23

جرد   عبد المالك بلقاسم 29014014 قریب من الجید6612.22  بـالجلفة1997-01-17

بوشارب   علي 29014087 قریب من الجید6712.96  بـالجلفة1997-07-15

بھناس   عبد الكریم طارق 29014005 قریب من الجید6812.42  بـحاسي بحبح1998-03-06

رزیقي   عربیة 29014034 مقبول6910.94  بـالجلفة1998-03-11

دحمان   عالء 29014071 جید7015.90  بـمسعد1998-04-28

عزوزي   عبد الرحمان 29013953 جید7114.52  بـالجلفة1998-07-06

خندوقي   عبد المجید 29014015 قریب من الجید7213.74  بـالجلفة1998-12-22

إمرزان   عبد الكریم 29014004 مقبول7310.50  بـالجلفة1999-06-21

ونوقي   عبد اهللا 29014009 جید7414.18  بـالجلفة1999-06-29

عیواز   مبروك 29014382 مقبول7511.28  بـالشارف1994-02-12

تاوتي   عیسى 29014135 مقبول7611.62  بـالجلفة1997-01-20

دحدوح   لبنى 29014354 مقبول7710.56  بـالمسیلة1997-12-29

جاب اهللا   عودة 29014132 مقبول7810.76  بـالجلفة1998-03-14

بن عیسى   عیسى 29014137 مقبول7911.74  بـالجلفة1998-04-11

بن مایدي   علي شمس الدین 29014107 قریب من الجید8012.50  بـمسعد1998-08-28

رقیق   محمد 29014431 مقبول8111.38  بـالجلفة1997-10-20

بن حبیب   فتیحة 29014260 مقبول8211.34  بـالجلفة1996-12-19
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عبد الحفیظي   فتیحة 29014263 مقبول8311.36  بـالجلفة1997-11-27

بجقینة   فتیحة 29014264 مقبول8410.78  بـالجلفة1998-04-22

سلمي   محمد امین 29014470 مقبول8510.48  بـالجلفة1997-09-14

طالب   محمد 29014449 مقبول8610.34  بـالجلفة1998-10-30

شربول   محمد 29014452 مقبول8711.58  بـالجلفة1998-12-16

نعاس   محمد 29014453 جید8815.20  بـالجلفة1999-09-29

بن بوزید   محمد كمال 29014505 مقبول8911.88  بـالجلفة1994-10-30

كاس   مخاوف الصادق 29014518 مقبول9010.56  بـالجلفة1998-00-00

بن مسعود   مصطفى 29014606 مقبول9111.24  بـبن یعقوب1996-08-14

بن سالم   مصطفى 29014612 جید جدا9216.80  بـالجلفة1998-05-18

بن االحرش   منى 29014633 مقبول9310.00  بـالجلفة1999-05-06

جریدي   میلود 29014653 مقبول9410.24  بـالجلفة1994-03-12

عمران   نجوى 29014681 مقبول9510.32  بـالجلفة1997-12-10

بروان   نجاة 29014675 مقبول9611.44  بـحاسي العش1998-06-27

بغدادي   نور الھدى 29014737 مقبول9710.54  بـالجلفة1994-12-20

نواري   نعاس 29014712 مقبول9811.04  بـالجلفة1996-05-10

جلیخي   نوال 29014727 مقبول9911.98  بـحاسي بحبح1998-04-24

سلمي   یوسف إسالم 29014868 مقبول10010.12  بـالجلفة1994-04-29

تناح   یمینة 29014833 مقبول10110.16  بـالجلفة1995-02-21

بوخالفة   ھشام 29014787 مقبول10210.58  بـالجلفة1995-12-21

الود   یاسین 29014823 مقبول10310.58  بـعین االبل1996-07-01

جابري   نور الھدى 29014750 جید10414.42  بـالجلفة1997-05-01

مشلفخ   نور الھدى 29014753 مقبول10511.48  بـالجلفة1998-04-19

جقمة   نور الھدى 29014754 مقبول10610.74  بـالجلفة1998-07-26

بوروبة   ھبة ام ھاني 29014784 قریب من الجید10713.24  بـالجلفة1998-09-19

بقوقة   ھند 29014801 مقبول10811.66  بـالجلفة1998-11-28

عیسات   ھاجر 29014775 مقبول10911.86  بـباب الواد1999-02-25

خرفان   نور الھدى 29014755 جید جدا11016.26  بـالجلفة1999-05-23
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دبیب   اسالم 29013085 مقبول110.24  بـالجلفة1998-03-08

قاسمي   عیشة 29014150 مقبول210.70  بـالجلفة1994-12-13

قاسمي   عیشة سھام 29014160 مقبول310.32  بـالجلفة1997-05-19

عریشة   فاطمة أسماء 29014185 قریب من الجید412.84  بـالجلفة1998-07-31

مسعودان   عیسى 29014148 مقبول511.48  بـالجلفة1998-08-31

قاسم   فطیمة الزھرة 29014306 قریب من الجید613.84  بـالجلفة1995-07-28

بن األبیض   كریمة 29014320 مقبول711.50  بـتعضمیت1996-02-24

شربول   فطیمة الزھرة 29014307 قریب من الجید813.02  بـعین اإلبل1998-06-04

بودانة   حیاة 29013401 مقبول910.40  بـالجلفة1997-02-02

بن علیة   خدیجة 29013433 جید1015.78  بـالجلفة1998-06-13

لقریز   أحالم 29012909 قریب من الجید1113.38  بـالجلفة1998-12-03

صیلع   أم الخیر 29012962 مقبول1210.08  بـالجلفة1994-11-26

بردي   أیمن 29013012 مقبول1311.82  بـالصبحة1998-04-23

جواب   إسالم یوسف 29013027 مقبول1411.78  بـالجلفة1999-01-25

طیبي   أیمن عبد القادر 29013017 جید جدا1516.42  بـالجلفة1999-05-01

شداد   السعدیة أسماء 29013117 مقبول1610.72  بـالجلفة1999-03-16

قندي   انفال 29013173 قریب من الجید1712.10  بـمسعد1995-10-17

بن علیة   بالل 29013231 قریب من الجید1812.92  بـالجلفة1995-06-10

خرخاش   بختة جیھاد 29013209 مقبول1911.92  بـالجلفة1998-06-21

رعاش   بشرى 29013221 قریب من الجید2013.94  بـالجلفة1998-10-17

عمراني   بشیر عدال 29013229 مقبول2111.40  بـالجلفة1998-10-31

موراشدي   حكیم 29013365 مقبول2210.64  بـالجلفة1994-08-23

بن میلود   خلیل 29013465 قریب من الجید2312.32  بـالجلفة1998-09-23

عایدي   خولة نھاد 29013480 مقبول2411.46  بـالجلفة1999-04-29
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ابسیسة   دقمان 29013511 مقبول2511.96  بـالجلفة1999-01-18

قراشة   رشید 29013552 مقبول2610.68  بـالجلفة1996-02-04

قبقوب   ساعد سیف الدین 29013635 مقبول2711.00  بـاوقاس1997-06-29

دقبوجة   سارة جیھان 29013630 قریب من الجید2812.62  بـالجلفة1997-10-20

لبیض   سارة 29013627 مقبول2910.62  بـالجلفة1998-02-09

ولھي   ریان 29013567 جید3015.62  بـبرج بوعریریج1998-07-19

بركاني   زینب حنان 29013616 قریب من الجید3112.06  بـبني مسوس1998-11-03

بن االبیض   سعیدة 29013698 قریب من الجید3212.38  بـتعظمیت1996-04-19

حمیدة   شیماء 29013813 قریب من الجید3313.88  بـالجلفة1998-08-03

مادني   سمیة نرمین 29013754 قریب من الجید3413.08  بـالجلفة1999-01-22

ھاللي   شیماء 29013816 مقبول3510.88  بـالجلفة1999-02-01

جودي   شكیب مخلوف 29013804 جید جدا3616.12  بـالجلفة1999-12-24

ھواري   صلیحة 29013856 مقبول3710.02  بـمسعد1996-11-08

عسلوني   عاشورة 29013914 مقبول3811.96  بـحاسي بحبح1998-06-13

ھواري   عائشة 29013899 مقبول3911.48  بـمسعد1998-07-10

یحاللي   عبد الرحیم 29013958 مقبول4011.00  بـالجلفة1997-12-06

العالم   عبدالكریم العالم 29014028 مقبول4110.28  بـالجلفة1998-02-11

بوخاري   عبد الھادي 29014023 قریب من الجید4213.68  بـالجلفة1999-04-26

بوزیدي   علي أحمد لمین 29014102 مقبول4310.44  بـالجلفة1996-03-13

شعیب   علي حمزة 29014105 مقبول4411.34  بـمسعد1996-10-04

بالخیط   علي عبد النور 29014110 جید4515.14  بـالجلفة1998-07-12

نوراني   لیندة 29014373 قریب من الجید4612.70  بـالجلفة1998-08-21

بقاع   لینا 29014371 مقبول4710.68  بـالجلفة1998-09-21

بن عیسى   فرح رشا 29014269 جید4815.46  بـالجلفة1999-03-30

مومن   محمد إسالم 29014458 مقبول4910.36  بـالجلفة1997-05-07

ربیع   محمد العربي 29014467 مقبول5011.58  بـالجلفة1998-01-04

شبیرة   محمد األمین 29014460 مقبول5111.16  بـتعظمیت1998-01-13

صخري   محمد عبد الحق 29014485 قریب من الجید5213.10  بـالجلفة1998-06-20

حاشي   محمد رفیق 29014477 جید5314.86  بـالجلفة1999-02-27
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شویشة   محمد زیاد 29014480 مقبول5410.26  بـالجلفة1999-09-20

بن ریة   مراد 29014528 مقبول5511.10  بـالجلفة1994-07-12

بن ملوكة   محمد یاسین 29014517 مقبول5611.98  بـالجلفة1998-07-16

نھار   مروان 29014536 مقبول5710.36  بـالجلفة1998-08-01

بوسبع   مریم آیة 29014566 مقبول5811.16  بـالجلفة1997-05-09

كشیدة   مسعودة 29014587 جید5915.46  بـمسعد1998-09-20

العالم   مریم جیھان 29014567 قریب من الجید6013.18  بـبوسعادة1999-07-16

جنة   مصطفى 29014614 مقبول6110.08  بـالجلفة1998-07-15

صیلع   نایل 29014663 مقبول6211.90  بـالجلفة1998-07-03

ابراھیم   ناریمان ھنادي 29014661 مقبول6311.90  بـمسعد1998-08-24

سالمي   نور الھداء 29014736 مقبول6411.40  بـفیض البطمة1993-01-05

میلس   نھال 29014718 قریب من الجید6512.72  بـعین كرمس1998-02-09

عبد الالوي   نھال النخلة 29014720 مقبول6611.58  بـالجلفة1998-03-06

خنیش   یونس 29014872 مقبول6711.48  بـالجلفة1997-01-10

صدارة   یمینة 29014837 مقبول6810.98  بـلجلفة1997-09-22

بولنوار   ھبة اهللا شیماء عفاف 29014783 مقبول6910.54  بـالجلفة1998-09-29

بن عمر   وداد 29014805 مقبول7010.06  بـالجلفة1998-12-14
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عبد الالوي   فاطنة 29014221 مقبول110.60  بـالجلفة1997-12-12

حیرش   كریمة 29014322 مقبول210.32  بـالشارف1996-06-24

قدور   خالد 29013417 جید315.78  بـعین الذھب1998-08-18

زواي   أشواق صبرین 29012956 مقبول410.26  بـالجلفة1999-01-22

كرمة   الزھرة 29013114 مقبول511.20  بـالشارف1996-01-29

علة   العمریة 29013127 مقبول610.76  بـدار الشیوخ1996-05-21

نوارة   الطیب 29013122 قریب من الجید712.48  بـسیدي بایزید1998-11-03

فیطس   ایمان 29013178 مقبول810.08  بـالجلفة1996-01-03

نواري   النخلة 29013148 مقبول910.70  بـالجلفة1997-02-15

فصیح   ایمان 29013182 مقبول1011.62  بـالجلفة1998-02-19

خدومي   بسمة 29013214 مقبول1110.32  بـالجلفة1996-07-16

قدیري   حنان 29013385 مقبول1210.80  بـالجلفة1995-09-25

مادني   سالم 29013637 مقبول1310.08  بـالجلفة1994-11-17

قرقیط   زھیة 29013602 مقبول1410.60  بـالجلفة1996-12-01

ربیزي   زبیدة 29013573 قریب من الجید1513.34  بـالجلفة1998-03-25

بودینار   زینب خولة 29013617 قریب من الجید1612.56  بـالجلفة1998-12-19

طالیبي   سفیان 29013705 مقبول1710.38  بـالجلفة1997-08-01

سالمة   سالم عبد الرؤوف 29013649 قریب من الجید1813.24  بـالجلفة1998-09-29

تناني   صالح 29013825 مقبول1910.36  بـعین الملح1996-11-14

رحماني   سھیر 29013775 قریب من الجید2013.54  بـالجلفة1998-02-15

لخضري   سمیة 29013752 قریب من الجید2113.18  بـالجلفة1998-09-18

حلفاوي   عادل 29013910 مقبول2211.30  بـالجلفة1997-00-00

بن صغیر   عبد العزیز 29013961 مقبول2311.72  بـالجلفة1994-03-24

مخلوفي   عبد الكریم 29014002 مقبول2411.66  بـالشارف1995-11-13
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لخضري   عطیة 29014052 مقبول2510.74  بـالجلفة1995-12-22

كریدة   عبد العزیز 29013964 مقبول2610.94  بـالشارف1996-01-02

فیطس   عفاف 29014063 مقبول2710.94  بـالجلفة1997-01-18

حریشة   عمر 29014117 مقبول2811.30  بـالجلفة1996-02-20

زروقي   عمیرة 29014130 مقبول2910.38  بـالجلفة1996-06-06

شتوح   فطوم 29014286 مقبول3010.32  بـالقدید1995-08-29

العایبي   فریحة 29014277 مقبول3111.22  بـالجلفة1997-02-17

قاسمي   محمد صالح 29014482 مقبول3210.22  بـالجلفة1998-12-26

بن حبیب   مداني 29014527 مقبول3310.08  بـالجلفة1996-01-23

بن سنوسي   مروة فاطمة الزھراء 29014557 مقبول3410.58  بـالجلفة1998-10-18

طویسات   نجوى 29014680 مقبول3510.74  بـالجلفة1995-10-28

سالمي   نجود 29014679 قریب من الجید3612.60  بـالجلفة1998-04-03

مالطي   یوسف 29014858 مقبول3710.62  بـالعیون1995-10-01
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بن جعرون   إیمان 29013053 مقبول110.18  بـالشارف1998-06-01

دحماني   فاطنة 29014220 مقبول210.60  بـالشارف1997-05-12

ھرس   فاطمة أحالم 29014184 مقبول311.00  بـالجلفة1998-07-11

فخیت   فاطنة 29014225 مقبول410.56  بـالجلفة1998-09-06

زعیتري   فاطمة الزھراء 29014203 مقبول511.68  بـالجلفة1998-11-17

حمین   خدیجة 29013435 مقبول611.16  بـالشارف1998-07-11

بونوة   أحالم خدیجة 29012910 مقبول710.60  بـالجلفة1998-06-30

براھیمي   أم الخیر 29012968 قریب من الجید813.46  بـالجلفة1998-07-17

فخیت   ام ھاني 29013159 مقبول910.68  بـالجلفة1996-10-09

بركات   بركاھم 29013212 مقبول1010.02  بـالشارف1998-01-01

حیرش   بن عیسى 29013276 قریب من الجید1112.48  بـالجلفة1998-02-13

قریدة   ثامر 29013306 مقبول1210.20  بـالجلفة1997-07-18

ضامن   حدة سمیرة 29013354 مقبول1310.02  بـالجلفة1995-04-30

قلولي   حلیمة 29013372 مقبول1410.36  بـبن یعقوب1997-05-16

بن علي   خیرة 29013482 مقبول1510.82  بـالجلفة1995-11-21

بن ملوكة   خیرة نور الھدى 29013506 قریب من الجید1612.04  بـالجلفة1997-07-09

قدیري   ربیحة 29013534 مقبول1710.00  بـالشارف1997-07-28

فصیح   سماح فایزة 29013735 مقبول1810.60  بـالجلفة1996-12-06

ھواري   سعدة 29013675 مقبول1910.48  بـالشارف1997-02-10

قوریدة   سعید 29013683 مقبول2011.66  بـالجلفة1997-03-11

شویحة   سلیمة 29013728 مقبول2110.02  بـالجلفة1997-05-19

عزوزي   سھام 29013766 مقبول2210.98  بـالجلفة1997-01-17

سعیدي   سھام 29013768 مقبول2310.12  بـالجلفة1997-07-09

ھواري   شریفة 29013798 مقبول2411.14  بـالشارف1998-02-16
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بن الصادق   سھام 29013772 مقبول2511.12  بـالجلفة1998-02-26

مغربي   عائشة 29013887 مقبول2611.32  بـالجلفة1996-07-06

بوخالفة   صوریة 29013862 مقبول2710.38  بـالجلفة1996-11-21

فصیح   عامر نصر الدین 29013921 مقبول2811.10  بـالجلفة1997-08-01

حیرش   صلیحة 29013860 قریب من الجید2912.22  بـالجلفة1998-08-14

طیبي   صلیحة 29013861 قریب من الجید3012.72  بـالقدید1999-01-30

حمیدات   علي 29014079 مقبول3110.78  بـالشارف1995-05-15

سني   علي 29014082 مقبول3210.16  بـالجلفة1996-02-14

زرنوح   علي 29014099 قریب من الجید3312.72  بـالجلفة1998-04-14

صغیري   مامة 29014379 قریب من الجید3412.24  بـالجلفة1998-09-04

سالمي   علي زكریاء 29014106 مقبول3510.12  بـالجلفة1998-10-24

صیلع   فضیلة 29014282 مقبول3611.26  بـالجلفة1996-08-04

عطاري   مریم 29014565 مقبول3710.38  بـالجلفة1998-11-12

عكازي   مصطفى 29014604 مقبول3810.28  بـالقدید1996-05-08

بن حبیب   نخلة 29014683 مقبول3910.84  بـالجلفة1997-03-15

حمیدة   نوار 29014722 مقبول4010.32  بـالجلفة1997-05-10

طیبي   نعاس 29014713 مقبول4110.16  بـالجلفة1998-01-30

عیاد   نوارة إنتصار 29014723 قریب من الجید4213.04  بـغردایة1998-08-13

عایبي   نعاس 29014714 مقبول4310.52  بـالجلفة1998-09-06

زعیتري   نورة 29014763 مقبول4410.24  بـالجلفة1995-12-23

ھاني   ھاجر خولة 29014776 جید4514.98  بـالجلفة1998-08-01
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حاج امحمد   فاروق 29014173 مقبول110.68  بـالعطف1996-09-26

بوصري   فاطمة الزھراء 29014199 مقبول210.16  بـالجلفة1997-12-18

دومة   فاروق نور الدین 29014175 مقبول311.00  بـالجلفة1998-06-13

حوة   فاطمة الزھراء 29014207 جید414.84  بـالجلفة1999-09-18

شكشاك   كمال 29014334 قریب من الجید512.06  بـالجلفة1996-08-19

مسعودي   أمباركة 29012979 مقبول610.48  بـالجلفة1998-07-22

حاشي   أمیرة أحالم 29012983 مقبول711.22  بـالجلفة1999-02-09

قدیري   اسماعیل 29013104 قریب من الجید813.16  بـالجلفة1998-06-05

بن عمر   بشیر 29013225 مقبول910.82  بـالجلفة1996-11-23

براھیمي   بالل 29013237 مقبول1010.16  بـالجلفة1998-01-24

ولد محمد   تیزیري 29013304 قریب من الجید1113.70  بـعین الحمام1998-07-29

بن الشیخ   جازیة 29013316 مقبول1211.88  بـالجلفة1999-03-22

جنیدي   حفصة 29013363 قریب من الجید1313.82  بـالجلفة1998-06-30

كاس   حلیمة السعدیة 29013377 مقبول1411.30  بـالجلفة1999-01-29

محمدي   خولة منال 29013478 مقبول1511.16  بـالجلفة1998-03-14

عمر   خلود 29013459 جید جدا1616.20  بـالجلفة1998-08-23

مداني   سارة سماح 29013631 مقبول1710.14  بـالجلفة1998-01-17

حریري   ریم 29013572 جید1814.60  بـالجلفة1999-05-16

عثماني   سعاد ملیكة 29013664 مقبول1911.56  بـالجلفة1999-02-06

لقویرح   سھام 29013761 مقبول2010.42  بـالجلفة1995-03-03

عثماني   شعبان 29013803 مقبول2111.00  بـالجلفة1996-09-13

براھیمي   سمیرة 29013758 مقبول2211.02  بـالجلفة1997-09-20

بن قرینة   شیماء 29013814 جید2315.04  بـالجلفة1998-08-29

مقلوث   صارة 29013824 مقبول2410.48  بـالعسافیة1998-10-20
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عباسي   شیماء كریمة 29013820 قریب من الجید2512.20  بـالقلیعة1998-10-24

تواتي   شیماء 29013815 قریب من الجید2613.58  بـالجلفة1998-11-24

صخري   شھیناز 29013807 قریب من الجید2712.42  بـالجلفة1999-02-11

رابحي   عبد النور صھیب 29014019 مقبول2810.50  بـالجزائر1997-01-02

حرواش   عبد العزیز 29013966 جید2914.30  بـاالدریسیة1998-02-04

بوعیسى   عفاف منى 29014068 قریب من الجید3013.22  بـالجلفة1998-06-17

بوصري   عطیة أیمن 29014059 قریب من الجید3112.10  بـالجلفة1998-12-28

صخري   عبد اهللا 29014008 مقبول3211.94  بـالجلفة1999-05-15

داودي   عمر 29014119 قریب من الجید3313.72  بـالجلفة1996-05-31

لعموري   لیدیا 29014369 قریب من الجید3413.92  بـحنیف1999-02-10

حاشي   محمد 29014432 مقبول3511.54  بـالجلفة1997-10-20

حبشي   محمد عبد الرؤوف 29014486 مقبول3611.62  بـالجلفة1995-08-31

بوصباري   محمد شوقي 29014481 قریب من الجید3713.44  بـالجلفة1996-05-13

حیمیدة   محمد الطاھر 29014464 قریب من الجید3812.74  بـالجلفة1997-01-17

طعبة   محمد بالل 29014475 قریب من الجید3913.62  بـالجلفة1998-09-29

طعیبة   محمد األمین 29014462 قریب من الجید4013.82  بـالجلفة1998-11-22

شعراني   مسعودة 29014579 مقبول4110.16  بـالجلفة1995-07-22

جعیو   مروة 29014553 مقبول4210.12  بـالجلفة1998-03-25

بن ملوكة   مسعودة 29014586 مقبول4310.72  بـالجلفة1998-07-12

حاشي   نبیلة جیھان 29014667 مقبول4411.44  بـالجلفة1998-11-09

ابریكي   نجوى ھدى 29014682 قریب من الجید4512.44  بـالجلفة1999-03-13

غویني   نور الدین 29014734 قریب من الجید4613.62  بـالجلفة1998-03-08

معلم   نضیرة 29014709 مقبول4710.94  بـمسعد1998-09-01

لباز   نھال 29014719 مقبول4811.88  بـالجلفة1999-04-25

علیة   یوسف 29014855 مقبول4910.62  بـالجلفة1994-11-09

عبدالعالي   ھارون 29014777 مقبول5010.08  بـتعظمیت1996-11-19

ھاني   یمینة 29014850 مقبول5111.58  بـافلو1998-01-01

بقوقة   یاسین 29014826 قریب من الجید5212.58  بـالجلفة1998-05-09

بوشن   ھاجر 29014773 جید5314.12  بـالقرارة1998-10-10
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بن أحمد   الغالیة 29015072 مقبول110.62  بـالجلفة1996-02-15

حمامة   األمیر عبد القادر 29015046 مقبول210.06  بـاالدریسیة1997-05-05

بن عبد السالم   الزھرة 29015387 مقبول310.00  بـالجلفة1996-08-04

عسالي   سالمة 29015407 مقبول410.52  بـالجلفة1997-06-23

حساني   سحر الھام 29015408 جید514.46  بـالجلفة1998-10-12

بن الصادق   نسرین نور الھدى 29016135 قریب من الجید612.44  بـالجلفة1996-05-21

بلرھمي   ھیثم 29016200 مقبول710.69  بـمشونش1997-02-26

بن جدو   نور الھدى 29016160 مقبول810.58  بـالجلفة1998-01-05

شیبوط   نورالھدى 29016165 مقبول910.48  بـالجلفة1998-03-24

رعاش   ھاجر السعدیة 29016184 مقبول1011.28  بـالجلفة1998-03-30

شعبان   ھدى 29016193 قریب من الجید1113.74  بـالجلفة1998-04-17

جحا   نصیرة 29016147 مقبول1210.00  بـالجلفة1998-09-01

براھیمي   ھاجر 29016172 جید1315.16  بـالجلفة1998-09-11

قمار   نسیم 29016138 جید1414.32  بـالجلفة1998-11-11

سعدي   نسرین بوثینة 29016133 قریب من الجید1513.40  بـالجلفة1998-11-16

حاشي   نوال رقیة سھام 29016154 جید1614.32  بـالجلفة1998-12-07

قبلة   أحمد 29014895 مقبول1710.48  بـمسعد1995-07-09

رقیعة   أحمد 29014898 مقبول1810.30  بـالجلفة1996-12-18

قیرع   أحمد 29014900 مقبول1911.30  بـالجلفة1997-07-07

عمران   أحالم 29014893 مقبول2010.86  بـالجلفة1997-10-22

بن مسعود   أحمد محي الدین 29014915 مقبول2110.90  بـالجلفة1998-08-18

صدارة   آیة مباركة 29014888 مقبول2211.22  بـالجلفة1999-02-14

عزي   أسامة 29014919 مقبول2310.30  بـالجلفة1999-02-21

نوري   أمباركة أیناس 29014956 قریب من الجید2412.66  بـالجلفة1998-04-28
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غربي   إیمان ھاجر 29015000 مقبول2510.74  بـالجلفة1998-06-11

عریشة   أمیرة منال 29014959 مقبول2610.40  بـالجلفة1998-07-21

مداني   ایوب 29015116 مقبول2710.26  بـالجلفة1997-08-29

خدومة   ایمان 29015109 مقبول2810.00  بـالجلفة1997-10-27

موفقي   المداني 29015083 مقبول2910.58  بـالجلفة1998-09-24

كیحل   تواتي 29015164 مقبول3010.82  بـالجلفة1997-08-22

سعدي   حلیمة 29015216 مقبول3111.14  بـالجلفة1997-02-09

شلقود   خدیجة 29015260 قریب من الجید3212.50  بـالجلفة1998-03-13

موفقي   حلیمة 29015219 مقبول3311.86  بـالجلفة1998-08-13

بن عبد الرحمان   حسناء 29015203 جید3414.82  بـالجلفة1999-02-02

رحمون   حیاة 29015254 مقبول3511.40  بـالجلفة1999-07-24

بن الزین   رانیة 29015322 مقبول3610.24  بـذراع قبیلة1998-01-03

حرفوش   سي احمد المبخوت 29015487 مقبول3710.48  بـالجلفة1999-07-31

معمري   عبد النور 29015648 قریب من الجید3813.00  بـالجلفة1995-05-29

شریط   عبد الرحمان فؤاد 29015606 مقبول3910.08  بـالجلفة1997-08-14

ھریر   علي 29015693 مقبول4011.64  بـمسعد1998-04-07

بلعطرة   عدالة 29015664 مقبول4110.50  بـالجلفة1998-04-12

شاللي   عبد الكریم 29015642 مقبول4211.20  بـالجلفة1999-01-06

راشدي   عبد الباسط 29015594 مقبول4310.66  بـالبیرین1999-01-29

بوزید   محمد العید 29015922 مقبول4410.06  بـبلدیة البویرة1996-03-12

بن عیسى   محمد 29015894 مقبول4511.62  بـعین اإلبل1996-06-18

ایت سعید   لیلیا 29015850 قریب من الجید4612.10  بـالجلفة1997-02-05

غیابة   فاطمة الزھراء 29015750 مقبول4710.94  بـأوالد جالل1998-03-30

شنوف   فاطمة الزھراء 29015753 قریب من الجید4813.24  بـالجلفة1998-07-04

ضیفي   كوثر فردوس 29015833 مقبول4910.40  بـالجلفة1999-01-21

قرزو   فاطمة 29015746 قریب من الجید5013.08  بـمسعد1999-10-06

بن حلیمة   محمد فؤاد 29015951 قریب من الجید5112.10  بـالجلفة1995-01-11

زناتي   مسعودة نور الھدى 29016038 مقبول5211.98  بـالجلفة1995-04-20

محمدي   محمد شمس الدین 29015942 مقبول5311.32  بـمسعد1995-09-01
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عبد الالوي   منال 29016057 قریب من الجید5412.04  بـالجلفة1996-08-01

حساني   منیرة 29016063 مقبول5511.08  بـالجلفة1997-02-02

محمدي   محمود 29015966 قریب من الجید5612.00  بـزكار1997-09-08

بن لحرش   محي الدین 29015969 مقبول5710.70  بـالجلفة1998-02-09

بن عیسى   محمد لمین 29015957 مقبول5810.64  بـالجلفة1998-04-15

خرادل   مرام شیماء 29015989 مقبول5910.42  بـالجلفة1998-06-01

ماعیز   نبیل 29016103 مقبول6011.24  بـتیزي وزو1998-09-19

بوذینة   نایلة 29016101 جید6115.92  بـالجلفة1998-09-29

نایل   مصطفى 29016048 مقبول6210.92  بـالجلفة1998-10-05

كراشي   مروة عبیر 29016003 مقبول6310.06  بـالجلفة1999-03-10

توري   یسرى 29016239 مقبول6410.26  بـحجوط1998-07-03
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مدوح   البشیر 29015049 مقبول110.46  بـالجلفة1996-08-03

بن عمران   اسماء 29015038 مقبول210.26  بـغرادیة1996-09-24

سكتة   اخالص نور الھدى 29015033 قریب من الجید312.24  بـالجلفة1998-10-10

بن الصادق   اسمرالدا 29015042 قریب من الجید412.56  بـالجلفة1999-08-15

رحمون   سعد 29015417 جید514.42  بـالجلفة1998-09-05

شنبي   یاسین 29016219 مقبول610.30  بـبوسعادة1997-05-14

بن حمیدة   نور الھدى 29016162 مقبول710.24  بـالجلفة1998-12-13

حساني   أحمد ضیاء الدین 29014911 جید815.06  بـالجلفة1999-02-18

ونوقي   أمال 29014945 مقبول910.32  بـالجلفة1995-07-25

بوعمارة   إسماعیل 29014991 قریب من الجید1013.92  بـحاسي بحبح1998-03-12

بن ساعد   أمال بشرى 29014953 مقبول1111.36  بـاألغواط1998-05-16

بوكحیلي   إلھام 29014994 قریب من الجید1213.70  بـالجلفة1998-09-29

حاجي   إیمان 29014998 مقبول1311.92  بـالجلفة1998-10-07

ولد خروبي   أمیرة نایلة 29014960 قریب من الجید1412.86  بـالجلفة1998-12-20

عاللي   أسماء 29014934 جید جدا1516.14  بـوھران1999-02-01

موفقي   أسماء 29014935 مقبول1611.84  بـالجلفة1999-05-06

صخري   إلیاس 29014995 مقبول1711.10  بـالجلفة1999-05-30

علي تودارت   أیمن زكریاء 29014969 جید1814.50  بـالجلفة1999-07-30

عباس   انیسة 29015107 مقبول1911.52  بـالجلفة1996-12-24

قوراري   الیاس 29015086 قریب من الجید2012.18  بـالجلفة1998-05-24

بن احمد   ایوب ایمن 29015117 مقبول2110.38  بـالجلفة1999-01-22

صادقي   انصار 29015105 قریب من الجید2212.52  بـالجلفة1999-03-01

محمدي   امین 29015099 مقبول2311.96  بـعزازقة1999-05-16

قرینعي   بلعباس 29015147 مقبول2411.84  بـالجلفة1998-05-27
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عزوزي   بن یوسف الخطیب 29015155 مقبول2510.24  بـالجلفة1998-07-31

سلیماني   حكیم 29015212 مقبول2611.72  بـالجلفة1996-06-06

زیتوني   خذیر 29015269 قریب من الجید2713.40  بـالجلفة1997-07-05

شیتر   حسین 29015207 قریب من الجید2813.88  بـالیزي1998-04-12

قاسم   حنان 29015243 مقبول2911.66  بـالجلفة1998-05-09

غربي   خدیجة یاسمین 29015267 قریب من الجید3012.46  بـالجلفة1998-05-19

تركي   جیھان شیماء 29015194 مقبول3110.08  بـالجلفة1998-12-01

بن حمیدة   جھاد 29015184 مقبول3210.86  بـالجلفة1999-03-02

سلیماني   خلود فاطمة الزھراء 29015286 مقبول3310.88  بـالجلفة1997-09-10

صبحي   رجاء 29015339 مقبول3410.18  بـسیدي علي1998-06-13

بن الشیخ   خولة 29015297 جید3514.82  بـالجلفة1998-08-23

عمراوي   ریم 29015360 جید جدا3617.06  بـالجلفة1998-11-12

بن عزوز   صبرین 29015521 مقبول3710.12  بـالجلفة1998-07-04

خمخام   شھرزاد وفاء 29015503 قریب من الجید3813.20  بـالجلفة1999-03-01

شعبان   عماد الدین 29015700 مقبول3911.66  بـالجلفة1997-11-15

كربوعة   عیشة 29015720 مقبول4010.64  بـالجلفة1997-12-08

خلوفي   عزیزة 29015668 قریب من الجید4112.92  بـقصر الشاللة1998-05-14

قاسم   عبد الرحمان فتح اهللا 29015610 مقبول4210.56  بـالجلفة1998-10-23

حبشي   عقبة فؤاد 29015672 قریب من الجید4313.52  بـالجلفة1998-10-23

بن لحرش   طیب 29015558 قریب من الجید4412.38  بـالجلفة1998-11-07

شنوف   صالح الدین 29015546 مقبول4511.02  بـالجلفة1999-01-10

بورقبة   عثمان أیمن 29015663 مقبول4611.80  بـالجلفة1999-01-29

عویسات   عبد الوھاب 29015652 مقبول4710.20  بـحاسي بحبح1999-07-01

ھراوة   ضیاء حسام الدین 29015554 مقبول4811.80  بـالجلفة1999-07-17

بن لبیض   لیلى إیناس 29015847 قریب من الجید4912.54  بـالجلفة1996-08-24

طاھري   لمین 29015846 مقبول5011.30  بـالجلفة1996-09-15

مساھل   محمد 29015897 مقبول5110.82  بـالجلفة1996-12-18

بلخیري   لیلى فاطمة الزھراء 29015848 مقبول5210.32  بـمدینة الجلفة1996-12-20

بن منیة   لخضر 29015841 مقبول5310.48  بـالجلفة1997-02-16
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قادري   ماریة كریمة 29015860 قریب من الجید5412.20  بـالجلفة1998-02-09

بن قسمیة   فاطمة الزھراء 29015751 مقبول5511.56  بـالجلفة1998-04-27

قشي   لیندة 29015853 قریب من الجید5612.28  بـزرالدة1998-05-26

براھیمي   فاطمة الزھراء انوار 29015760 مقبول5710.78  بـالجلفة1998-06-13

شداد   لینا سرین 29015851 جید5814.42  بـالجلفة1999-01-04

معیلبي   لخضر خیر الدین 29015842 مقبول5911.02  بـالجلفة1999-02-24

فتیحة   قدوري 29015807 قریب من الجید6012.74  بـالجلفة1999-07-18

مدوح   مریم 29016009 مقبول6110.68  بـملیلیحة1995-05-17

قادة   مریم 29016011 مقبول6210.28  بـالجلفة1996-03-02

حرزاهللا   محمد بالل 29015935 مقبول6310.72  بـالجلفة1996-07-26

خدومة   نجیب 29016114 مقبول6410.72  بـالجلفة1997-06-25

دھاص   مروى 29016004 مقبول6511.20  بـزكار1997-11-15

حمالوي   موسى صغیر 29016071 قریب من الجید6613.66  بـالجلفة1998-03-08

بن عبد اهللا   محمد رضوان 29015938 قریب من الجید6712.48  بـالجلفة1998-04-13

بدیرینة   مریم نورالھدى 29016016 مقبول6810.38  بـالجلفة1998-04-25

برق   مھدي 29016065 قریب من الجید6912.64  بـالجلفة1998-05-02

بافة   محمد فاروق 29015952 قریب من الجید7012.42  بـالجلفة1998-05-12

كاس   محمد بھاء الدین 29015936 قریب من الجید7113.28  بـالجلفة1998-05-25

لبیض   محمد سعید 29015941 قریب من الجید7212.04  بـحاسي بحبح1998-06-06

عیدي   موسى 29016070 قریب من الجید7312.76  بـالجلفة1998-06-15

جمیخ   محمد یونس عبد الباسط 29015965 مقبول7410.34  بـالجلفة1998-08-06

غربي   مسعودة 29016037 مقبول7511.54  بـالجلفة1998-08-16

ابسیسة   محمد انس 29015934 مقبول7610.82  بـالجلفة1998-08-31

عكازي   مریم نائلة 29016015 جید7714.28  بـالجلفة1998-12-09

علوط   منال 29016059 قریب من الجید7813.10  بـاالغواط1998-12-12

ولد خروبي   ملیكة أسماء 29016055 جید7914.28  بـالجلفة1998-12-20

تواتي   محمد نایل 29015960 مقبول8010.90  بـالجلفة1998-12-26

نوراني   محمد نایل 29015961 مقبول8110.90  بـالدویس االدریسیة1999-01-26

بریكة   نزار 29016121 مقبول8211.30  بـالمقریة حسین داي1999-02-04

290من46:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| الحدائق الجلفة | متوسطة العربي محمد بعریر  | 17036: المؤسسة  

شھابة   یوسف 29016246 مقبول8310.76  بـالجلفة1997-02-24

محمدي   یسرى 29016240 مقبول8410.00  بـباب الوادي1998-11-18
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امجكوح   اسماء 29015039 مقبول110.88  بـالبیض1996-12-16

قن   سارة 29015402 مقبول211.30  بـتقرت1998-04-09

غربي   سعدیة 29015422 قریب من الجید313.46  بـالجلفة1998-12-10

مسعودي   زینب نجاح 29015399 مقبول411.26  بـالجلفة1999-02-22

نقزیو   نوال 29016151 مقبول511.88  بـعین وسارة1995-03-05

بوزیدي   نوال 29016152 مقبول610.12  بـالجلفة1995-11-27

عرفي   ھیثم 29016201 قریب من الجید712.96  بـالجلفة1998-06-03

العطري   ھبة مایسة 29016191 قریب من الجید813.74  بـالجلفة1998-06-06

بن تشیش   نصرالدین 29016143 جید915.42  بـحاسي بحبح1998-06-21

بن حادو   ھنیة 29016198 مقبول1010.34  بـخمیس ملیانة1998-06-22

بلعایش   أمینة 29014961 قریب من الجید1113.02  بـالجلفة1995-03-13

حلباوي   ابراھیم الخلیل 29015003 مقبول1211.14  بـالجلفة1996-09-27

كریبي   أمیرة 29014958 قریب من الجید1313.02  بـعین وسارة1997-04-13

عزاز   إیمان 29014996 مقبول1410.76  بـمتلیلي1997-10-28

معاشو   أنیس 29014968 مقبول1510.90  بـالبلیدة1998-06-29

ھواري   إبتسام 29014984 مقبول1611.64  بـعین معبد1998-07-10

حبشي   ابتسام 29015002 مقبول1710.94  بـمسعد1998-07-22

عبدالالوي   أم الخیر 29014941 مقبول1810.84  بـالجلفة1998-09-03

وشفون   إبتسام 29014985 قریب من الجید1912.16  بـالجلفة1998-10-24

رمضاني   إبتھال 29014986 جید جدا2016.42  بـالجلفة1998-11-26

خمخام   أمینة 29014965 جید جدا2117.78  بـالجلفة1999-00-00

بلواضح   إیناس 29015001 قریب من الجید2213.66  بـالجلفة1999-03-18

دراح   بختة 29015121 مقبول2310.36  بـالجلفة1994-11-15

بوزمالل   بثینة نرجس 29015120 مقبول2411.62  بـاألغواط1996-12-13
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سدراتي   ایناس صابرین 29015115 قریب من الجید2512.98  بـبشار1998-04-24

عویمر   امیرة 29015098 جید جدا2616.60  بـالجلفة1998-08-08

شوفاوي   ایمان 29015111 مقبول2710.34  بـالرویسات1998-11-19

بوسري   امال رحاب ربیحة 29015091 قریب من الجید2812.14  بـالجلفة1999-02-12

طواش   بشرى 29015138 مقبول2911.50  بـقالمة1997-08-19

فضیلي   جھینة 29015190 مقبول3010.66  بـالجلفة1994-06-06

حاشي   حسین 29015205 مقبول3110.70  بـالجلفة1995-03-04

بن جنیدي   خدیجة 29015257 مقبول3210.76  بـالجلفة1996-00-00

كیدار   حنان 29015242 مقبول3311.30  بـالجلفة1998-03-18

برھوم   خدیجة شھرزاد 29015266 جید3415.40  بـالجلفة1998-07-06

بن صفیة   جھاد نور االسالم 29015188 قریب من الجید3513.62  بـحاسي بحبح1998-12-09

عایدي   حنان 29015247 جید3614.00  بـالجلفة1999-02-09

محمد   زبیر 29015365 مقبول3710.48  بـالجلفة1997-05-06

بن غربي   رانیا وفاء 29015321 مقبول3811.72  بـالجلفة1998-02-05

فردي   زكریاء 29015370 مقبول3911.40  بـتبسة1998-05-13

بن عسلون   زكریاء المأمون 29015371 مقبول4010.54  بـالجلفة1998-10-06

كاس   دالل 29015309 مقبول4110.66  بـالجلفة1999-03-31

رابحي   شكیب 29015496 مقبول4210.68  بـالجلفة1996-03-31

نوي   سمر 29015454 قریب من الجید4312.78  بـتقرت1998-03-07

خلوف   شیماء 29015508 مقبول4411.26  بـوھران1999-06-25

بوتفاحة   عالء الدین 29015684 مقبول4510.76  بـالجلفة1997-10-05

شریقي   طارق 29015555 مقبول4611.52  بـالجلفة1998-01-17

قریب   عبد اهللا مصطفى ریاض 29015646 مقبول4711.98  بـبني مسوس1998-05-01

بن االبیض   صالح الدین 29015544 جید4815.40  بـالجلفة1998-07-18

بسكري   عبد اهللا 29015645 مقبول4911.02  بـأم الدروع1998-09-01

بن علیة   عدنان 29015665 قریب من الجید5012.14  بـالجلفة1998-10-15

عمراني   عماد الدین ولید 29015702 مقبول5111.16  بـالجلفة1998-11-24

عیاشي   عمر عبدالرؤوف 29015706 قریب من الجید5212.44  بـالجلفة1998-12-01

شراك   صھیب 29015551 جید جدا5317.80  بـلندن1999-01-23
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قیرع   صفیة نور الھدى 29015543 مقبول5410.26  بـالجلفة1999-04-01

غربي   لحسن 29015835 مقبول5510.34  بـالجلفة1995-02-11

بن مشیش   لیلیا 29015849 مقبول5611.10  بـالجلفة1996-10-30

تواتي   فتیحة 29015786 مقبول5710.90  بـالجلفة1996-11-18

زریعة   محمد 29015901 قریب من الجید5813.36  بـالجلفة1997-02-17

عبد المالك   لیندة 29015852 مقبول5910.82  بـالجلفة1997-05-02

غیبش   كمال 29015819 قریب من الجید6012.46  بـالجلفة1998-03-26

قرمیط   محمد 29015907 مقبول6110.92  بـمسعد1998-04-01

أكرور   فلة 29015803 مقبول6210.68  بـالجلفة1998-06-04

بوفریقش   محمد أمین 29015915 قریب من الجید6313.20  بـالجلفة1998-07-01

خرشي   كمال عبداهللا 29015822 مقبول6411.70  بـالجلفة1998-07-02

كنار   محمد 29015909 قریب من الجید6512.92  بـالمیلیة1998-07-14

رفیس   فراس 29015790 جید6614.74  بـسلیم1999-09-20

شراك   محمد شھاب الدین 29015945 جید6714.66  بـالجلفة1995-08-30

بن عزوز   مسعودة وفاء 29016039 قریب من الجید6812.68  بـالجلفة1997-01-01

قدوري   محمد الغزالي 29015933 مقبول6910.44  بـالجلفة1998-08-24

عموري   مروى سلسبیل 29016005 جید7015.70  بـالجلفة1998-11-03

نایلي   مصطفى 29016050 قریب من الجید7112.90  بـالجلفة1999-06-17

بودانة   نخلة دعاء 29016116 مقبول7211.72  بـالجلفة1999-08-30

علیوات   یمینة 29016242 مقبول7311.02  بـالشارف1994-10-10

بن الصادق   یاسین 29016233 مقبول7410.64  بـالشارف1999-01-02

290من50:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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
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عیاد   اكرم 29015044 مقبول110.22  بـقسنطینة1998-08-02

بلول   الحسین 29015054 مقبول211.26  بـمسعد1998-08-07

ساسي   ساره ھبھ 29015404 مقبول311.62  بـمسعد1999-05-09

بن مسعود   وداد 29016208 مقبول410.68  بـالجلفة1994-05-25

قسمي   ولید رامي 29016214 مقبول510.54  بـعین وسارة1996-06-16

احمیدي   ھبة 29016189 قریب من الجید613.02  بـالجلفة1996-09-22

مراد   ھاني اكرم فؤاد 29016187 مقبول710.14  بـالجلفة1998-05-23

مخیبي   أحسن 29014890 مقبول810.36  بـسكیكدة1995-04-06

رحمون   آیة أمیرة 29014887 جید915.46  بـالجلفة1997-05-31

قبایلي   آمیرة 29014883 مقبول1010.48  بـعین التوتة1998-05-09

بن زاید   أبو بكر الصدیق 29014889 قریب من الجید1112.00  بـعین الصفراء1998-10-14

قطشة   احمد لمین 29015021 مقبول1210.26  بـالجلفة1996-07-31

حلفاوي   احالم 29015014 مقبول1311.56  بـالجلفة1998-01-29

بن خشیبة   ابراھیم خلیل 29015005 قریب من الجید1413.88  بـالجلفة1999-07-01

لجدل   الھزرشي 29015084 مقبول1510.36  بـحاسي بحبح1994-11-12

شعالني   امینة 29015101 مقبول1611.62  بـالجلفة1997-10-22

ساسي   ایمن زیاد 29015114 مقبول1710.76  بـمسعد1998-03-01

دردور   بسمة 29015136 قریب من الجید1812.16  بـالجلفة1998-02-13

كربوعة   حبیبة 29015197 مقبول1911.16  بـالجلفة1996-00-00

طیبي   خدیجة راضیة 29015265 قریب من الجید2012.34  بـالجلفة1997-06-08

بلعباس   حلیمة 29015220 مقبول2110.22  بـالجلفة1998-10-03

بن عیسى   خضرة 29015272 قریب من الجید2212.18  بـبوسعادة1999-06-09

آیت حسین   ریان جازیة 29015359 مقبول2311.04  بـعین وسارة1998-08-16

جیوخ   سیف الدین 29015491 مقبول2411.16  بـالجلفة1995-09-09

290من51:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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محاد   شریفة 29015494 مقبول2511.42  بـالجلفة1996-12-27

عزوزي   صباح 29015520 مقبول2610.22  بـعین الملح1998-03-06

تناح   سفیان 29015445 قریب من الجید2713.00  بـالجلفة1998-12-04

شداد   عبد القادر مصطفى 29015638 قریب من الجید2812.98  بـالجلفة1997-07-19

شابة   عادل 29015583 مقبول2910.16  بـتقرت1997-10-29

خنتاش   عبد الغني 29015616 مقبول3011.50  بـالجلفة1998-06-17

عدلي   عائشة 29015564 مقبول3110.02  بـالجلفة1998-07-05

سلمات   عبد الرحمان 29015608 جید3215.28  بـالجلفة1998-10-30

ھزرشي   عمر الفاروق 29015708 جید جدا3316.38  بـحاسي بحبح1998-12-18

سعیدان   عماد 29015699 مقبول3410.16  بـالجلفة1999-04-07

قاسمي   لخضر 29015837 مقبول3510.28  بـالجلفة1994-11-14

حمیدات   محمد االمین 29015920 مقبول3610.60  بـالجلفة1996-04-23

فیاللي   محمد 29015904 مقبول3711.36  بـالجلفة1997-09-12

بالي   كمال الدین 29015820 مقبول3810.26  بـالجلفة1997-10-11

خھواجي   فاطمة الزھراء 29015752 قریب من الجید3913.04  بـالجلفة1998-06-29

سوایعیة   مایسة 29015862 مقبول4010.36  بـسوق اھراس1998-08-09

معمري   محمد لمین 29015954 مقبول4110.00  بـالجلفة1996-01-30

درم   محمد عبد الرحمان 29015947 مقبول4210.14  بـالجلفة1996-02-21

قدیري   محمد یاسین 29015964 قریب من الجید4312.46  بـالجلفة1996-06-17

علیلیش   مصطفى 29016042 مقبول4410.60  بـحاسي بحبح1996-07-09

بن علیة   مغنیة 29016053 مقبول4511.48  بـالجلفة1997-06-17

عزوز   مسعود الھروس 29016019 مقبول4611.48  بـالجلفة1997-09-14

حساني   نجالء 29016112 مقبول4711.92  بـالجلفة1997-10-19

قش   محمود 29015967 قریب من الجید4812.54  بـسیدي أمحمد  الجزائر1998-01-18

كاكي   مرام نور األمل 29015990 مقبول4911.10  بـالجلفة1998-04-14

غمري   نجاة 29016111 قریب من الجید5012.56  بـالجلفة1998-05-17

سبع   محمد لمین العربي 29015958 قریب من الجید5113.24  بـالجلفة1998-06-20

ریاح   محمود 29015968 مقبول5210.20  بـتیارت1998-07-06

محمدي   نبیلة 29016104 قریب من الجید5312.12  بـدار الشیوخ1998-07-21

290من52:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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حمادي   محي الدین كمال 29015970 قریب من الجید5412.10  بـالجلفة1998-09-01

بن شریط   مروة 29015999 قریب من الجید5512.28  بـالجلفة1998-09-06

خذیري   مصطفى 29016046 مقبول5610.50  بـالجلفة1998-09-12

مختاري   مصعب 29016051 قریب من الجید5712.70  بـالجلفة1998-10-19

بن عبدالسالم   منى 29016061 قریب من الجید5812.22  بـالجلفة1999-06-16

بولنوار   یونس عبد الحمید 29016257 مقبول5911.54  بـالجلفة1998-09-01

290من53:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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
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مھدي   اسامة 29015034 قریب من الجید112.60  بـالجلفة1995-03-13

لمریني   نصر الدین 29016141 قریب من الجید213.42  بـالجلفة1996-11-28

بوخاري   نسرین یسرى 29016136 قریب من الجید313.52  بـالجلفة1998-06-19

مزورة   ھند حنان 29016197 مقبول410.24  بـغلیزان1998-11-01

دیقش   أحمد 29014897 مقبول510.94  بـالجلفة1996-12-02

ملكي   أحمد الشافعي 29014905 مقبول611.34  بـالجلفة1997-04-16

لیناني   احالم 29015009 مقبول711.14  بـالجلفة1995-07-31

صولح   احمد 29015016 مقبول810.88  بـالجلفة1996-04-08

مرزوقي   أمال 29014950 مقبول910.86  بـالجلفة1997-07-30

عداد   أمینة 29014964 جید جدا1017.96  بـسیدي امحمد1998-10-04

باكریة   بختة 29015122 قریب من الجید1112.52  بـسلمانة1996-00-00

حمیدة   بلخیر 29015146 قریب من الجید1212.02  بـالجلفة1998-00-00

درة   حیاة 29015253 مقبول1310.44  بـالجلفة1997-11-18

میمون   ربیعة العدویة 29015338 مقبول1410.18  بـمسعد1996-03-30

جایلي   ربیعة 29015337 قریب من الجید1512.04  بـالجلفة1998-01-27

سواعدیة   رانیا 29015318 قریب من الجید1612.84  بـالجلفة1998-06-17

رحماني   رحمة 29015341 مقبول1710.72  بـالجلفة1998-07-01

زكار   سعیدة 29015436 قریب من الجید1812.12  بـعین وسارة1997-04-01

داودي   شروق 29015492 مقبول1911.84  بـالجلفة1998-01-07

قریب   عیسى 29015716 مقبول2010.58  بـالجلفة1998-01-17

ھرس   محمد 29015891 مقبول2111.10  بـالجلفة1996-02-03

درة   لخضر 29015839 قریب من الجید2212.70  بـالجلفة1996-02-07

مزلف   فاطنة 29015765 مقبول2311.14  بـالجلفة1997-01-27

بن سالم   فارس 29015737 مقبول2411.66  بـدار الشیوخ1998-02-03

290من54:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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موساوي   فاطمة الزھراء 29015756 مقبول2510.10  بـالجلفة1998-08-11

االقرب   محمد 29015912 مقبول2610.22  بـالجلفة1998-09-10

براھیمي   مسعود كمال 29016020 قریب من الجید2712.08  بـالجلفة1996-05-25

محمدي   محمد ریاض 29015939 قریب من الجید2812.88  بـمسعد1996-09-08

زیرق   مروان جمال الدین 29015995 مقبول2910.26  بـالجلفة1996-10-25

خویلد   مروة 29015996 مقبول3010.60  بـالجلفة1996-12-23

حوة   محمد نور االسالم 29015962 مقبول3110.20  بـالجلفة1998-03-14

قنون   محمد رؤوف ھشام 29015937 قریب من الجید3213.72  بـالجلفة1998-12-15

290من55:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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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
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لقرع   زینب خدیجة 29015400 مقبول110.98  بـالجلفة1998-00-00

بن علي   سارة 29015403 قریب من الجید213.10  بـالجلفة1998-05-23

غزال   نعیمة منال 29016150 مقبول311.42  بـالجلفة1998-06-13

تتة   ھاجر 29016183 مقبول410.24  بـالجلفة1999-02-16

عزالدین   ھیفاء 29016203 قریب من الجید513.26  بـالجلفة1999-03-24

حیجول   أسماء 29014922 مقبول610.66  بـالجلفة1997-07-10

عبد الوھاب   احالم 29015008 مقبول711.18  بـالملیلیحة1995-01-31

بوعبدلي   أشواق 29014936 مقبول811.98  بـالجلفة1998-10-28

سویسي   الیاس الطیب 29015087 جید914.38  بـمسعد1998-07-14

بن ربیعة   بن سلیم 29015152 مقبول1010.44  بـعین معبد1992-01-08

شعبان   بشیر 29015141 مقبول1111.06  بـالجلفة1996-09-20

حلباوي   حوریة 29015249 مقبول1211.20  بـالجلفة1995-06-01

شعبان   حمزة 29015234 مقبول1311.26  بـالجلفة1995-10-12

حمالوي   حلیمة 29015215 قریب من الجید1413.90  بـالجلفة1997-01-23

بن ملوكة   حفصة نور الھدى 29015210 مقبول1510.16  بـالجلفة1997-04-24

شنة   حسین 29015206 مقبول1611.30  بـالجلفة1997-07-05

قاسمي   حلیمة 29015218 مقبول1711.08  بـالجلفة1997-08-08

سعدي   حمیدة 29015238 قریب من الجید1812.90  بـالجلفة1998-09-24

حیجول   صابر ایوب 29015513 مقبول1911.00  بـالجلفة1997-07-10

ناوي   شیماء مروة 29015512 قریب من الجید2012.14  بـالجلفة1998-01-19

محمدي   سلسبیل 29015446 قریب من الجید2112.46  بـمسعد1998-05-25

عزوزي   شیماء صبرین 29015509 مقبول2210.18  بـالجلفة1999-04-21

مالكي   عزالدین 29015667 مقبول2310.64  بـالجلفة1997-06-10

قویدري   صبرینة 29015533 مقبول2411.18  بـالجلفة1998-02-21

290من56:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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طعبة   عائشة 29015563 مقبول2511.02  بـحاسي بحبح1998-04-24

بوخالفة   لخضر 29015838 قریب من الجید2612.14  بـالجلفة1995-06-09

غزال   محمد االمین 29015921 مقبول2711.60  بـالجلفة1997-05-17

بن عسلون   مبروك 29015868 مقبول2810.48  بـالجلفة1997-12-02

شعبان   محمد 29015910 قریب من الجید2912.04  بـالجلفة1998-07-30

شعبان   مختار 29015971 قریب من الجید3013.26  بـالجلفة1993-00-00

طویسات   مختار عادل 29015985 مقبول3110.02  بـالجلفة1995-12-22

عالوة   مھدي 29016064 مقبول3211.52  بـدار الشیوخ1998-01-17

قاسم   محمد شمس الدین 29015944 مقبول3310.64  بـالجلفة1998-08-01

بلعطرة   مروة 29016000 مقبول3410.68  بـالجلفة1999-01-03

بن سلیمان   یونس الحكیم 29016256 مقبول3511.24  بـالجلفة1996-06-14

290من57:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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حوة   اسامة 29015035 مقبول110.94  بـالجلفة1995-03-19

طش   اسماعیل 29015041 جید214.24  بـعین اإلبل1998-10-14

وحشي   زھرة 29015386 مقبول310.96  بـالجلفة1995-11-15

رباح   نسیبة 29016137 مقبول410.44  بـالجلفة1993-10-01

عزوز   وداد 29016207 مقبول510.58  بـالجلفة1994-03-07

بن قسمیة   یاسین 29016218 مقبول610.78  بـرویسات1996-01-07

قطاف   نصیرة 29016145 مقبول710.16  بـالجلفة1996-11-04

كیحل   حكیم 29015211 مقبول810.58  بـالجلفة1995-08-07

رابحي   حوریة 29015250 مقبول911.08  بـالجلفة1997-07-15

تومي   خضرة 29015271 مقبول1011.04  بـالجلفة1997-12-25

ویرق   حلیمة السعدیة 29015221 مقبول1110.34  بـمسعد1998-10-10

عسلوني   سمیرة 29015461 مقبول1211.30  بـحاسي بحبح1995-09-12

عبدالعزیزي   صارة ھدیل 29015517 مقبول1310.62  بـالجلفة1999-08-25

بومھدي   محمد 29015892 قریب من الجید1412.20  بـدار الشیوخ1996-02-03

الصید   ماجدة 29015855 مقبول1511.64  بـسلیم1998-06-01

قطاف   فطیمة الزھرة 29015802 مقبول1611.04  بـالجلفة1998-11-17

شویحة   محمد 29015914 مقبول1711.00  بـالجلفة1999-01-07

بن سعدة   مختار 29015972 مقبول1810.68  بـالجلفة1994-07-16

كراك   نریمان 29016099 قریب من الجید1912.32  بـالجلفة1995-03-26

حبیطة   محمد لمین 29015953 مقبول2011.40  بـالجلفة1995-03-30

دلیوح   نادیة 29016093 مقبول2110.46  بـالجلفة1995-06-10

حبیطة   مصطفى 29016041 مقبول2210.22  بـالجلفة1996-04-23

رقیق   محمد لمین 29015955 مقبول2311.50  بـتندوف1996-07-04

منادي   محمد طیب 29015946 مقبول2410.78  بـالشارف1997-02-06

290من58:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| الحدائق الجلفة | متوسطة البساتین الجدیدة الجلفة  | 17041: المؤسسة  

بن سالم   مریم 29016013 مقبول2511.02  بـالجلفة1998-12-23

290من59:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة الفتح  | 17048: المؤسسة  

حبیطة   بالل حمزة 29016451 مقبول111.60  بـالجلفة1997-10-04

باالكحل   ایمان 29016425 جید215.60  بـحاسي الرمل1998-06-11

قبائلي   بلقاسم 29016455 قریب من الجید312.28  بـاوالدیعیش1998-10-28

حمیدة   سمیر بلقاسم 29016769 مقبول410.94  بـالجلفة1996-11-01

بلي   شھیناز 29016800 مقبول510.30  بـالجلفة1998-10-02

قرود   البشیر 29016379 مقبول611.12  بـمسعد1993-10-23

میلودي   ام الخیر 29016397 مقبول710.80  بـدار الشیوخ1995-11-15

اخضر   احمد 29016354 مقبول810.78  بـالجلفة1997-06-03

جدیر   ابراھیم الخلیل 29016346 مقبول911.82  بـالجلفة1998خالل 

براھیمي   إیمان 29016332 قریب من الجید1013.48  بـالجلفة1998-11-10

علوش   إیمان 29016333 قریب من الجید1113.86  بـالعلمة1998-12-23

ملكي   حدة 29016505 مقبول1211.50  بـالجلفة1997-01-22

رقیق   حدة 29016507 مقبول1310.00  بـالملیلیحة1998-02-11

سالمي   بوجمعة 29016475 قریب من الجید1412.80  بـالملیلیحة1998-02-22

براھیمي   جیھان 29016500 مقبول1511.60  بـالجلفة1998-05-30

رقیق   جمال ابوبكر الصدیق 29016491 مقبول1610.62  بـالجلفة1998-09-22

عبد الرحیم   حلیمة 29016531 قریب من الجید1713.34  بـالجلفة1997-07-07

معمري   خولة 29016595 جید1814.12  بـالجلفة1998-07-30

مسعودي   رشید 29016644 مقبول1910.70  بـالجلفة1996-05-26

سالمي   سعاد 29016720 مقبول2010.48  بـالجلفة1996-10-31

دلس   سفیان 29016737 قریب من الجید2113.98  بـالجلفة1998-05-08

مھدي   صالح الدین 29016836 قریب من الجید2212.20  بـالجلفة1998-11-21

قبائلي   صوریة 29016841 مقبول2310.58  بـالجلفة1998-12-10

طھراوي   عامر 29016873 مقبول2410.36  بـعین فقھ1995-08-22

290من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة الفتح  | 17048: المؤسسة  

خالدي   عمران 29016992 مقبول2510.80  بـفیض البطمة1996-03-20

شلقود   عبد الرحمان 29016884 مقبول2611.36  بـالجلفة1996-08-25

بختي   عادل 29016870 مقبول2710.84  بـالجلفة1996-12-20

تلعوم   عبد الرحمن 29016892 مقبول2811.54  بـالجلفة1997-03-01

خلیفة   عبد الرحمان 29016887 مقبول2910.92  بـالجلفة1997-04-10

قبایلي   عمر 29016985 مقبول3010.18  بـالجلفة1997-10-14

كرش   عمر 29016986 جید3114.36  بـالملیلیحة1998-02-14

بن كیحول   فاطیمة 29017036 جید3214.04  بـالبیرین1998-03-03

مومن   فضیلة 29017055 مقبول3310.66  بـالجلفة1998-05-08

طباخ   غنیة 29017007 مقبول3411.68  بـملیلیحة1998-05-23

عیساوي   فتیحة 29017046 قریب من الجید3512.20  بـسیدي بایزید1998-10-03

دحماني   لخضر 29017098 مقبول3610.66  بـالجلفة1995-09-20

موساوي   لیندة 29017120 مقبول3710.46  بـالجلفة1997-12-27

قطشة   لیلى 29017118 مقبول3810.44  بـالجلفة1998-09-28

بن ملوكة   ملیكة 29017275 مقبول3910.70  بـالجلفة1996-03-20

زروق   مھدي 29017282 مقبول4010.16  بـالملیلیحة1996-05-20

شیبوط   نوال 29017341 قریب من الجید4112.60  بـالجلفة1998-01-11

مداني   مصطفى 29017268 قریب من الجید4212.70  بـالجلفة1998-02-16

براھیمي   نورالدین 29017350 مقبول4310.14  بـالجلفة1998-05-30

الھدرة   نجوى 29017307 مقبول4411.90  بـعین معبد1998-10-09

290من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة حاشي معمر  | 17049: المؤسسة  

بن ملوكة   بختة 29016435 قریب من الجید113.72  بـالجلفة1998-02-18

بن حمیدة   بدر الدین 29016437 قریب من الجید213.40  بـالجلفة1998-05-18

شرقي   سمیرة 29016771 مقبول310.94  بـالجلفة1998-04-19

جنیدي   سمیر 29016768 قریب من الجید412.14  بـالجلفة1998-05-05

برحماني   ابوبكر 29016349 مقبول510.50  بـالجلفة1998-01-08

قبائلي   ابراھیم 29016343 مقبول611.54  بـالجلفة1998-02-24

جنیدي   احمد المسعود 29016357 مقبول710.04  بـالملیلیحة1998-09-19

زرقي   الشیخ 29016388 قریب من الجید813.90  بـالجلفة1998-10-13

حامدي   الیاس 29016396 قریب من الجید913.64  بـفیض البطمة1999-01-19

لمریني   حدة 29016504 مقبول1010.26  بـالجلفة1995-02-27

صالحي   بوعالم 29016478 مقبول1110.16  بـالجلفة1997-09-10

قزیم   خیرة 29016601 مقبول1210.94  بـالجلفة1998-00-00

بوریش   خیرة 29016604 جید1314.12  بـمعسكر1998-10-02

الكر   سالم 29016706 مقبول1410.08  بـالجلفة1996-10-06

ناجوي   زكریا 29016656 مقبول1511.44  بـبوسعادة1997-09-22

رحمون   ربیحة 29016631 قریب من الجید1613.06  بـالجلفة1997-12-04

ثامري   سفیان 29016735 قریب من الجید1712.28  بـالجلفة1996-07-17

قاسم   طارق 29016843 مقبول1810.92  بـالجلفة1997-01-19

عمراوي   صلیحة 29016838 قریب من الجید1913.38  بـالجلفة1997-04-02

مدوح   عائشة 29016854 مقبول2010.02  بـالجلفة1998-05-06

عبد االوي   سماعیل 29016745 مقبول2111.84  بـفیض البطمة1998-05-11

حبیطة   فتیحة 29017042 مقبول2211.06  بـالجلفة1996-02-14

ثوامریة   عمار 29016979 مقبول2311.14  بـالجلفة1997-04-02

بن حدة   عبد المطلب 29016926 مقبول2411.92  بـمسعد1997-09-11

290من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة حاشي معمر  | 17049: المؤسسة  

تیو   عماد الدین 29016978 مقبول2510.08  بـالجلفة1997-11-15

بوزید   فاطنة 29017033 قریب من الجید2612.76  بـالجلفة1998-09-04

جودي   عبد السالم 29016894 مقبول2710.12  بـخمیستي1999-01-31

ناجي   عبداهللا ھارون 29016941 مقبول2810.60  بـبوسعادة1999-06-20

مدوح   محمد 29017132 مقبول2910.58  بـالجلفة1995-02-22

ابراھیمي   مریم 29017234 مقبول3011.36  بـالجلفة1995-09-25

بن میصرة   محمد 29017148 مقبول3110.42  بـالجلفة1997-04-05

بن سالم   فطیمة 29017073 قریب من الجید3212.46  بـالملیلیحة1997-05-20

العربي   مسعود 29017251 مقبول3311.70  بـالجلفة1998-02-04

بن مسعود   المیة 29017094 قریب من الجید3412.20  بـالجلفة1998-09-21

عافر   محمد فیصل تقي الدین 29017196 جید3514.74  بـتسمسیلت1999-02-25

بن علیة   محمد االمین 29017177 قریب من الجید3612.24  بـالجلفة1999-05-04

خلیفة   نصر الدین 29017325 قریب من الجید3712.18  بـالنزلة1996-00-00

كربوعة   نصیرة 29017328 مقبول3810.76  بـحاسي بحبح1996-01-19

زناتي   منال 29017279 جید3915.76  بـالجلفة1998-08-09

بن ناجي   مفتاح 29017272 مقبول4010.68  بـالجلفة1998-10-04

رمضاني   نورالھدى 29017351 قریب من الجید4113.86  بـالجلفة1998-10-18

بلخیري   نعاس اسامة 29017333 مقبول4210.52  بـدار الشیوخ1999-07-13

زروق   یسرى 29017405 قریب من الجید4312.40  بـالجلفة1999-12-11

290من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة مقواس بلقاسم  | 17050: المؤسسة  

طباخ   بدر الدین 29016439 مقبول110.08  بـالجلفة1998-09-11

رحمون   بسمة 29016446 قریب من الجید212.78  بـالجلفة1998-12-12

بن سلیم   اسماعیل 29016376 مقبول311.86  بـالجلفة1997-12-21

خیري   إیمان أم الخیر 29016334 جید414.18  بـالجلفة1998-07-25

دحمان   ابراھیم الخلیل 29016345 قریب من الجید513.10  بـالجلفة1998-09-07

بن عبد اهللا   ابوبكر الصدیق 29016350 مقبول611.68  بـالجلفة1999-05-07

حمدیني   بن داود 29016470 مقبول711.86  بـاالغواط1996-11-12

قبائلي   جمال الدین 29016494 مقبول811.50  بـالجلفة1997-12-21

طلیبي   بن خلیفة 29016469 جید915.10  بـالجلفة1998-10-28

مرجاني   حرزاهللا ولید 29016521 مقبول1010.28  بـالجلفة1995-05-03

شعثان   خلیل 29016587 مقبول1111.04  بـبوفاریك1996-11-15

بن شریط   خالد سیف الدین 29016568 مقبول1210.86  بـالجلفة1997-08-22

بن منصور   خلیل 29016588 مقبول1310.54  بـالجلفة1997-09-26

رمضاني   حلیمة 29016533 قریب من الجید1413.31  بـالجلفة1998-03-27

مخلط   حنان 29016546 مقبول1510.28  بـالجلفة1998-09-05

ھمیل   زھرة 29016668 مقبول1610.04  بـحاسي بحبح1995-03-11

طھراوي   زھرة 29016671 جید جدا1716.18  بـالجلفة1998-02-15

ونوقي   زینب رانیا 29016685 قریب من الجید1812.22  بـالجلفة1998-08-23

عبد السالم   سمیة فاتن 29016754 مقبول1910.42  بـالجلفة1996-08-10

سلیماني   فاطیمة الزھراء 29017037 مقبول2010.12  بـالجلفة1996-10-26

تنوم   عبد الوھاب 29016932 مقبول2111.22  بـالجلفة1999-01-14

غورید   عمار 29016980 مقبول2210.32  بـالجلفة1999-05-27

خیري   لمین عبد اهللا 29017105 مقبول2310.00  بـالجلفة1996-02-17

مدوح   محمد 29017153 مقبول2410.70  بـالملیلیحة1997-12-30

290من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة مقواس بلقاسم  | 17050: المؤسسة  

بوطرنیخ   مریم 29017240 جید2514.54  بـالطاھیر1998-01-18

شحطة   مریم 29017243 مقبول2610.48  بـالجلفة1998-08-28

بن شریط   محمد صالح الدین 29017189 مقبول2710.60  بـالجلفة1998-10-22

سبخاوي   محمد أمین 29017170 قریب من الجید2812.90  بـعین االبل1999-08-12

األخذاري   مروة رقیة 29017231 مقبول2911.70  بـالجلفة1999-09-18

صدارة   نورة 29017353 مقبول3011.02  بـالجلفة1996-01-01

كاش   میلود 29017288 مقبول3110.28  بـالجلفة1996-07-27

جوال   نادیة 29017293 قریب من الجید3212.16  بـالجلفة1998-04-13

لبیض   وسام 29017391 جید3314.74  بـالجلفة1998-06-08

مھدي   میرة 29017285 مقبول3410.06  بـالجلفة1998-09-24

علیة   نجود 29017305 قریب من الجید3513.42  بـالجلفة1998-10-04

جوال   وفاء 29017394 قریب من الجید3613.48  بـالجلفة1998-10-12

ماضي   نریمان جویدة 29017319 مقبول3711.46  بـالجلفة1998-10-29

مزوز   نورالھدى 29017352 مقبول3811.83  بـالجلفة1998-12-14

زیوش   نور الھدى 29017347 مقبول3910.66  بـالجلفة1998-12-25

عمارة   نادیة 29017294 مقبول4010.84  بـالجلفة1999-03-25

290من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة |  فبرایر 18متوسطة  | 17051: المؤسسة  

حیجول   أحمد حامد عبد الرحمان 29016282 مقبول111.18  بـالجلفة1997-07-09

زرقعوینة   أمینة 29016304 قریب من الجید213.96  بـالجلفة1998-07-08

دحمان   بشیر محمد االمین 29016449 مقبول310.18  بـالمجبارة1997-11-30

جغدالي   سھام 29016780 مقبول411.18  بـالجلفة1998-01-06

بورقبة   احمد 29016352 مقبول511.02  بـالجلفة1996-07-21

بلعطرة   الزھرة 29016386 مقبول611.06  بـالجلفة1997-12-04

قصري   حنان 29016541 مقبول711.50  بـالجلفة1996-06-12

بورقبة   خولة 29016593 قریب من الجید813.26  بـالجلفة1996-11-19

مغربي   خالد 29016556 مقبول911.40  بـالجلفة1998-03-28

ھواري   خیراني 29016598 مقبول1011.34  بـالجلفة1998-04-26

بن ملوكة   خولة 29016596 مقبول1111.26  بـالمجبارة1998-08-03

بلخیري   خیرة 29016605 مقبول1211.82  بـالجلفة1999-01-01

قدید   رقیة 29016647 مقبول1310.24  بـالجلفة1997-00-00

حلباوي   رحیمة 29016641 مقبول1410.80  بـالجلفة1998-02-19

براھیمي   رحمة 29016638 قریب من الجید1512.24  بـعین معبد1998-04-15

طحاح   عائشة 29016847 مقبول1611.83  بـمسعد1994-01-18

زیان   صلیحة 29016839 مقبول1710.62  بـالجلفة1998-01-22

بن غربي   صافیة 29016820 مقبول1810.04  بـالجلفة1998-03-21

دحمان   عبد الناصر 29016927 قریب من الجید1912.28  بـالمجبارة1994-01-15

قطشة   عبد الكریم 29016921 مقبول2010.14  بـالجلفة1996-00-00

لمریني   فاطمة 29017020 مقبول2110.04  بـالجلفة1996-01-22

ربیح   عیدة 29016996 مقبول2210.82  بـالجلفة1997-04-11

مراد   عبد اللطیف سنوسي 29016924 مقبول2311.18  بـتیارت1997-06-19

مساھلي   عامر 29016877 مقبول2411.90  بـعین وسارة1998-04-23

290من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة |  فبرایر 18متوسطة  | 17051: المؤسسة  

زیان   فائزة 29017018 قریب من الجید2513.80  بـمسعد1998-09-03

باكریة   مصطفى 29017255 مقبول2610.08  بـسلمانة مسعد1994-06-19

بن عیسى   كریمة 29017083 قریب من الجید2712.34  بـالجلفة1996-02-13

مداني   محمد شرف الدین 29017187 مقبول2810.18  بـالجلفة1997-03-15

اخضر   محمد الصغیر 29017180 مقبول2911.66  بـالجلفة1997-04-11

بن كیحول   محمد 29017152 مقبول3011.16  بـعین وسارة1997-10-05

بن ملوكة   محمد 29017155 مقبول3110.88  بـالجلفة1998-03-21

مكید   قطر الندى 29017079 مقبول3211.86  بـعین بوسیف1998-05-18

لوتید   نعاس 29017332 قریب من الجید3312.34  بـسلمانة1996-02-09

طحاح   مفتاح 29017271 مقبول3410.26  بـالجلفة1997-00-00

جلیطة   نصیرة 29017330 مقبول3510.68  بـالمجبارة1997-03-07

باكریة   ھاجر 29017372 مقبول3611.02  بـالجلفة1997-04-14

زروق   ھانیة سماھر 29017376 مقبول3711.30  بـالجلفة1997-06-05

عبد الوھاب   نزیھة 29017320 مقبول3810.72  بـالجلفة1998-12-30

290من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة سلیمان عمیرات  | 17052: المؤسسة  

ولد سعید   أیة نائلة بشرى 29016306 قریب من الجید112.88  بـالجلفة1997-03-13

مسیكة   أسماء خیرة 29016294 مقبول210.38  بـحاسي بحبح1998-01-25

نویوي   أمجد عبد الرحمان 29016301 قریب من الجید313.40  بـالطارف1998-08-07

طعبة   بثینة 29016432 مقبول410.74  بـالجلفة1997-01-12

بوناب   ایة 29016418 جید جدا516.30  بـقالمة1998-09-17

نفطي   سھیلة 29016786 مقبول610.42  بـالجلفة1998-02-05

قراشة   شیماء 29016802 جید جدا716.94  بـالجلفة1998-03-01

شداد   سھیر 29016783 مقبول810.98  بـالجلفة1998-11-07

بوتفاحة   شیماء 29016806 مقبول911.60  بـالبلیدة1998-12-23

مرطة   شھرزاد 29016798 جید1014.96  بـالحلفة1999-05-06

حبشي   امیرة 29016404 مقبول1111.00  بـمسعد1996-12-04

بورقبة   ابراھیم خلیل 29016347 قریب من الجید1212.18  بـالجلفة1997-08-15

رویبح   إیمان نسرین 29016336 مقبول1311.74  بـالجلفة1997-09-30

قاسم   امال مروة 29016402 قریب من الجید1413.26  بـالجلفة1998-04-20

عمري   إلیاس عبد المطلب 29016329 جید جدا1516.00  بـالجلفة1998-06-04

لبیض   أیمن زیاد 29016322 جید جدا1616.18  بـالطاھیر1998-07-04

دالعة   أیمن 29016320 قریب من الجید1712.18  بـالجلفة1998-09-05

خذیر   اسامة بن داود 29016373 جید1815.74  بـالجلفة1998-09-15

ثوامریة   احمد سیف الدین 29016369 مقبول1910.40  بـالجلفة1998-10-10

عبد الوھاب   امیرة وردة 29016405 قریب من الجید2012.74  بـالجلفة1999-10-06

بن لشھب   حبیبة 29016501 مقبول2110.72  بـالجلفة1997-03-27

بوزیدي   جیھان 29016499 قریب من الجید2213.44  بـالجلفة1998-05-25

جعفر خوجة   حلیمة 29016529 مقبول2310.80  بـالبویرة1995-09-09

حسیني   حدة أمینة 29016518 مقبول2411.00  بـمسعد1996-05-05

290من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة سلیمان عمیرات  | 17052: المؤسسة  

رحمون   حنان 29016543 قریب من الجید2512.22  بـالجلفة1997-08-12

دویش   دحمان 29016607 مقبول2611.22  بـالجلفة1998-03-10

بن حدة   حنان 29016547 مقبول2711.72  بـالجلفة1998-09-07

صولح   دلیلة 29016623 مقبول2811.58  بـالجلفة1995-11-21

زواوي   زكریاء عبد الرزاق 29016657 جید2915.76  بـالجلفة1998-01-09

ولد سعید   رحمة 29016640 مقبول3011.18  بـالجلفة1998-07-10

بن عزوز   رشیدة 29016645 مقبول3111.50  بـالجلفة1998-07-17

بن لحرش   سارة ایمان 29016698 قریب من الجید3212.70  بـالجلفة1998-09-06

دحمان   رمیسة نجاة 29016650 مقبول3310.48  بـالجلفة1998-10-09

أخضر   صباح 29016824 مقبول3411.90  بـالجلفة1996-10-15

حلیس   سلمان 29016739 مقبول3510.08  بـالجلفة1998-04-02

قاسم   عائشة 29016855 قریب من الجید3613.00  بـالجلفة1999-04-28

میموني   عبد القادر 29016901 مقبول3710.78  بـالجلفة1994-12-11

جقبوب   عبد الكریم 29016920 مقبول3811.04  بـالجلفو1995-10-15

خضیر   عبدالنور 29016944 مقبول3910.88  بـالجلفة1998-04-25

رقیق   فاطمة الزھراء 29017024 جید4014.38  بـالجلفة1998-05-24

شكالي   فتحي أمین 29017039 قریب من الجید4112.18  بـالجلفة1998-08-27

رمضاني   عامر 29016878 مقبول4210.98  بـمسعد1998-08-28

جودي   علي 29016976 قریب من الجید4313.02  بـالجلفة1998-09-18

مھدي   عبد الحمید 29016879 مقبول4410.42  بـالجلفة1999-05-08

مكاوي   عبد الناصر 29016928 قریب من الجید4513.00  بـالجلفة1999-05-21

بن سدیرة   فطیمة 29017070 مقبول4611.86  بـالجلفة1995-01-29

الھادي   مبارك 29017124 مقبول4710.40  بـعین وسارة1997-05-30

عزیزي   مسعود 29017250 مقبول4810.60  بـالجلفة1998-01-01

نواري   محمد سفیان 29017185 مقبول4911.30  بـالجلفة1998-02-07

قمان   كریمة 29017087 ممتاز5018.40  بـالجلفة1998-03-25

مرطة   مسعود 29017252 مقبول5110.38  بـالجلفة1998-05-03

عایدي   مریم الباتول 29017247 جید5214.88  بـالجلفة1998-08-24

یحیاوي   محمد شریف 29017188 جید جدا5316.42  بـقصر البخاري1998-09-02

290من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة سلیمان عمیرات  | 17052: المؤسسة  

الود   مریم ھبة 29017249 مقبول5410.66  بـمسعد1998-09-06

براھیمي   مریم 29017245 مقبول5510.96  بـالجلفة1998-11-03

عیفة   محمد حسام 29017182 مقبول5611.58  بـالمدیة1998-11-22

علواوي   مروة صفاء 29017232 قریب من الجید5712.22  بـالجلفة1999-01-05

یحیاوي   محمد 29017157 مقبول5810.58  بـالجلفة1999-01-07

مداس   محمد منصف 29017198 قریب من الجید5912.46  بـبوسعادة1999-02-03

مسلمي   ماریة 29017122 جید6014.94  بـزرالدة1999-05-18

ھتھات   مروة 29017230 قریب من الجید6113.88  بـالجلفة1999-07-23

بلخیري   نوال 29017338 مقبول6210.82  بـالجلفة1994-07-08

األبیض   نعیمة 29017335 قریب من الجید6312.14  بـمسعد1994-11-13

قرزو   ھاجر 29017371 مقبول6410.38  بـالجلفة1996-11-04

قاسم   نبیل 29017298 مقبول6510.62  بـالجلفة1997-05-01

مھداوي   یوسف 29017407 مقبول6610.52  بـالجلفة1997-07-20

ھواري   نور الھدى 29017346 جید6715.56  بـالجلفة1998-04-28

سدي   ھشام یونس 29017385 مقبول6810.74  بـالجلفة1998-06-02

أعمر   ھاجر 29017373 جید6915.70  بـالجلفة1998-07-05

امباركي   یحي 29017402 جید7014.20  بـالجلفة1998-10-08

بن جدو   وسام نور الھدى 29017392 جید7114.28  بـالجلفة1998-11-05

بن سالم   نسرین 29017322 جید7214.52  بـحاسي بحبج1998-11-06

منصور   ناصر الدین 29017295 قریب من الجید7312.24  بـالجلفة1999-01-10

یونسي   ھبة الرحمن یسري 29017377 جید7414.04  بـالجلفة1999-04-25

290من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة الجدیدة طریق بحرارة  | 17053: المؤسسة  

عزوزي   أمباركة 29016299 قریب من الجید113.06  بـالجلفة1996-08-14

حمداني   أسامة 29016290 مقبول211.34  بـالجلفة1998-11-03

ورشان   بركانة 29016442 مقبول311.08  بـالجلفة1995-09-10

بالخیري   اسماعیل 29016375 مقبول411.34  بـفیض البطمة1996-10-02

قادري   أیمن 29016319 مقبول510.14  بـالجلفة1998-04-22

بحیح   ام كلثوم 29016398 مقبول611.12  بـقصر الشاللة1998-12-02

قرشي   حدة 29016502 مقبول710.62  بـدار الشیوخ1994-12-03

خزور   جعیفر 29016486 مقبول810.58  بـالزعفران1996-09-06

بوجملین   جمیلة 29016496 قریب من الجید912.00  بـالجلفة1996-10-12

عكازي   بوبكر 29016473 مقبول1011.54  بـالشارف1996-10-28

بن جریة   جمال الدین 29016493 مقبول1110.42  بـالجلفة1997-10-26

قسام   حلیمة 29016532 مقبول1211.48  بـتیارت1997-09-17

قویدري   خیرة 29016602 مقبول1311.96  بـالجلفة1998-02-28

دولة   حنان 29016545 مقبول1411.36  بـالجلفة1998-05-07

قویدري   حیاة 29016552 جید1515.90  بـالجلفة1998-11-23

بن محمد   زولیخة 29016676 مقبول1610.66  بـالجلفة1997-07-24

مباركي   سعاد 29016722 مقبول1710.90  بـالجلفة1997-10-26

سعودي   علي 29016968 مقبول1810.56  بـالجلفة1994-06-26

بوھالي   فتیحة 29017040 مقبول1910.24  بـالجلفة1994-11-18

قصار   عبد الرحمان 29016882 مقبول2010.18  بـالقدید1996-07-13

قبایلي   عیسى 29016999 مقبول2110.28  بـملیلیحة1996-10-12

العایبي   عفاف 29016957 مقبول2210.18  بـالجلفة1997-12-29

قدیري   محمد 29017137 مقبول2311.30  بـالجلفة1995-10-13

بن صغیر   مریم 29017235 مقبول2411.00  بـقصر الحیران1995-12-20

290من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| بوتریفیس الجلفة | متوسطة الجدیدة طریق بحرارة  | 17053: المؤسسة  

بوجملین   نورة 29017357 مقبول2510.06  بـسیدي مخلوف1998-11-21

290من72:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین أسرار الجلفة | متوسطة زرنوح محمد  | 17055: المؤسسة  

بوھالي   یوسف 29018068 مقبول110.68  بـالجلفة1995-04-10

العربي   یوسف 29018069 قریب من الجید212.42  بـفیض البطمة1997-05-21

العیش   نورالھدى 29018043 مقبول310.42  بـالجلفة1997-07-01

الھاني   نعوم كمال 29018034 مقبول411.88  بـالجلفة1997-08-28

بوبكري   وردة 29018059 قریب من الجید512.58  بـالجلفة1998-03-12

تناني   خدیجة 29017594 قریب من الجید612.38  بـالجلفة1995-06-05

قاسم   حیاة 29017591 مقبول711.26  بـالجلفة1995-07-11

شعبان   حنان 29017584 مقبول811.02  بـالجلفة1996-06-09

رابحي   خضرة 29017599 مقبول910.02  بـالجلفة1998-01-10

شویحة   ربیحة 29017622 قریب من الجید1013.32  بـالجلفة1998-02-08

نواري   خضرة 29017600 مقبول1111.68  بـالجلفة1998-03-24

براھیم   خیرة 29017611 مقبول1211.36  بـالجلفة1998-03-31

عثماني   محمد عبد الوھاب 29017946 مقبول1311.04  بـالجلفة1994-11-01

بن سالمي   محمد عبد السالم 29017945 قریب من الجید1412.02  بـالجلفة1996-04-18

بن عمارة   محمد السعید 29017939 مقبول1510.76  بـالجلفة1996-06-07

قدیري   محمد فؤاد 29017947 مقبول1610.36  بـالجلفة1996-10-13

قرمیطي   مختار 29017954 مقبول1710.38  بـالجلفة1997-06-27

سلیخ   مختار زكریاء 29017956 قریب من الجید1812.62  بـالجلفة1997-11-16

نعامة   محمد 29017934 قریب من الجید1913.00  بـالجلفة1998-03-18

نبلي   محمد سفیان 29017942 مقبول2011.28  بـالجلفة1998-09-14

بن زرقة   محمد األمین 29017938 مقبول2110.68  بـحاسي بحبح1998-10-14

شریط   محمد عادل 29017943 قریب من الجید2213.68  بـالجلفة1998-11-26

بشوندة   محمود 29017952 قریب من الجید2313.40  بـالجلفة1998-12-31

عمران   أحمد 29017444 قریب من الجید2412.84  بـعین أفقھ1996-03-03

290من73:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین أسرار الجلفة | متوسطة زرنوح محمد  | 17055: المؤسسة  

بوغازي   أحالم 29017437 مقبول2510.04  بـالعلمة1996-07-19

داودي   أبوبكر 29017436 مقبول2610.22  بـالجلفة1996-10-10

كرفاوي   إبراھیم 29017469 مقبول2710.76  بـالجلفة1997-02-27

مرزوقي   أیمن عبد القادر 29017467 قریب من الجید2812.10  بـالجلفة1997-09-11

قدیري   أحالم امباركة 29017442 جید2915.60  بـالجلفة1997-10-05

صالحي   أحالم 29017441 مقبول3010.92  بـالجلفة1998-08-20

علیة   إیمان 29017483 مقبول3110.06  بـالجلفة1994-05-13

زعومي   حنان 29017572 مقبول3211.76  بـالجلفة1994-07-22

أمكیدش   الخونیة 29017498 مقبول3311.38  بـالجلفة1995-01-28

حمیدات   بن علیة 29017541 قریب من الجید3412.08  بـالجلفة1995-09-02

ریان   بسمة 29017521 قریب من الجید3513.12  بـمناعة1996-02-04

خلیلي   اسماعیل 29017496 مقبول3611.26  بـالجلفة1996-06-30

یحیاوي   حمزة أمین 29017570 مقبول3710.90  بـالجلفة1997-02-25

كربوعة   إیمان 29017488 قریب من الجید3813.82  بـالجلفة1998-09-11

براھیمي   تواتي عبد الرحمان 29017547 جید جدا3916.22  بـالجلفة1999-01-25

حمیدي   رضوان 29017641 مقبول4010.38  بـالجلفة1995-07-14

العید   ریم 29017646 مقبول4111.02  بـالجلفة1995-07-22

شعبان   ربیعة 29017637 مقبول4210.74  بـالجلفة1996-02-24

تلعوم   ربیحة 29017634 قریب من الجید4313.82  بـالمجبارة1998-10-24

شنة   زواویة 29017657 قریب من الجید4412.20  بـملیانة1998-10-24

شویحة   صدام حسین 29017720 مقبول4511.48  بـالجلفة1993-08-10

حساني   عبد الرزاق 29017761 قریب من الجید4612.46  بـسیدي بایزید1993-09-18

حمیداني   عائشة 29017739 مقبول4710.06  بـالجلفة1994-11-14

صید   سومیة 29017703 مقبول4810.60  بـفیض البطمة1995-02-02

قاسم   سعیدة 29017683 مقبول4910.78  بـدار الشیوخ1995-03-19

بن علي   عبد الحمید 29017755 مقبول5011.62  بـالجلفة1995-04-28

علیة   سلیمان 29017687 مقبول5111.42  بـالجلفة1995-09-12

بوحجة   سفیان 29017686 مقبول5211.48  بـالجلفة1995-12-07

أعلیة   سھام 29017696 قریب من الجید5312.14  بـالجلفة1996-00-00

290من74:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین أسرار الجلفة | متوسطة زرنوح محمد  | 17055: المؤسسة  

بن ربیعة   سھیلة 29017699 قریب من الجید5412.38  بـاالجلفة1996-04-02

بشار   عبد الكریم 29017769 قریب من الجید5513.02  بـالجلفة1996-07-13

جغمة   شفیقة 29017707 مقبول5611.30  بـمسعد1996-11-01

بسعود   صالح 29017722 قریب من الجید5712.60  بـالجلفة1996-12-15

قمیش   سھام 29017697 قریب من الجید5812.02  بـدار الشیوخ1997-00-00

زرقین   سلیمة 29017689 قریب من الجید5912.88  بـحاسي بحبح1997-04-14

ولجة   عبد القادر 29017765 مقبول6011.34  بـاوالد فایت1997-07-17

بوزید   سمیرة 29017692 قریب من الجید6112.66  بـالجلفة1998-02-03

خینش   عبد القادر اسالم 29017768 جید6215.42  بـالجلفة1998-08-10

عبیكشي   علي ولید 29017809 مقبول6310.28  بـالجلفة1995-04-24

حسان   فاطنة 29017844 مقبول6410.20  بـالجلفة1996-01-31

طاھري   فضیلة 29017870 قریب من الجید6513.02  بـاالدریسیة1996-10-05

جرادة   عیسى 29017822 قریب من الجید6612.38  بـالجلفة1996-12-27

رمضاني   عمر 29017814 مقبول6710.76  بـالجلفة1997-03-26

ھراوة   عالء الدین 29017797 مقبول6811.16  بـحاسي بحبح1998-03-18

رحمون   عیسى 29017833 مقبول6911.64  بـالجلفة1998-04-21

سایح   عمار 29017812 مقبول7010.84  بـحاسي بحبح1998-07-13

قطشة   فرید أحمد لمین 29017868 قریب من الجید7112.04  بـالجلفة1998-09-18

بن حنة   عمر 29017816 قریب من الجید7212.04  بـالجلفة1998-11-21

عبیكشي   فرح إیمان 29017864 قریب من الجید7312.74  بـالجلفة1998-12-22

قدقاد   لخضر 29017900 مقبول7411.36  بـالجلفة1995-03-01

بن خلیف   مصطفى 29017988 قریب من الجید7512.78  بـالجلفة1995-07-01

بوزیدي   محمد 29017914 مقبول7611.54  بـالجلفة1995-07-25

بن دشو   محمد 29017917 مقبول7711.56  بـالجلفة1996-03-19

نمیر   محمد 29017919 مقبول7811.84  بـالجلفة1996-05-15

قزرام   موسى 29018005 قریب من الجید7913.12  بـالجلفة1996-06-03

شیخي   فوزي 29017889 مقبول8010.20  بـبني مسوس1996-06-05

مرزوقي   مھدیة 29018004 قریب من الجید8112.50  بـالجلفة1996-09-13

غیبش   محمد 29017921 مقبول8211.30  بـالجلفة1996-10-02
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كرفاوي   معمر 29017993 قریب من الجید8312.38  بـالجلفة1996-11-02

بلخیري   فیصل عبد المالك 29017890 قریب من الجید8412.56  بـالجلفة1997-01-17

بن عیسى   نخلة 29018015 مقبول8510.74  بـالجلفة1997-07-10

قدقاد   مصعب 29017991 مقبول8610.74  بـالجلفة1997-09-10

ھزرشي   نصیرة 29018021 مقبول8710.16  بـالجلفة1998-02-05

خاضر   فطیمة الزھراء 29017888 جید8814.00  بـالجلفة1998-02-08

بوكرش   نصر الدین 29018020 قریب من الجید8912.02  بـالجلفة1998-03-30

یاحي   نصر الدین 29018018 مقبول9010.66  بـبریكة1998-04-05

قرمیطي   نصر الدین 29018019 مقبول9111.28  بـالجلفة1998-07-07

قاسم   لیندة إكرام 29017906 قریب من الجید9213.26  بـالجلفة1998-07-21

بورقبة   منال 29017999 مقبول9311.14  بـالمحمدیة1998-08-19

حصاد   منال 29018000 جید9414.10  بـسوق اھراس1998-09-15

شھابة   مینة 29018007 قریب من الجید9512.40  بـالجلفة1998-09-18

زیطوط   فطوم ملیكة 29017884 مقبول9610.56  بـالجلفة1998-10-09

زعفران   نجوى 29018013 مقبول9710.92  بـالجلفة1999-04-11
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بن جقبوب   ھاجر 29018049 مقبول110.60  بـالجلفة1997-08-19

شریط   نورالدین 29018042 مقبول211.84  بـالجلفة1998-07-18

شعالني   ھبة 29018052 مقبول310.28  بـالجلفة1998-12-06

بشوندة   خیرة 29017613 مقبول410.50  بـدار الشیوخ1998-08-02

حواسي   خنساء 29017605 قریب من الجید512.20  بـالجلفة1999-01-15

بن سعدة   مریم 29017964 مقبول611.20  بـالجلفة1998-03-27

شولي   محمد 29017935 مقبول711.52  بـالجلفة1998-04-01

ضاوي   آسیة 29017433 مقبول810.94  بـالجلفة1995-04-06

صولح   أحالم 29017438 مقبول910.82  بـالجلفة1996-11-08

شداد   آمنة 29017435 مقبول1010.12  بـالجلفة1998-02-21

شكري   أسامة محمد ھشام 29017451 جید جدا1116.30  بـالجلفة1998-06-11

دركوش   حدة 29017558 مقبول1210.64  بـالجلفة1995-10-28

شتوح   بشیر سلیمان تقي الدین 29017535 مقبول1311.02  بـالجلفة1997-01-15

قرمیطي   حمزة 29017569 مقبول1410.10  بـالجلفة1997-02-26

عراق   حلیمة 29017565 مقبول1511.28  بـالجلفة1997-11-23

بن الذیب   حمیدة 29017571 مقبول1611.74  بـالجلفة1998-00-00

نعاس   جیالني 29017555 قریب من الجید1713.50  بـدار الشیوخ1998-06-06

خذیر   بن عیاش 29017542 مقبول1810.62  بـالجلفة1998-08-03

عیدة   النخلة 29017508 مقبول1911.20  بـالجلفة1998-10-26

سلیم   الحاج 29017497 مقبول2010.32  بـالجلفة1998-11-25

عبد الرحیم   سارة 29017663 قریب من الجید2112.10  بـالجلفة1996-01-26

العیدي   سعاد 29017668 قریب من الجید2212.60  بـالجلفة1998-07-03

أعمر   زینب 29017660 قریب من الجید2312.04  بـالجلفة1998-08-12

رقیق   زھرة 29017656 مقبول2410.92  بـالجلفة1998-10-06
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سماتي   عبد الحكیم 29017752 مقبول2510.22  بـمسعد1995-04-10

سالمي   عبد الرحمان نعاس 29017760 مقبول2610.04  بـملیلیحة1995-06-26

عطالوي   عبد القادر 29017766 قریب من الجید2712.30  بـالجلفة1998-01-11

دحمان   عبد اللطیف 29017770 مقبول2810.64  بـالجلفة1998-02-19

خالدي   سھیلة 29017701 مقبول2910.52  بـالجلفة1998-03-21

لمریني   سعیدة 29017685 جید3015.92  بـالجلفة1998-06-17

طحاح   طارق 29017738 جید جدا3116.42  بـالجلفة1998-09-19

الھاني   عیدة 29017819 مقبول3210.46  بـالجلفة1995-05-18

بن تونسي   فاطنة 29017846 مقبول3310.58  بـالجلفة1997-02-21

بن غربي   فاطمة الزھراء 29017840 قریب من الجید3412.04  بـالجلفة1998-10-09

قدوري   عصام 29017792 مقبول3510.48  بـاالدریسیة1999-04-18

عطیة   فطیمة 29017885 مقبول3610.70  بـالجلفة1995-09-10

بن موفق   محمد 29017916 مقبول3710.24  بـالجلفة1996-02-02

بن سعدة   كریمة 29017893 مقبول3810.68  بـالجلفة1996-07-31

ناوي   نجیب 29018014 قریب من الجید3912.00  بـحاسي العش1996-09-29

جموعي   مباركة 29017907 مقبول4010.36  بـملیلیحة1997-01-29

باكریة   مسعودة 29017986 مقبول4110.30  بـالقدید1998-06-16

بن غربي   مباركة 29017908 مقبول4211.36  بـفیض البطمة1999-07-28
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لعروسي   ھاجر 29018048 مقبول110.96  بـالجلفة1997-07-29

حجاجي   وسیلة 29018060 مقبول211.48  بـالجلفة1997-12-21

بسعود   نورالدین 29018041 مقبول310.56  بـالجلفة1998-01-24

عطیة   یسرى ھدى 29018067 مقبول411.24  بـالجلفة1998-02-23

سالمي   نورة 29018045 قریب من الجید513.38  بـالجلفة1998-11-10

دكاني   ھاجر 29018050 مقبول610.66  بـالجلفة1998-12-02

جموعي   ھشام یاسین 29018057 مقبول711.68  بـالجلفة1999-03-12

شریكي   حنان 29017585 مقبول811.92  بـالجلفة1997-06-03

خضراوي   حنان 29017586 مقبول911.26  بـعین اإلبل1997-06-28

عمري   خضرة أسماء 29017601 جید1015.90  بـالجلفة1998-07-28

بن عیسى   محمود 29017951 مقبول1110.90  بـحاسي بحبح1998-07-12

جبارة   مختار 29017955 مقبول1210.70  بـالجلفة1998-07-26

قاسم   مروة 29017960 مقبول1311.96  بـالجلفة1998-11-23

شمة   أحمد 29017445 مقبول1410.06  بـالجلفة1996-08-08

دعلوس   أیمن 29017464 قریب من الجید1512.48  بـالجلفة1998-07-07

بن عبد الحفیظ   أمینة 29017463 جید جدا1616.54  بـالجلفة1998-07-18

خلیفة   أمال سمیة 29017458 مقبول1711.66  بـالجلفة1998-12-24

شداد   جمیلة 29017550 قریب من الجید1812.00  بـالجلفة1996-09-15

عینة   ام ھاني 29017511 قریب من الجید1913.92  بـالزعفران1998-01-07

وكال   إیمان 29017486 جید2014.08  بـالجلفة1998-03-11

حمایدیة   جمیلة 29017551 مقبول2110.90  بـالجلفة1998-03-24

بن علیة   ابراھیم 29017490 جید2214.08  بـالجلفة1998-04-09

شكابة   حدة 29017559 قریب من الجید2312.24  بـحاسي العش1998-07-14

عبزوزي   جیھان 29017556 قریب من الجید2413.08  بـالجلفة1998-10-21
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قاسیمي الحسني   العلجة إكرام 29017503 جید2515.14  بـالجزائر1999-06-12

خلیفة   زلیخة 29017651 مقبول2610.66  بـالجلفة1995-00-00

زریعة   سعدیة 29017670 مقبول2711.80  بـالجلفة1998-01-28

بن تونسي   زھرة 29017655 قریب من الجید2812.10  بـالجلفة1998-05-01

قاسم   ربیحة نورالھدى 29017635 مقبول2910.14  بـالجلفة1998-05-08

بن خشیبة   زكریا 29017649 جید3014.40  بـالجلفة1998-06-30

نایت أوسعدي   سارة 29017664 جید جدا3117.90  بـالجلفة1998-11-18

امحمدي   رقیة سھام 29017644 مقبول3211.86  بـحاسي بحبح1999-02-11

بن عبد الحفیظ   عائشة 29017741 قریب من الجید3313.80  بـالجلفة1995-12-03

معاش   صالح 29017715 مقبول3410.30  بـالجلفة1996-01-06

بن جدو   عبد الرحمان 29017757 مقبول3511.22  بـالجلفة1996-03-04

درفلو   عبد الحلیم 29017754 مقبول3610.88  بـالجلفة1996-03-18

بن داللة   سمیة 29017690 مقبول3710.18  بـالجلفة1996-05-31

بوعافیة   صفاء مروة 29017721 مقبول3810.30  بـالجلفة1996-08-15

نور الدین   صلیحة 29017734 مقبول3910.14  بـالجلفة1996-10-01

رحمون   عائشة 29017742 قریب من الجید4012.42  بـالجلفة1997-05-23

وكال   عبد الناصر 29017771 مقبول4110.64  بـالجلفة1997-05-30

امحمدي   شریفة 29017704 جید جدا4217.74  بـالجلفة1997-07-15

بن مسعود   سمیرة زھرة 29017693 قریب من الجید4313.46  بـالجلفة1998-01-20

غربي   عبد الرزاق 29017762 مقبول4411.28  بـالجلفة1998-02-10

بوشیبة   صوریة 29017736 مقبول4510.14  بـالجلفة1998-07-04

بوھالي   سھیلة 29017702 قریب من الجید4612.86  بـالجلفة1998-07-25

خالدي   صابر 29017714 مقبول4711.16  بـالجلفة1998-08-07

ناعم   سھام 29017698 جید جدا4816.32  بـالجلفة1998-11-26

قاسم   سمیحة 29017691 قریب من الجید4912.00  بـالجلفة1998-12-07

جودي   عبد الباقي 29017751 قریب من الجید5012.22  بـالجلفة1999-01-05

قاسیمي الحسني   صھیب إلیاس 29017735 جید5114.60  بـالجزائر1999-06-12

علیة   فاطمة الزھراء 29017838 مقبول5210.84  بـالجلفة1995-02-27

شنة   فتیحة 29017857 قریب من الجید5312.44  بـالجلفة1996-01-06
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بن عطاهللا   عبدالمولى بن محمد 29017784 مقبول5410.72  بـالجلفة1996-03-03

قرش   غانم 29017836 مقبول5511.78  بـالجلفة1998-09-04

بوھالي   فتیحة 29017861 قریب من الجید5612.28  بـالجلفة1998-09-19

بشیري   فتیحة 29017862 مقبول5710.64  بـالجلفة1998-10-31

لحول   فتیحة 29017863 قریب من الجید5813.74  بـالجلفة1998-12-18

رقیق   ناجي 29018008 مقبول5911.84  بـالجلفة1997-11-06

جعرون   محبوبة رزیقة 29017910 قریب من الجید6012.76  بـالجلفة1998-03-03

رقیق   ملیكة 29017996 جید6114.24  بـالجلفة1998-03-29

حمودة   نصیرة 29018022 جید6214.76  بـالجلفة1998-10-22

سیلت   كریمة مسعودة 29017897 مقبول6311.64  بـالجلفة1998-11-20

بجاوي   ملیكة 29017997 مقبول6411.70  بـالمسیلة1998-12-28

290من81:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین أسرار الجلفة | حي عین اسرار الجدیدة .متوسطة | 17058: المؤسسة  

بن مسعود   ھجیرة 29018054 مقبول110.46  بـعمورة1996-05-11

یوسفي   نعیمة 29018036 مقبول210.66  بـحاسي بحبح1997-01-17

تیتح   نورة أحالم 29018047 جید315.98  بـالجلفة1998-01-29

خینش   ھیام 29018058 مقبول411.36  بـاالغواط1998-02-09

رمضاني   ھاجر الزھرة 29018051 قریب من الجید513.92  بـالجلفة1998-06-07

مزاتي   نصیرة 29018033 قریب من الجید613.52  بـالجلفة1998-12-17

كرش   ربیحة 29017619 مقبول711.08  بـاالملیلیحة1996-03-23

لعوج   خالد 29017593 مقبول811.26  بـالجلفة1997-06-23

بن قنیسة   خیرة 29017612 قریب من الجید913.16  بـالجلفة1998-04-08

بن عبد الحفیظ   خولة 29017606 مقبول1010.88  بـالجلفة1998-08-05

براھیمي   حیاة 29017592 جید1115.14  بـالجلفة1998-12-17

قروني   مسعودة 29017968 مقبول1210.08  بـبوسعادة1995-11-17

قاسم   مریم 29017963 مقبول1310.56  بـالجلفة1997-12-04

قلیل   مروة صفاء 29017961 قریب من الجید1412.02  بـالجلفة1998-06-03

كیدار   أحمد 29017446 مقبول1511.66  بـالجلفة1996-08-12

لبیض   السعید 29017500 مقبول1611.12  بـحاسي بحبح1994-05-05

زیتوني   العید 29017504 مقبول1710.84  بـالجلفة1994-07-24

رحماني   بالل 29017537 قریب من الجید1812.34  بـالجلفة1994-08-09

عقون   بشرى 29017533 قریب من الجید1912.02  بـالجلفة1995-07-02

بن الریم   جلول 29017549 مقبول2010.46  بـالجلفة1995-10-02

لوعیل   اسامة 29017495 قریب من الجید2112.64  بـالجلفة1996-05-27

بن سعدة   احمد 29017493 قریب من الجید2212.38  بـمھدیة1996-07-31

بوسعید   بشرة 29017522 قریب من الجید2313.72  بـعین بوسیف1997-01-17

زروق   بن عزوز 29017540 مقبول2411.90  بـالجلفة1997-03-13

290من82:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین أسرار الجلفة | حي عین اسرار الجدیدة .متوسطة | 17058: المؤسسة  

بن مسعود   ام سعد 29017510 قریب من الجید2512.16  بـعمورة1997-08-03

بیدي   امال ام ھاني 29017512 مقبول2610.46  بـالجلفة1997-09-18

شایش   ابتھال نور الھدى 29017489 قریب من الجید2712.72  بـالجلفة1998-05-15

طیباوي   براھیم 29017518 جید جدا2817.70  بـسیدي بایزید1998-09-19

قاسم   ربیعة 29017636 مقبول2911.92  بـدار الشیوخ1994-03-06

عمیرات   سعاد 29017667 مقبول3011.50  بـعین اإلبل1997-04-27

رویس   زكریاء 29017650 قریب من الجید3112.08  بـالجلفة1998-01-18

خالدي   زینب 29017659 قریب من الجید3213.30  بـالجلفة1998-06-27

بوبكراوي   ریاض أشرف 29017645 مقبول3311.40  بـالجلفة1998-08-10

دحماني   زینب زكیة 29017661 جید3415.52  بـالجلفة1999-07-05

بن جاب اهللا   عبد الرحمان 29017756 مقبول3511.32  بـالجلفة1995-00-00

زعموكي   شعیب 29017706 قریب من الجید3613.04  بـالجلفة1996-04-03

لملومة   عایشة 29017750 قریب من الجید3713.04  بـدار الشیوخ1997-03-15

شتوح   عیسى 29017821 مقبول3810.94  بـالجلفة1995-02-26

بختي   عزیز 29017791 مقبول3911.04  بـالجلفة1995-10-17

بن شریط   فاطنة 29017843 مقبول4010.58  بـالجلفة1995-11-01

بن صغیر   فتیحة 29017858 مقبول4111.14  بـالجلفة1996-04-05

قاسم   فتحي 29017855 مقبول4210.72  بـالجلفة1996-07-11

میھوبي   فضیلة 29017871 مقبول4311.84  بـالجلفة1996-12-21

صغیري   فتیحة 29017859 مقبول4411.36  بـالجلفة1997-05-28

بن عیسى   عفاف 29017795 مقبول4510.48  بـالجلفة1997-09-16

مریح   عیشة ایمان 29017835 مقبول4611.50  بـالجلفة1998-02-04

غوریسي   عمر 29017815 مقبول4711.40  بـالجلفة1998-03-06

عمران   فاطنة 29017850 قریب من الجید4812.58  بـدار الشیوخ1998-04-29

لباز   عیشة 29017834 جید4915.00  بـالجلفة1998-07-12

رویبح   عفاف 29017796 قریب من الجید5012.48  بـالجلفة1998-09-05

لعروسي   عالء ولي الدین 29017798 جید5114.08  بـالجلفة1998-11-22

حمود   فاطمة الزھراء 29017841 قریب من الجید5213.78  بـالجلفة1998-12-20

زروق   مفتاح 29017994 مقبول5310.38  بـالجلفة1995-06-28

290من83:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین أسرار الجلفة | حي عین اسرار الجدیدة .متوسطة | 17058: المؤسسة  

شعبان   كلثوم احالم 29017898 مقبول5410.34  بـالجلفة1996-01-04

صولح   مسعودة 29017985 جید جدا5516.84  بـالجلفة1998-01-31

زیتوني   فطیمة الزھرء 29017887 قریب من الجید5612.68  بـالجلفة1998-08-03

بن داللة   فطیمة 29017886 جید جدا5716.98  بـالجلفة1998-12-26

290من84:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین أسرار الجلفة | متوسطة الجدیدة عین أسرار السكنات أج  | 17059: المؤسسة  

دحمان   حوریة 29017588 مقبول110.54  بـالجلفة1997-01-28

قاسم   دلیلة 29017617 مقبول211.04  بـالجلفة1998-10-31

بوزرقوطة   مسعودة 29017967 مقبول310.52  بـالجلفة1994-09-19

شداد   مروة 29017959 مقبول411.80  بـالجلفة1997-11-17

طیبي   آمال 29017434 مقبول511.58  بـالجلفة1998-05-31

تتة   إیمان 29017485 مقبول610.28  بـالجلفة1995-09-12

طویل   رحاب 29017639 جید714.04  بـالجلفة1998-10-25

مسلمي   عبد الرحمان 29017759 قریب من الجید812.64  بـدار الشیوخ1997-06-04

میلودي   عائشة 29017743 مقبول910.62  بـدار الشیوخ1998-03-01

طیبي   فاطنة 29017845 قریب من الجید1012.34  بـحاسي بحبح1996-11-30

رقیق   فاطنة 29017848 مقبول1110.52  بـالجلفة1998-04-01

صاف   علي عبد المنعم 29017808 قریب من الجید1212.40  بـقصر الشاللة1998-04-21

عثمان   لخضر 29017903 مقبول1311.92  بـالجلفة1998-01-02

290من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین االبل | متوسطة سبخاوي الشبخاوي  | 17062: المؤسسة  

بعیرة   أحالم حلیمة 29018084 مقبول111.06  بـعین االبل1996-10-13

رببح   أیوب 29018117 جید214.08  بـالجلفة1998-05-26

حرفوش   أحمد فتحي 29018097 قریب من الجید313.00  بـالجلفة1999-05-19

درویش   أسیل تركیة 29018102 قریب من الجید413.48  بـعین االبل2000-02-12

جعیو   بحریة 29018169 مقبول511.34  بـالجلفة1994-11-09

طعبوب   ابراھیم 29018134 مقبول610.82  بـالمجبارة1996-04-06

بن الشیخ   اسماعیل 29018140 مقبول710.22  بـالجلفة1998-01-08

العقوني   ایمان 29018166 قریب من الجید812.16  بـعین االبل1998-03-14

أملیك   بنت علي 29018209 قریب من الجید913.44  بـعین االبل1996-04-08

بن أحمد   خیرة 29018263 مقبول1011.24  بـعین االبل1995-07-10

بن أحمد   حلیمة 29018236 مقبول1111.70  بـالجلفة1995-08-28

بوھالي   دراما سالف 29018269 قریب من الجید1212.68  بـالدویس1998-01-20

داي   زكریا عبد الرؤوف 29018302 قریب من الجید1313.66  بـعین االبل1996-02-03

شربول   زھراء 29018304 قریب من الجید1412.02  بـعین االبل1996-02-28

قویسم   راویة 29018283 مقبول1511.78  بـعین االبل1997-01-28

عباس   زكریا 29018300 مقبول1610.58  بـعین تیموشنت1997-06-05

عالب   رقیة 29018294 مقبول1710.36  بـقطارة1998-01-30

رینوبة   سھیر 29018356 مقبول1810.42  بـعین االبل1994-07-16

قرینعي   سعاد 29018332 قریب من الجید1913.04  بـعین االبل1996-05-18

خرشي   سعدي 29018334 مقبول2010.96  بـعین االبل1997-10-10

رحمون   سعید 29018337 مقبول2110.84  بـعین االبل1998-10-31

قریب   صابرین 29018363 قریب من الجید2212.24  بـعین االبل1999-01-09

تومي   سالف سلمى 29018343 قریب من الجید2313.52  بـعین االبل1999-04-03

فرتالة   عائشة 29018393 مقبول2410.22  بـعین االبل1999-05-20

290من86:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین االبل | متوسطة سبخاوي الشبخاوي  | 17062: المؤسسة  

طوال   علي 29018436 مقبول2510.08  بـعین االبل1997-02-10

بغدادي   عفاف 29018434 مقبول2611.16  بـعین االبل1998-08-15

صالحي   علي 29018441 قریب من الجید2713.86  بـاالغواط1998-11-24

طیبي   قویدر 29018505 مقبول2810.96  بـعین االبل1995-08-19

فرتالة   فطیمة 29018500 مقبول2910.92  بـعین االبل1997-03-17

بلقاق   كلثوم 29018510 مقبول3011.32  بـالجلفة1997-05-19

مراد   لحبیب 29018514 قریب من الجید3112.00  بـالعبادلة1998-03-18

ھراوة   لیلى ماریة 29018517 مقبول3210.66  بـالجلفة1998-07-27

الود   فاطنة 29018480 مقبول3310.38  بـعین االبل1998-09-24

قاسمي   مباركة 29018534 مقبول3410.84  بـعین االبل1997-05-11

تاوتي   مروة 29018584 مقبول3510.96  بـعین االبل1998-08-18

قصاب   مروة 29018585 مقبول3610.16  بـعین االبل1999-06-24

طوال   ملیكة زھرة 29018630 مقبول3710.68  بـعین االبل1997-08-30

غربي   نائل 29018636 قریب من الجید3812.42  بـمسعد1997-12-26

بن األبیض   ھاني بلقاسم 29018669 مقبول3910.42  بـعین االبل1998-07-18

قویسم   ھاجر 29018668 مقبول4010.14  بـعین االبل1998-08-05

االشھبي   ناجي 29018640 قریب من الجید4112.90  بـعین االبل1998-10-02

مبخوتي   نائل 29018637 مقبول4211.84  بـعین االبل1998-11-13

قویسم   وسیلة 29018685 مقبول4311.50  بـعین االبل1997-01-12

بورزق   یاسین 29018693 مقبول4411.92  بـعین االبل1998-08-30

290من87:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین االبل | متوسطة نقاق سعد  | 17063: المؤسسة  

صالحي   أم الخیر 29018105 مقبول110.12  بـعین االبل1996-01-17

بن االبیض   أم الخیر 29018106 مقبول210.24  بـعین االبل1997-03-17

ربیع   أسماء 29018101 قریب من الجید312.50  بـعین االبل1998-09-20

میاح   ام الخیر 29018161 مقبول410.38  بـعین االبل1996-07-25

بوحدیدة   السعدیة 29018146 مقبول511.20  بـعین االبل1997-09-14

تریش   العلمي 29018154 جید615.52  بـعین اإلبل1998-07-06

كریكر   بلقاسم 29018197 مقبول710.30  بـعین االبل1995-12-06

درویش   براھیم 29018183 مقبول810.52  بـعین االبل1996-03-30

ملیك   حوریة نبیلة 29018245 مقبول910.88  بـعین االبل1998-05-02

خضراوي   حنان 29018241 مقبول1010.06  بـعین االبل1998-05-16

عماري   خلود فطیمة 29018257 مقبول1111.70  بـالجلفة1998-08-18

رببح   زینب اكرام 29018315 مقبول1210.36  بـعین االبل1996-03-27

بن عبد السالم   سارة 29018318 قریب من الجید1312.34  بـعین االبل1999-10-15

بن حمامة   صبرین 29018364 مقبول1410.86  بـعین االبل1993-10-10

لباشریة   صبرین 29018365 مقبول1510.58  بـعین االبل1995-06-19

األشھبي   سعیدة 29018338 مقبول1610.10  بـعین االبل1996-08-04

جابري   سعیدة 29018339 مقبول1711.20  بـعین االبل1996-09-24

بخلیفة   سھیلة 29018358 مقبول1810.84  بـالقرارة1997-10-30

مشلفخ   سعدیة 29018335 قریب من الجید1912.42  بـعین االبل1999-02-22

قریشي   طارق 29018381 مقبول2011.06  بـعین االبل1995-09-20

شكشاك   طارق عبد الرحمان 29018383 مقبول2110.54  بـعین االبل1996-05-26

مشلفخ   عبد اهللا 29018412 قریب من الجید2212.22  بـعین اإلبل1996-10-19

شكشاك   عبدالھادي 29018432 مقبول2310.30  بـعین االبل1998-06-04

بخلیفة   فتیحة 29018490 مقبول2410.02  بـعین االبل1996-02-26

290من88:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین االبل | متوسطة نقاق سعد  | 17063: المؤسسة  

زھار   محمد 29018550 مقبول2510.66  بـعین االبل1997-01-27

صالحي   مباركة 29018535 مقبول2610.10  بـعین االبل1998-09-26

سالمي   مسعودة 29018603 مقبول2711.02  بـعین االبل1997-05-10

قویسم   نعیمة 29018655 مقبول2811.66  بـعین االبل1996-11-25

ساسي   ناصر 29018642 مقبول2910.86  بـعین االبل1997-05-07

بوحدیدة   ناجي 29018639 مقبول3010.92  بـعین االبل1998-05-02

بن األبیض   نعاس 29018653 قریب من الجید3113.08  بـعین البل1998-11-13

ربیع   یاسین 29018692 مقبول3211.54  بـعین االبل1998-06-15

لباشریة   وفاء 29018686 مقبول3310.82  بـعین االبل1998-11-23

290من89:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین االبل | متوسطة تعظمیت  | 17064: المؤسسة  

بن علیة   أم الخیر سھام 29018107 مقبول110.24  بـتعظمیت1995-01-23

طیبوزة   آمنة نسرین 29018081 مقبول210.00  بـتعظمیت1997-02-15

نعومي   أمال 29018113 مقبول310.08  بـالجلفة1997-12-19

بن علیة   احمد 29018135 مقبول410.76  بـتعظمیت1994-05-02

قامس   احمد 29018137 مقبول510.42  بـالجلفة1996-06-27

فار   امحمد 29018165 جید614.20  بـالجلفة1996-08-30

حریزي   إیمان 29018131 مقبول711.18  بـالدویس1997-05-07

سعادة   بلخیر 29018193 قریب من الجید812.46  بـعین اإلبل1997-04-12

نوي   بوبكر 29018210 جید جدا916.98  بـتعظمیت1998-05-10

بن نعمان   بشرى 29018188 مقبول1010.38  بـاالغواط1999-03-14

براھیمي   حمزة 29018239 مقبول1110.52  بـتعظمیت1996-01-04

قرسیس   خدیجة 29018252 مقبول1210.18  بـتعظمیت1996-11-03

بن علیة   خیرة 29018264 مقبول1310.32  بـالجلفة1997-03-16

بن علیة   خیرة 29018265 قریب من الجید1412.06  بـتعظمیت1997-04-19

صكصك   خالد 29018248 مقبول1510.68  بـتعظمیت1997-06-28

نوي   خدیجة 29018255 قریب من الجید1612.18  بـتعظمیت1998-01-15

صكصك   خیرة 29018268 مقبول1711.06  بـتعظمیت2000-07-28

حسیبي   زینب 29018311 مقبول1810.92  بـتعظمیت1994-08-11

سعادة   سارة 29018317 مقبول1910.50  بـعین اإلبل1997-12-06

طعبة   زھراء 29018305 مقبول2010.32  بـأألغواط1999-01-11

بن علیة   صبرین 29018366 قریب من الجید2113.08  بـتعظمیت1996-06-24

صكصك   سعد 29018333 مقبول2210.76  بـتعظمیت1996-12-04

نوي   سھیلة 29018357 مقبول2310.90  بـتعظمیت1997-05-13

جرد   شرف الدین ھشام 29018360 قریب من الجید2412.22  بـتعظمیت1999-01-02

290من90:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین االبل | متوسطة تعظمیت  | 17064: المؤسسة  

صكصك   عبد اهللا 29018411 قریب من الجید2513.56  بـتعظمیت1996-01-01

غویني   عبدالرحمان 29018430 مقبول2610.10  بـتعظمیت1995-06-10

شبیرة   عبدالوھاب 29018433 مقبول2711.12  بـتعظمیت1998-03-06

سعادة   عیسى 29018455 جید2814.42  بـالجلفة1998-03-07

حریزي   علي 29018440 مقبول2911.92  بـعین اإلبل1998-07-05

میساوي   فاطمة الزھراء 29018461 مقبول3010.34  بـالجلفة1999-01-25

بن سالم   كریمة 29018508 مقبول3111.52  بـالجلفة1995-08-10

بن میلود   كریمة 29018509 مقبول3210.00  بـالجلفة1997-02-07

عبدالرحماني   فیصل 29018503 جید3315.34  بـالجلفة1998-03-14

صكصك   مباركة 29018531 مقبول3411.04  بـتعظمیت1995-01-31

بن علیة   محمد 29018555 مقبول3510.22  بـتعظمیت1998-03-18

خذیري   محمد 29018556 قریب من الجید3612.42  بـالجلفة1998-11-10

حریزي   محمد عبد الحق 29018564 مقبول3711.14  بـتعظمیت1999-01-02

فار   معمر 29018616 مقبول3810.34  بـالجلفة1995-05-30

بن یطو   مسعودة أحالم 29018606 مقبول3910.24  بـحاسي بحبح1997-00-00

صكصك   مسعود 29018597 مقبول4011.36  بـتعظمیت1998-01-12

غویني   نجاة 29018647 قریب من الجید4112.78  بـالجلفة1998-12-26

تناح   ھنادي 29018681 جید4215.50  بـتعظمیت1999-01-02

290من91:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین االبل | متوسطة عامرة  | 17065: المؤسسة  

بغدادو   أحمد 29018086 مقبول110.38  بـعین االبل1995-00-00

طیبي   أشرف عیاش 29018103 مقبول210.92  بـعین اإلبل1996-11-10

مراد   إسماعیل 29018119 مقبول310.72  بـتعظمیت1998-08-07

جعبة   المسعود 29018157 مقبول411.18  بـعین االبل1998-08-16

بن زاھیة   خولة 29018258 مقبول511.34  بـالجلفة1996-01-12

بن قویدر   سامیة 29018331 مقبول610.22  بـعین اإلبل1998-02-14

مراد   عامر 29018399 مقبول710.36  بـتعظمیت1996-02-13

بغدادو   عبد اهللا 29018413 مقبول810.56  بـعین اإلبل1998-04-26

زوبیر   عبد الھادي 29018416 مقبول911.68  بـمسعد1998-11-09

خرشي   فاطمة الزھرة 29018462 مقبول1010.38  بـاألغواط1997-06-10

بوبكراوي   فتیحة 29018487 مقبول1111.66  بـالجلفة1995-11-22

اجمیل   فتیحة 29018491 مقبول1211.32  بـعین اإلبل1997-04-12

زوبیر   المیة 29018513 مقبول1310.50  بـعین اإلبل1998-05-09

تنوم   محمد 29018545 مقبول1410.66  بـعین اإلبل1996-01-28

قرینعي   محمد 29018548 مقبول1511.10  بـعین اإلبل1996-07-07

بن مسعود   محمد األمین 29018560 جید1614.62  بـالجلفة1998-10-07

بوبكراوي   مریم كافیة 29018595 مقبول1711.08  بـمسعد1998-12-05

رحمون   نور الدین 29018660 مقبول1810.42  بـالجلفة1998-03-22

290من92:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین االبل  | 5المتوسطة الجدیدة قاعدة  | 17066: المؤسسة  

شربول   أبوبكر الصدیق 29018082 مقبول110.24  بـعین االبل1996-06-18

طویر   أمال 29018112 قریب من الجید212.90  بـعین االبل1997-06-08

طویر   أسماء 29018100 مقبول310.30  بـعین االبل1997-12-27

عرابة   أحمد 29018092 مقبول410.00  بـقصر الشاللة1998-01-28

طویر   أمینة 29018115 قریب من الجید512.12  بـعین االبل1998-03-21

بوعالقة   امباركة 29018164 مقبول610.10  بـعین االبل1996-12-28

قویسم   إسماعیل 29018130 مقبول710.42  بـعین االبل1998-09-05

األخنش   بلقاسم 29018195 مقبول810.54  بـعین االبل1993-10-31

تریش   بسمة 29018187 مقبول910.92  بـمسعد1998-10-18

مرزق   حوریة 29018243 مقبول1010.32  بـعین االبل1995-01-14

بعیرة   حفیظة 29018235 مقبول1110.06  بـالجلفة1996-12-28

قصیر   حدة 29018231 مقبول1211.08  بـالجلفة1998-05-15

قفاف   زینب 29018313 قریب من الجید1312.12  بـعین االبل1996-01-02

بن عبد السالم   رانیا 29018282 مقبول1410.62  بـالجلفة1997-06-12

شربول   صوریة 29018369 مقبول1510.06  بـعین اإلبل1994-03-29

شربول   سھام 29018355 مقبول1611.40  بـعین االبل1995-12-10

سعادة   سمیة 29018351 قریب من الجید1713.04  بـعین االبل1996-07-01

شخمة   صف الدین 29018367 مقبول1811.06  بـعین االبل1996-09-19

تومي   سمیة أحالم 29018353 مقبول1911.70  بـعین االبل1997-06-01

شخمة   سلیمان 29018347 مقبول2010.36  بـعین االبل1998-05-23

الود   عادل 29018396 مقبول2111.20  بـعین االبل1997-08-16

الود   عبد القادر 29018409 مقبول2210.36  بـعین االبل1998-01-07

حلباوي   فاطنة 29018467 مقبول2310.56  بـعین االبل1997-08-12

تومي   علي 29018439 مقبول2410.32  بـعین االبل1998-04-18

290من93:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین االبل  | 5المتوسطة الجدیدة قاعدة  | 17066: المؤسسة  

صحراء   محمد 29018546 مقبول2510.56  بـعین االبل1996-02-03

شبیھة   مخلط 29018581 مقبول2611.70  بـعین االبل1995-04-08

صادقي   مریم 29018590 مقبول2710.81  بـعین االبل1998-03-06

قویسم   یاسین 29018691 مقبول2811.88  بـعین االبل1998-01-23

طش   ھیبة الرحمان 29018683 مقبول2910.81  بـعین االبل1998-10-31

بوخیار   ھشام 29018680 مقبول3010.00  بـعین االبل1999-02-01

290من94:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین االبل | بن عیسى بلقاسم زكار مسعد .متوسطة | 17067: المؤسسة  

سالمي   أحمد عبد العزیز 29018096 قریب من الجید112.08  بـعین االبل1997-11-11

العجال   الطیب 29018152 مقبول210.58  بـالجلفة1998-08-16

شربول   خیرة 29018266 مقبول310.70  بـعین اإلبل1997-08-30

شتوح   عمرة 29018450 مقبول410.88  بـزكار1998-11-22

قرمیط   فال الخیر 29018483 مقبول510.72  بـزكار1997-08-01

محمدي   مریم 29018593 قریب من الجید612.24  بـمسعد1998-12-09

290من95:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة الحاج أحمد بن دحمان مسعد  | 17075: المؤسسة  

محمدي   أسامة 29018779 مقبول111.50  بـمسعد1999-07-09

مرزق   أنفال 29018827 مقبول211.90  بـمسعد1998-12-17

مصطفاوي   احمد نصرالدین 29018889 مقبول311.54  بـمسعد1998-06-22

بن احمد   البشیر 29018929 مقبول410.64  بـمسعد1998-04-28

جوبر   الزھرة 29018973 مقبول510.44  بـمسعد1997-02-16

ھلوب   الخنساء 29018964 مقبول610.98  بـمسعد1997-05-03

بن أحمد   المأمون 29019032 مقبول711.84  بـمسعد1997-11-21

كیدار   المیھوب 29019073 مقبول810.02  بـمسعد1996-02-17

مبروكي   المسعود 29019063 مقبول910.54  بـمسعد1997-01-19

بسعود   النوي 29019077 مقبول1011.10  بـمسعد1997-02-21

بن فتاشة   الھام 29019079 مقبول1111.24  بـمسعد1997-02-27

عبد الباقي   ام الخیر 29019088 جید1214.00  بـمسعد1998-12-08

بن بلقاسم   بلقاسم آدم 29019168 مقبول1310.18  بـمسعد1997-09-11

میلودي   بدر الدین عبد الرحمان 29019122 مقبول1411.50  بـمسعد1998-01-22

مومن   توفیق طارق 29019195 قریب من الجید1512.52  بـمسعد1998-09-01

جقلیل   ایمان خدیجة 29019117 مقبول1610.88  بـمسعد1999-08-02

طش   حلیمة 29019248 مقبول1710.48  بـمسعد1996-07-12

خینش   خدیجة 29019333 مقبول1810.94  بـمسعد1996-03-11

لخنش   خدیجة 29019336 مقبول1911.46  بـمسعد1996-12-28

بن علي   حلیمة 29019261 جید2014.00  بـمسعد1998-04-24

بن العید   خدیجة 29019345 مقبول2111.64  بـمسعد1998-11-24

مویسي   رقیھ 29019439 قریب من الجید2212.13  بـمسعد1998-01-16

بن احمد   راضیة 29019417 جید2315.48  بـمسعد1998-03-28

شعیب   رقیة 29019436 جید2414.25  بـمسعد1998-08-08

290من96:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة الحاج أحمد بن دحمان مسعد  | 17075: المؤسسة  

بوزید   زكریاء 29019445 مقبول2511.78  بـمسعد1998-10-17

محمدي   رقیة 29019438 قریب من الجید2613.42  بـمسعد1999-04-20

بن االحول   سعد 29019542 مقبول2710.36  بـمسعد1997-03-13

بن قویدر   صارة 29019671 مقبول2810.44  بـمسعد1997-04-05

شتاتحة   سفیان 29019571 مقبول2911.65  بـمسعد1997-04-25

بلخیري   سمیرة 29019598 قریب من الجید3012.26  بـمسعد1998-07-05

بودوح   شھیناز 29019659 مقبول3110.84  بـمسعد1998-08-17

سائحي   زینب أسماء 29019476 مقبول3210.10  بـمسعد1998-10-24

بلخیري   عائشة 29019730 مقبول3310.76  بـمسعد1998-03-22

خینش   عائشة 29019736 مقبول3410.00  بـمسعد1998-12-19

بن زرقین   عبد الرحمان 29019785 مقبول3510.30  بـمسعد1997-07-09

بن یحي   عبد الحفیظ 29019770 مقبول3611.10  بـمسعد1998-08-30

رانبي   عبد اهللا 29019837 قریب من الجید3712.76  بـمسعد1997-01-06

سویحي   عبد اهللا 29019838 قریب من الجید3812.48  بـمھدیة1997-02-20

سلمات   علي 29019940 جید3914.68  بـمسعد1998-01-22

زیان   عیسى 29019994 مقبول4011.18  بـمسعد1998-03-22

خلیف   فاطمة 29020033 مقبول4110.36  بـمسعد1998-08-09

مزوز   علي عبد الشافي 29019946 مقبول4211.80  بـمسعد1998-09-13

نارة   عمر 29019976 مقبول4310.28  بـمسعد1998-10-28

حرفوف   عمر بن عبد الرحمان 29019981 جید4414.00  بـمسعد1999-01-18

عیساوي   فاطمة الزھراء 29020048 مقبول4510.66  بـمسعد1999-02-04

مشري   عمر 29019979 مقبول4610.26  بـمسعد1999-03-06

بسعود   كلثوم 29020161 مقبول4710.26  بـمسعد1996-12-17

غلیسات   فاطنة 29020069 مقبول4810.38  بـمسعد1998-05-12

ریكي   فتیحة األم 29020098 مقبول4910.30  بـمسعد1998-12-13

بن یحي   لیلى 29020186 قریب من الجید5012.20  بـمسعد1999-01-13

بن العید   مسعودة 29020413 مقبول5110.90  بـمسعد1996-03-04

بن األحول   محمد السعید 29020318 مقبول5210.00  بـمسعد1998-05-28

صحراء   محمد أیوب 29020289 قریب من الجید5313.82  بـمسعد1998-10-04

290من97:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة الحاج أحمد بن دحمان مسعد  | 17075: المؤسسة  

نعامة   ھنیة 29020587 مقبول5411.36  بـسد رحال1995-09-24

عبد الباقي   نعیمة 29020522 جید5514.84  بـمسعد1998-01-26

بونوة   ودة 29020596 جید5614.29  بـدلدول1998-02-08

بن سویسي   نعیمة 29020523 مقبول5711.20  بـمسعد1998-04-11

بن دراح   وداد عائشة 29020595 مقبول5810.32  بـمسعد1999-02-02

290من98:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة عمر بن الخطاب مسعد  | 17076: المؤسسة  

االخنش   أحمد 29018736 مقبول110.24  بـمسعد1995-05-05

صفراني   أمال 29018815 مقبول211.50  بـمسعد1995-07-23

حلیس   أیوب 29018835 مقبول310.10  بـمسعد1998-01-18

بن زرقین   اسماعیل 29018898 مقبول411.20  بـمسعد1995-09-08

بن دراح   احمد بن امحمد 29018885 مقبول510.14  بـمسعد1996-01-25

جقلیل   ابوبكر 29018864 مقبول611.62  بـمسعد1998-11-29

الشین   البشیر 29018927 مقبول710.10  بـمسعد1996-02-26

براھیمي   األخضر عز الدین 29018921 مقبول810.28  بـمسعد1996-04-14

رابح   البشیر 29018930 مقبول910.74  بـمسعد1998-05-09

دركوش   الشیماء 29018991 مقبول1011.20  بـمسعد1997-01-29

كعباش   المسعود 29019064 مقبول1110.96  بـمسعد1997-02-01

رماضنیة   المسعود 29019066 مقبول1210.16  بـمسعد1997-12-21

غریب   جلول 29019197 مقبول1310.08  بـمسعد1995-01-28

طاھیري   بلقاسم 29019164 مقبول1411.36  بـسلمانة1995-10-07

ھواري   بومدین 29019190 مقبول1510.78  بـمسعد1996-02-22

سلمات   بولرباح 29019188 مقبول1610.10  بـمسعد1996-12-17

غویني   بن عیسى 29019178 قریب من الجید1712.64  بـقصر الحیران1998-04-09

العائب   براھیم 29019125 مقبول1810.06  بـمسعد1998-04-18

بن حدة   جھاد 29019219 مقبول1910.18  بـمسعد1997-03-17

بن سالم   حسینة 29019245 قریب من الجید2013.25  بـمسعد1998-09-27

قسمیة   حسام 29019237 جید2114.22  بـمسعد1999-02-13

داشر   حمزة 29019276 مقبول2211.42  بـمسعد1998-08-20

بن العید   خیر الدین 29019382 مقبول2310.06  بـمسعد1996-05-16

غزال   رابح 29019416 مقبول2410.60  بـمسعد1997-05-10

290من99:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة عمر بن الخطاب مسعد  | 17076: المؤسسة  

بن یحي   سالم 29019512 مقبول2510.46  بـمسعد1995-09-28

خنیش   سعداهللا 29019545 جید2614.38  بـمسعد1997-02-07

مقنش   سعاد 29019535 قریب من الجید2713.02  بـمسعد1998-11-22

قرش   سمیرة 29019595 مقبول2810.18  بـمسعد1997-04-05

عثمان   صفیة 29019679 قریب من الجید2912.62  بـمسعد1997-08-06

حدیبي   صالح الدین العلمي 29019686 مقبول3010.34  بـمسعد1997-10-04

ھواري   سھام 29019625 جید3114.98  بـمسعد1998-01-25

بسیسة   سمیة ھنیة 29019593 مقبول3211.46  بـمسعد1998-01-31

حریزي   سلمى 29019580 مقبول3311.66  بـمسعد1998-02-03

بن رحمون   طارق 29019692 مقبول3411.80  بـمسعد1998-02-28

تتة   شیماء ایناس 29019663 مقبول3510.60  بـالجلفة1998-07-26

شلیغم   سمیة 29019591 مقبول3610.52  بـمسعد1998-07-31

السعدي   صالح 29019680 مقبول3710.22  بـمسعد1998-08-14

سلمات   صالح الدین االیوبي 29019685 مقبول3811.22  بـمسعد1998-08-22

عیاشي   سمرة 29019585 جید3915.14  بـالجلفة1998-09-02

عثمان   شھیرة 29019648 قریب من الجید4012.58  بـمسعد1998-09-02

عثمان   شیماء 29019662 قریب من الجید4113.54  بـمسعد1999-02-20

محمدي   شھرزاد 29019647 مقبول4210.24  بـمسعد1999-03-21

عقون   سارة 29019488 قریب من الجید4312.56  بـمسعد1998-08-08

مباركي   عبیر 29019877 مقبول4410.04  بـمسعد1996-09-20

بلخیري   عبد الكریم 29019833 مقبول4511.08  بـمسعد1997-07-29

علوي   عبد المنعم عمران 29019847 قریب من الجید4612.78  بـمسعد1997-08-01

القط   عقبة 29019897 قریب من الجید4712.23  بـمسعد1998-03-29

بقاق   عبد اهللا 29019840 مقبول4810.26  بـمسعد1999-01-24

مومن   علي 29019920 مقبول4910.38  بـمسعد1995-03-12

طویر   عمر 29019973 مقبول5010.00  بـمسعد1997-03-01

بن جقلیل   علي 29019932 مقبول5111.52  بـالجلفة1997-06-07

معمري   علي 29019938 مقبول5210.68  بـمسعد1998-01-08

عثمان   فاطمة 29020031 مقبول5310.00  بـمسعد1998-01-09

290من100:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة عمر بن الخطاب مسعد  | 17076: المؤسسة  

نارة   یوسف 29020665 مقبول5411.16  بـمسعد1998-04-21

بن العید   عیسى 29019997 مقبول5511.12  بـمسعد1998-12-27

عثمان   عمر الفاروق 29019980 مقبول5610.02  بـمسعد1999-07-07

لعجال   فطیمة 29020128 مقبول5710.80  بـمسعد1995-04-11

بن سعد   مباركة 29020190 مقبول5810.50  بـمسعد1995-06-27

طیبي   محمد 29020241 مقبول5911.36  بـمسعد1996-00-00

عریشة   كمال ایمن 29020166 مقبول6010.04  بـمسعد1997-08-28

بن زرقین   فتیحة 29020096 مقبول6110.82  بـمسعد1998-02-20

سویسي   لیلى 29020185 قریب من الجید6213.30  بـمسعد1998-05-10

عمري   فاطنة بثینة 29020073 مقبول6310.20  بـمسعد1999-02-15

رابحي   مسعودة 29020411 مقبول6410.48  بـمسعد1995-03-12

طوال   محمد األمین 29020298 مقبول6510.36  بـمسعد1997-05-19

األبقع   مصطفى 29020437 جید6615.32  بـمسعد1998-00-00

دحمان   مسعودة 29020418 قریب من الجید6713.64  بـمسعد1998-06-01

بن یحي   وسیلة 29020611 مقبول6810.06  بـمسعد1996-08-20

بسعود   نوال 29020530 مقبول6910.34  بـمسعد1997-01-26

لعیاضي   نجوى 29020489 مقبول7011.22  بـمسعد1998-05-19

جلیطة   ھجیرة 29020571 مقبول7111.36  بـمسعد1998-09-13

عمرواي   نجاة 29020486 قریب من الجید7213.88  بـمسعد1998-12-27

محمدي   یعقوب 29020643 مقبول7310.92  بـمسعد1999-01-19

290من101:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة  سد رحال مسعد  | 17077: المؤسسة  

زروقي   الحسن 29018939 مقبول111.08  بـمسعد1996-01-02

مریخ   الحسین 29018947 مقبول210.60  بـمسعد1997-10-11

ذیب   العربي 29019027 مقبول311.58  بـسدرحال1998-03-23

عسالي   بلقاسم 29019159 قریب من الجید412.64  بـسدرحال1993-02-15

سلیخ   بوداود 29019182 مقبول511.22  بـسدرحال1993-03-14

جعید   بن داود 29019172 مقبول611.24  بـسد رحال1994-10-16

غراب   بلقاسم 29019162 مقبول711.70  بـسدرحال1994-10-22

سعدي   بلقاسم 29019165 مقبول811.36  بـسد رحال1996-00-00

مریخ   حسین 29019244 مقبول910.36  بـسدحال1996-02-17

طیبي   حسن 29019240 مقبول1010.14  بـسدرحال1996-08-30

جعید   ربحیة 29019420 مقبول1110.15  بـسد رحال1994-07-11

شعیب   سعد 29019538 قریب من الجید1213.52  بـمسعد1995-07-14

شعیب   سایح 29019522 قریب من الجید1312.22  بـسدرحال1996-01-29

قلیلة   شمس 29019642 مقبول1410.42  بـسدرحال1996-06-10

غراب   سعیدة 29019566 مقبول1510.66  بـقصر الحیران1998-11-08

شارف   سارة 29019481 مقبول1611.24  بـمسعد1996-04-01

رجم   زینب 29019471 مقبول1710.42  بـمسعد1997-01-06

سویح   عبد القادر 29019819 مقبول1811.16  بـسد رحال1996-06-07

عسالي   عیسى 29019991 مقبول1910.60  بـسدرحال1994-09-10

سعودي   علي 29019922 مقبول2010.12  بـسدرحال1996-01-27

حمرورش   محمد 29020232 مقبول2110.92  بـسدرحال1995-03-18

غراب   لخضر 29020174 مقبول2211.10  بـسدرحال1996-05-06

سعودي   محمد االمین 29020313 قریب من الجید2312.48  بـمسعد1996-05-19

قناي   محمد 29020278 مقبول2410.40  بـسدرحال1998-02-27

290من102:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة  سد رحال مسعد  | 17077: المؤسسة  

جعید   محمد 29020283 قریب من الجید2513.02  بـسدرحال1998-10-06

غراب   مسعودة 29020421 مقبول2611.96  بـسدرحال1998-11-22

قناي   یوسف 29020647 مقبول2711.98  بـسدرحال1994-04-29

290من103:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة بوعبدلي دحمان مسعد  | 17078: المؤسسة  

كشیدة   آسیا 29018710 مقبول111.32  بـمسعد1994-05-15

لقرع   أیمن 29018829 مقبول210.04  بـمسعد1997-10-09

سویسي   أیمن صالح الدین 29018833 مقبول311.38  بـمسعد1998-03-08

رمیثة   أمینة 29018825 جید414.84  بـمسعد1999-04-28

تواتي   احمد جعفر 29018886 مقبول511.30  بـمسعد1994-11-25

بلواز   احمد 29018875 قریب من الجید612.00  بـمسعد1997-01-23

قویسم   الحسین 29018943 مقبول711.46  بـمسعد1994-10-26

بن األحرش   اسماعیل السنوسي 29018915 مقبول810.24  بـالجلفة1995-03-16

قرمیط   الحاج سلیم 29018938 مقبول910.76  بـالجلفة1996-03-04

ھواري   اسماعیل 29018910 مقبول1010.04  بـمسعد1996-03-16

بونعمة   الحسین 29018946 مقبول1110.98  بـمسعد1996-08-16

میمون   التواتي 29018931 مقبول1211.28  بـمسعد1998-08-03

بلواز   الربحیة 29018966 مقبول1311.74  بـمسعد1995-11-09

سویسي   الشریف 29018987 مقبول1410.66  بـمسعد1995-12-07

شداد   الزھرة عدیلة 29018975 مقبول1511.20  بـمسعد1999-10-03

رحمون   الطیب 29019022 قریب من الجید1612.02  بـمسعد1994-04-25

حفاف   الطاھر انور 29019021 مقبول1710.18  بـمسعد1995-03-20

قصاب   المختار 29019040 مقبول1810.42  بـمسعد1995-11-18

شیخ   العیاشي زكریاء 29019030 مقبول1910.06  بـمسعد1998-05-05

بن زرقین   المقدم 29019068 مقبول2010.64  بـمسعد1996-09-23

قزو   المیسوم 29019070 قریب من الجید2112.36  بـمسعد1997-04-12

قاسمي   امیرة 29019097 مقبول2210.78  بـمسعد1997-11-17

طاھیري   المسعود 29019065 مقبول2310.00  بـمسعد1997-11-29

االحول   امال 29019094 مقبول2410.50  بـمسعد1998-11-06

290من104:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة بوعبدلي دحمان مسعد  | 17078: المؤسسة  

بواكر   المیلود نائل 29019072 قریب من الجید2512.98  بـمسعد1999-01-12

بلخیري   بن عبد اهللا 29019173 مقبول2610.92  بـمسعد1995-03-05

جاقط   بن عطیة 29019176 مقبول2710.78  بـمسعد1998-02-28

ویرق   ایمان 29019114 قریب من الجید2813.48  بـمسعد1998-05-07

رمضان   جمیلة 29019213 قریب من الجید2913.08  بـمسعد1996-01-28

نائبي   حبیبة 29019233 مقبول3010.86  بـمسعد1996-10-18

كریوع   جیاللي 29019225 مقبول3111.40  بـمسعد1996-12-04

بوطبة   حبیبة 29019234 مقبول3210.08  بـمسعد1997-03-16

لمباركي   حاج لخضر معین 29019227 قریب من الجید3313.32  بـتقرت1998-01-07

جرعوب   جوھر 29019224 مقبول3410.46  بـمسعد1999-01-01

شعیب   حوریة 29019295 قریب من الجید3513.36  بـمسعد1995-03-13

رمیثة   حنان 29019281 مقبول3610.16  بـمسعد1995-05-15

صحراوي   حنان 29019286 قریب من الجید3712.36  بـمسعد1996-11-20

بودوح   حلیمة 29019260 مقبول3811.24  بـمسعد1997-05-02

خرخاش   حلیمة أمال 29019262 مقبول3910.04  بـمسعد1997-11-09

غول   حوریة ایمان 29019311 مقبول4011.58  بـمسعد1998-02-18

الود   خدیجة 29019342 مقبول4110.32  بـمسعد1998-03-20

دیول   ربیح 29019421 مقبول4210.02  بـمسعد1997-07-03

طش   خولة 29019377 قریب من الجید4312.06  بـمسعد1998-01-24

بلواز   سامیة 29019521 مقبول4411.52  بـفیض البطمة1997-01-23

حیجول   سالم 29019515 مقبول4510.44  بـمسعد1997-02-08

أوباح   صلیحة 29019688 قریب من الجید4612.04  بـمسعد1995-10-13

كعباش   سھام 29019619 مقبول4710.42  بـمسعد1996-06-13

خیري   طارق بن زیاد 29019694 قریب من الجید4812.32  بـمسعد1996-11-16

سعودي   صابرین 29019665 قریب من الجید4912.54  بـقصر الحیران1998-03-21

جقریف   سناء 29019613 جید جدا5016.06  بـسكیكدة1998-04-17

بن عبد الرحمان   سمیة 29019589 قریب من الجید5112.98  بـمسعد1998-04-27

رمة   صابرین 29019667 مقبول5211.60  بـمسعد1998-08-01

الود   طاھر 29019695 مقبول5310.48  بـمسعد1998-08-01

290من105:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة بوعبدلي دحمان مسعد  | 17078: المؤسسة  

قویدري   صفاء 29019677 مقبول5410.62  بـمسعد1998-09-04

شعیب   شرف الدین 29019635 مقبول5510.62  بـمسعد1998-11-15

رزازقة   طارق 29019693 مقبول5611.84  بـمسعد1998-11-15

شیھب   زھرة ابتسام 29019460 مقبول5710.38  بـمسعد1997-06-06

بربورة   زھیر 29019463 مقبول5810.48  بـمسعد1997-12-30

جرعوب   زینب آسیا 29019475 مقبول5911.86  بـمسعد1998-02-05

حشاني   زكیة 29019459 مقبول6010.16  بـمسعد1998-06-18

دحمان   سارة 29019490 مقبول6110.90  بـمسعد1998-10-30

بن مزوز   عائشة 29019717 قریب من الجید6212.86  بـمسعد1996-06-02

قرزو   عبد الباسط یوسف 29019765 مقبول6311.38  بـمسعد1996-03-01

كعباش   عبد الرؤوف 29019774 مقبول6410.86  بـمسعد1996-04-16

بن سعید   عبد الرحمان 29019786 جید6515.02  بـمسعد1997-08-08

ریدة   عبد العزیز 29019810 مقبول6610.54  بـمسعد1996-07-23

كریوع   عبد الكریم 29019832 مقبول6711.36  بـمسعد1996-12-04

زرقط   عبد المجید 29019846 مقبول6810.14  بـمسعد1998-03-13

شاتي   عبد الفتاح 29019812 قریب من الجید6912.62  بـمسعد1998-10-07

سلمات   عبد اهللا 29019839 قریب من الجید7013.10  بـمسعد1998-11-04

كشیدة   عمار عبد الغاني 29019962 مقبول7110.22  بـمسعد1995-01-10

براھیمي   علي 29019929 مقبول7211.44  بـمسعد1997-03-01

بالخیر   علي 29019930 مقبول7310.28  بـأم العظام1997-03-06

طش   یوسف 29020662 مقبول7411.68  بـمسعد1997-11-08

عیساوي   فاطمة الزھراء 29020044 قریب من الجید7512.20  بـمسعد1998-03-20

عزیري   فاطمة 29020034 مقبول7610.02  بـمسعد1998-08-24

سلمات   عمر 29019978 قریب من الجید7713.88  بـمسعد1998-12-09

بوزید   فاطیمة 29020075 مقبول7810.40  بـمسعد1995-04-23

زیطوط   فطیمة 29020129 مقبول7910.38  بـمسعد1995-09-25

خالدي   محجوبة 29020212 مقبول8011.50  بـمسعد1996-01-09

حمام   فوزیة 29020135 مقبول8110.02  بـمسعد1996-02-17

ھواري   فیروز 29020139 مقبول8211.08  بـمسعد1997-09-19

290من106:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة بوعبدلي دحمان مسعد  | 17078: المؤسسة  

ربیعي   فاطنة 29020071 مقبول8310.90  بـمسعد1998-09-10

بن عبد الرحمان   مسعودة 29020409 قریب من الجید8412.90  بـمسعد1994-08-11

نوي   ملیكة 29020446 مقبول8511.34  بـمسعد1997-01-13

شعیب   محمد االمین 29020314 مقبول8611.24  بـمسعد1998-09-26

بسیسة   محمد االمین 29020315 جید جدا8716.18  بـمسعد1998-10-26

میمون   مروان 29020379 قریب من الجید8813.38  بـمسعد1998-10-27

جدیمیرة   موسى 29020464 مقبول8910.82  بـمسعد1995-02-02

كیدار   یاسین 29020629 مقبول9010.54  بـمسعد1995-11-08

قزران   ھاجر 29020561 مقبول9110.54  بـمسعد1997-09-26

بربورة   منیرة أصیل 29020463 مقبول9211.10  بـمسعد1998-02-13

رمیثة   نور الھدى 29020541 مقبول9311.78  بـمسعد1998-03-05

زعبوب   ھیفاء نور الیقین 29020590 مقبول9410.22  بـمسعد1998-03-26

بن قویدر   وائل یاسین 29020592 جید جدا9516.46  بـمسعد1998-06-30

رقیق   نور الھدى 29020542 مقبول9611.46  بـمسعد1998-07-10

بونوة   نور الدین 29020539 مقبول9711.22  بـمسعد1998-07-20

ابسیسة   نجاة 29020484 قریب من الجید9812.80  بـمسعد1998-08-13

بلعمري   ھشام 29020586 قریب من الجید9913.82  بـالقبة1998-08-26

بن زرقین   یاسمین 29020625 مقبول10010.78  بـمسعد1998-09-01

سعیدي   ھاجر آمنة 29020562 مقبول10110.00  بـمسعد1999-06-22

290من107:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة برابح خلیفة القدس مسعد  | 17079: المؤسسة  

بن قویدر   أحمد 29018738 مقبول110.46  بـمسعد1995-06-25

قصاب   أیوب 29018834 مقبول210.88  بـمسعد1997-12-26

طعیبة   أم الخیر 29018809 مقبول310.54  بـالعسافیة1998-01-24

قویسم   إیمان 29018843 قریب من الجید413.02  بـمسعد1998-10-24

طیبي   الزھرة 29018969 مقبول510.32  بـمسعد1994-12-11

نوري   الشیماء 29018992 قریب من الجید612.08  بـمسعد1998-01-03

بن عطیة   الطاھر 29019015 مقبول710.34  بـغردایة1995-11-29

عالوي   تجاني 29019192 مقبول811.26  بـمسعد1994-03-20

لھزیل   بریره 29019126 مقبول910.80  بـمسعد1995-09-16

بن قرینة   بلقیس 29019170 قریب من الجید1013.32  بـمسعد1997-05-14

طحاح   جھاد 29019218 مقبول1111.32  بـمسعد1996-12-10

لكحل   دھكالة 29019413 مقبول1211.24  بـمسعد1998-08-07

دحمان   خولة آمة الرحمان 29019380 جید1315.36  بـمسعد1998-11-14

بوفیرة   سعاد 29019534 قریب من الجید1412.78  بـمسعد1998-11-07

دحمان   صلیحة 29019689 قریب من الجید1513.12  بـمسعد1998-03-06

براھیمي   طھ یاسین 29019698 مقبول1611.06  بـمسعد1998-10-17

عیدي   عادل 29019739 مقبول1711.02  بـمسعد1994-06-11

بلعباس   عبد اهللا 29019836 مقبول1811.76  بـمسعد1994-04-24

جموعي   عبدالرحمان 29019864 مقبول1911.56  بـمسعد1995-07-23

بلخیرات   عبد النور 29019863 مقبول2010.22  بـمسعد1996-07-17

رمیثة   عبد اهللا اكرم 29019841 مقبول2111.36  بـمسعد1997-09-25

بن الشاوي   عبد اللطیف 29019834 مقبول2210.08  بـقطارة1998-03-18

صدارة   علي 29019916 مقبول2310.28  بـمسعد1994-10-24

قاسم   فاطمة الزھراء 29020038 قریب من الجید2412.08  بـمسعد1996-03-08

290من108:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة برابح خلیفة القدس مسعد  | 17079: المؤسسة  

وذان   فاطمة الزھراء 29020045 قریب من الجید2512.76  بـالجلفة1998-03-29

ربیح   فاطنة 29020066 مقبول2610.00  بـسلمانة1997-01-26

بن دراح   فاطنة أماني 29020072 قریب من الجید2713.18  بـمسعد1998-08-30

رقیات   المیھ 29020169 مقبول2810.90  بـسلمانة1998-12-28

لھزیل   محمد ریاض 29020338 مقبول2910.02  بـمسعد1995-09-27

صدارة   مروان 29020377 مقبول3011.50  بـمسعد1996-04-22

منصور   مراد 29020373 مقبول3111.48  بـمسعد1996-05-28

طاھیري   مریم 29020390 مقبول3210.66  بـمسعد1997-07-23

م   محمد عالء الدین ناصر 29020347 مقبول3310.25  بـمسعد1998-01-25

معاش   ولید 29020620 مقبول3410.22  بـمسعد1998-01-10

بوزید   نعیمة فاضل 29020525 مقبول3510.12  بـمسعد1998-07-25

جعیدیر   ھجیرة 29020572 مقبول3611.46  بـمسعد1998-10-18

نائبي   نور الھدى 29020543 قریب من الجید3712.23  بـمسعد1999-02-20

290من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة علي بن شھیب دلدول مسعد  | 17080: المؤسسة  

الفراح مولود   السالك 29018979 مقبول110.96  بـبئر انزران1997-06-07

بلول   المیلود 29019071 مقبول210.26  بـمسعد1994-06-21

بن بلقاسم   بلخیر 29019142 مقبول311.92  بـمسعد1997-12-08

الحسین المحجوب   سالمو 29019576 مقبول410.06  بـالعین البیضاء1991-11-12

محمدي   زینب 29019469 مقبول511.34  بـزكار1996-07-22

برشي   محمد 29020235 مقبول611.48  بـقطارة1995-05-20

قزران   فضل 29020119 مقبول710.12  بـمسعد1995-09-22

مختاري   نور الدین 29020535 مقبول810.84  بـمسعد1993-04-28

جقلیل   نوري 29020546 مقبول910.48  بـدلدول1997-04-23

جقلیل   ھاجر طبیشة 29020563 مقبول1010.20  بـدلدول1998-06-12

290من110:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة طاھیري بلخیر القدس مسعد  | 17081: المؤسسة  

سلمات   أحمد 29018745 قریب من الجید112.06  بـمسعد1997-01-01

نوري   أیمن جمال الدین 29018831 مقبول211.62  بـمسعد1998-04-25

معاش   ابتسام 29018846 مقبول310.20  بـمسعد1998-10-05

حوة   احالم 29018867 مقبول411.90  بـمسعد1998-07-02

بلخیر   احمد 29018879 قریب من الجید512.02  بـمسعد1998-08-09

مختاري   احمد 29018881 قریب من الجید613.12  بـمسعد1998-12-16

داودي   اسامة نجیب 29018892 قریب من الجید712.46  بـمسعد1999-05-27

بن تونسي   الشیماء 29018993 مقبول810.78  بـمسعد1998-05-28

بن اعمارة   الیاس 29019082 قریب من الجید913.86  بـبوسعادة1998-11-10

بن دراح   امال السعدیة 29019095 قریب من الجید1013.56  بـمسعد1999-01-15

زرقط   بلخیر 29019139 مقبول1110.48  بـمسعد1996-09-05

سویسي   بوالرباح 29019186 مقبول1210.62  بـمسعد1998-04-01

بن عطیة   ایمان 29019115 مقبول1311.78  بـمسعد1998-06-30

سماتي   ایمان عبیر 29019118 قریب من الجید1412.56  بـمسعد1998-10-14

قلیلة   خالد 29019321 مقبول1511.64  بـقصر الحیران1995-06-14

منصور   خدیجة 29019335 مقبول1610.48  بـمسعد1996-04-18

الھادي   حنان 29019288 مقبول1711.70  بـمسعد1996-12-24

تواتي   خدیجة اسماء 29019346 مقبول1810.18  بـمسعد1997-02-16

جالل   حنان 29019289 مقبول1910.08  بـمسعد1997-06-16

عبد السالم   خولة 29019374 مقبول2010.72  بـمسعد1997-06-28

مومن   خولة 29019379 مقبول2110.62  بـمسعد1998-05-11

طوال   زكریاء االمین 29019447 قریب من الجید2212.02  بـمسعد1998-06-30

ھجرسي   رقیة 29019437 قریب من الجید2313.22  بـمسعد1998-11-04

منصور   سالم 29019510 مقبول2410.92  بـمسعد1994-12-23

290من111:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة طاھیري بلخیر القدس مسعد  | 17081: المؤسسة  

بافة   سامیة 29019520 قریب من الجید2512.06  بـزرالدة1995-04-29

مسبل   سفیان 29019569 قریب من الجید2613.76  بـمسعد1995-03-30

بن كیحول   صالح الدین 29019682 مقبول2710.32  بـعین الملح1996-01-23

نوي   سماح 29019584 مقبول2810.98  بـمسعد1998-04-04

ریدة   شریف 29019637 مقبول2910.80  بـعین الصحراء1998-06-11

عرعور   طھ عبد الحمید 29019697 مقبول3010.54  بـمسعد1998-10-13

برابح   سمیة 29019592 مقبول3110.24  بـمسعد1998-12-28

بلعطرة   زینب 29019473 مقبول3211.22  بـالجلفة1997-10-03

عبد السالم   زینب 29019474 مقبول3311.08  بـمسعد1998-11-22

حمام   عائشة 29019729 مقبول3410.08  بـمسعد1998-03-06

ضبع   عبد العزیز 29019797 مقبول3510.78  بـمسعد1992-08-30

معاش   عامر 29019763 مقبول3611.30  بـمسعد1998-02-19

حمادي   عفاف 29019891 قریب من الجید3712.42  بـمسعد1995-12-30

شعیب   عبد العزیز 29019811 مقبول3810.16  بـمسعد1996-09-22

بن جنیدي   عبد القادر 29019828 قریب من الجید3912.10  بـالقلیعة1998-06-13

صدارة   عفاف 29019894 قریب من الجید4012.96  بـمسعد1998-09-21

لھزیل   عبیر 29019881 مقبول4110.06  بـمسعد1999-04-25

قلیلة   علي 29019919 مقبول4210.92  بـمسعد1995-02-21

بلخیري   یوسف 29020661 مقبول4310.20  بـمسعد1997-02-14

مختاري   فاروق 29020014 مقبول4411.08  بـالجلفة1998-05-06

عزوزي   علي 29019944 مقبول4510.60  بـالجلفة1998-12-28

بلخوص   كریمة 29020148 مقبول4610.52  بـالبرین1995-04-03

حلباوي   فاطمة زھراء 29020061 مقبول4710.52  بـمسعد1998-01-18

مساھل   المیة 29020168 جید4814.72  بـالجلفة1998-01-31

كسكس   مریم 29020393 جید4914.32  بـمسعد1998-03-05

دحمان   ملیكة 29020447 مقبول5011.90  بـالجلفة1998-07-05

نوري   محمد رضوان 29020337 مقبول5111.30  بـمسعد1998-11-24

قرود   ھدى 29020574 مقبول5211.60  بـمسعد1995-01-15

صدارة   نصیرة 29020498 قریب من الجید5312.24  بـمسعد1995-02-04

290من112:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة طاھیري بلخیر القدس مسعد  | 17081: المؤسسة  

نوري   وھیبة 29020623 مقبول5410.54  بـمسعد1997-02-15

موساوي   ھشام 29020584 مقبول5510.66  بـمسعد1998-02-20

طوال   وسیلة رتیبة 29020612 قریب من الجید5613.34  بـمسعد1998-05-24

حید ش   یعقوب 29020642 مقبول5711.26  بـمسعد1998-06-04

جریبیع   ھبة 29020564 مقبول5811.82  بـمسعد1998-09-28

عباس   نور الدین 29020540 مقبول5910.64  بـمسعد1998-11-06

دحمان   نوال 29020532 مقبول6010.00  بـمسعد1999-01-04

290من113:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | إكمالي ھاني بلھادي مسعد  | 17082: المؤسسة  

بن علي   أحمد بن خلیفة 29018766 مقبول110.04  بـمسعد1995-08-18

شداد   أحمد بشیر 29018765 مقبول211.04  بـغردایة1997-02-16

طویر   أسماء 29018785 مقبول310.18  بـمسعد1999-01-29

غربي   إیمان 29018841 مقبول410.70  بـمسعد1995-09-07

عیساوي   إیمان 29018842 قریب من الجید512.38  بـمسعد1997-06-27

شعیب   الشیماء 29018994 مقبول611.52  بـمسعد1998-06-23

بن سالم   الطاھر 29019014 مقبول711.02  بـدلدول1995-04-11

خذیر   العلمي 29019028 مقبول811.16  بـمسعد1997-03-26

بودوح   العلمي 29019029 مقبول910.12  بـمسعد1997-07-15

كعباش   المسعود 29019067 مقبول1011.20  بـمسعد1998-10-28

بلمداني   بلخیر خیر الدین 29019145 مقبول1110.88  بـمسعد1994-01-02

ریكي   أبوبكر 29019181 قریب من الجید1212.78  بـمسعد1998-07-25

بن قویدر   حاتم لؤي 29019226 مقبول1311.52  بـمسعد1998-02-01

حلیس   حسناء نور الھدى 29019241 قریب من الجید1412.26  بـمسعد1998-03-05

قط   الحبیب 29019231 مقبول1510.44  بـمسعد1998-10-22

رابحي   خدیجة 29019327 مقبول1610.94  بـمسعد1993-12-19

خذیر   خالد عبد الحفیظ 29019326 قریب من الجید1712.08  بـمسعد1994-11-03

جریبیع   حوریة 29019309 مقبول1810.48  بـمسعد1997-07-17

ذیب   رندة 29019440 مقبول1911.88  بـمسعد1997-10-25

حنش   خلیفة 29019365 جید2015.42  بـمسعد1998-01-11

بن یحي   سعد 29019539 قریب من الجید2112.40  بـمسعد1996-05-11

العیوج   سعد 29019540 مقبول2210.86  بـمسعد1996-12-22

شوف   السعدیة 29019547 مقبول2310.30  بـمسعد1998-10-10

بن دقیم   سعاد 29019533 مقبول2411.44  بـمسعد1998-10-19

290من114:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | إكمالي ھاني بلھادي مسعد  | 17082: المؤسسة  

درویش   سھیلة 29019629 مقبول2511.06  بـاألغواط1995-03-06

بن سلیلیح   سعیده 29019567 قریب من الجید2612.96  بـمسعد1998-01-19

سالمة   سارة 29019482 مقبول2710.58  بـمسعد1996-06-15

قرطي   زھور 29019461 مقبول2810.44  بـالجلفة1996-09-19

منصور   عبد الرحمان 29019777 مقبول2910.18  بـمسعد1991-10-19

قلیلة   عبد الرحمان 29019778 مقبول3010.38  بـمسعد1993-05-09

حلیس   عبد الرحمان 29019779 مقبول3110.14  بـسدرحال1993-08-24

لعجال   عبد الرزاق 29019793 مقبول3210.38  بـمسعد1994-03-22

جرعوب   عبد اللطیف البشیر 29019835 قریب من الجید3312.46  بـمسعد1993-08-25

ریدة   عبد الكریم 29019831 مقبول3411.62  بـمسعد1993-08-31

لمباركي   عثمان 29019882 مقبول3510.32  بـمسعد1996-07-14

بوزید   عفاف 29019895 قریب من الجید3612.30  بـمسعد1998-03-23

بن السعید   علي 29019912 مقبول3710.60  بـمسعد1993-07-17

بن عیسى   عیسى زین العابدین 29019998 مقبول3810.50  بـمسعد1993-09-30

عالب   علي 29019917 مقبول3911.08  بـمسعد1994-10-28

بن زرقین   علي 29019939 مقبول4011.60  بـمسعد1998-05-17

خینش   عماد الدین 29019948 جید4114.52  بـمسعد1998-02-25

نفطي   علي 29019943 مقبول4210.56  بـمسعد1998-11-14

قرطي   كریمة 29020146 قریب من الجید4312.06  بـمسعد1994-06-04

جریبیع   فیروز 29020138 مقبول4411.40  بـمسعد1995-12-02

شداد   فایزة 29020079 مقبول4510.90  بـمسعد1997-12-01

نوري   كلثوم 29020162 مقبول4611.36  بـمسعد1998-07-31

بن دراح   فاطمة الزھراء 29020059 مقبول4711.24  بـمسعد1999-03-29

مھدي   محمد الطاھر 29020343 مقبول4810.48  بـحاسي بحبح1994-11-01

مویسي   محمد 29020267 مقبول4910.34  بـمسعد1997-01-10

جرعوب   مریم 29020391 مقبول5010.56  بـمسعد1997-08-06

غزال   محمد 29020280 مقبول5110.88  بـمسعد1998-03-15

درباك   محمد 29020285 مقبول5210.14  بـمسعد1998-12-18

سعداوي   نوال 29020529 مقبول5310.42  بـمسعد1995-05-12

290من115:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | إكمالي ھاني بلھادي مسعد  | 17082: المؤسسة  

بن رحمون   یوسف 29020648 مقبول5410.36  بـمسعد1995-11-21

كریوع   نعیمة 29020524 قریب من الجید5512.02  بـمسعد1998-09-17

290من116:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة طریق قطارة الجدیدة مسعد  | 17083: المؤسسة  

قریب   أسماء 29018784 قریب من الجید112.75  بـالجلفة1998-09-12

تواتي   أسامة 29018778 مقبول210.62  بـمسعد1998-11-30

دیول   احمد 29018868 قریب من الجید312.52  بـمسعد1994-07-10

غویني   احمد 29018874 مقبول411.32  بـمسعد1997-01-08

جوبر   احالم 29018866 قریب من الجید513.70  بـمسعد1998-02-21

سلیلیح   احمد 29018880 مقبول610.62  بـمسعد1998-11-15

طواش   الحاج 29018933 مقبول710.14  بـمسعد1993-09-27

بسعود   األخضر 29018920 قریب من الجید812.98  بـملیلیحة1995-08-19

عبداالوي   االخضر 29018923 مقبول911.20  بـفیض البطمة1996-00-00

بوذینة   الحسن 29018940 مقبول1010.76  بـمسعد1998-11-15

خینش   الزھرة 29018970 قریب من الجید1113.38  بـعین الصحراء1995-10-05

رقیق   الزھرة 29018971 مقبول1210.46  بـمسعد1996-11-01

بن سلیلیح   الطاھر 29019011 مقبول1310.12  بـمسعد1991-02-01

حبیش   بلقاسم 29019163 مقبول1410.68  بـمسعد1995-06-23

نعیمي   بن عبداهللا 29019175 مقبول1510.68  بـمسعد1996-12-08

نعامة   بلخیر 29019141 مقبول1610.76  بـمسعد1997-01-13

بن عبدالھادى   خدیجة 29019332 قریب من الجید1712.66  بـمسعد1996-03-00

بن قویدر   حمزة 29019273 مقبول1811.20  بـمسعد1996-09-21

بن قویدر   خدیجة 29019339 جید جدا1916.14  بـمسعد1997-09-12

بومیدونة   رحمة 29019426 مقبول2010.74  بـمسعد1995-10-30

مرزق   رضوان أسامة 29019434 قریب من الجید2113.06  بـمسعد1998-06-02

بن سلیلیح   سعد 29019536 مقبول2210.88  بـمسعد1993-11-21

كحیل   سعد 29019541 مقبول2310.66  بـمسعد1997-02-17

بن عیسى   سالم سیف الدین 29019518 قریب من الجید2412.96  بـمسعد1998-09-02

290من117:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة طریق قطارة الجدیدة مسعد  | 17083: المؤسسة  

دركوش   طارق 29019691 مقبول2511.82  بـمسعد1993-10-29

نفطي   صافیة 29019672 مقبول2611.00  بـمسعد1995-11-12

زرقین   صباح 29019674 قریب من الجید2712.06  بـمسعد1996-07-20

منصور   سھام 29019621 مقبول2810.94  بـالجلفة1996-12-17

بلمداني   سلمى 29019579 مقبول2910.80  بـمسعد1998-01-27

قریب   سمیة 29019588 مقبول3011.56  بـمسعد1998-03-03

بسعود   سھام 29019627 مقبول3110.20  بـمسعد1998-07-19

قعفازي   زینب 29019470 مقبول3211.25  بـمسعد1997-00-00

مقنش   عائشة 29019714 مقبول3310.80  بـمسعد1995-03-24

قرطي   عائشة 29019716 قریب من الجید3413.18  بـمسعد1996-01-05

عقون   عائشة 29019733 قریب من الجید3512.60  بـمسعد1998-06-19

نوي   عائشة 29019734 مقبول3610.82  بـمسعد1998-08-28

بورنان   عائشة رمیسة 29019738 قریب من الجید3713.80  بـالجلفة1999-02-08

میمون   عبدالقادر 29019870 مقبول3811.80  بـمسعد1998-09-21

بسعود   عیسى 29019988 مقبول3910.40  بـملیلیحة1994-00-00

بلخیر   فاطمة 29020032 قریب من الجید4012.74  بـمسعد1998-06-26

بلمداني   محمد 29020223 مقبول4110.08  بـمسعد1994-08-05

بومیدونة   فیالة 29020137 مقبول4211.36  بـمسعد1995-00-00

بن صالح   محمد 29020227 مقبول4311.66  بـالجلفة1995-00-00

ناصر   محمد 29020237 مقبول4410.08  بـمسعد1995-08-18

قرطي   لخضر 29020175 مقبول4511.58  بـمسعد1996-07-17

حلباوي   فاید 29020076 مقبول4610.30  بـالجلفة1998-02-17

قرطي   فتیحة 29020097 جید4715.02  بـمسعد1999-01-19

سعداوي   محمد 29020265 مقبول4810.94  بـمسعد1996-12-01

بن جاب اهللا   محمد أیمن 29020287 قریب من الجید4913.04  بـمسعد1998-12-18

غوریسي   نجاة 29020478 مقبول5010.26  بـمسعد1994-05-15

ھتھات   نادیھ 29020473 مقبول5110.94  بـمسعد1996-11-17

ذوابھ   ورده 29020610 مقبول5211.18  بـمسعد1998-07-13

290من118:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1مسعد | متوسطة الجدیدة مسعد المدخل الشمالي  | 17084: المؤسسة  

غویني   آمنة 29018715 مقبول110.72  بـمسعد1997-08-20

بلخیري   أم الخیر 29018797 مقبول210.70  بـدلدول1997-01-03

ھریمك   أحمد أسامة 29018762 قریب من الجید312.66  بـمسعد1998-02-02

قاسمي   أمال 29018816 مقبول410.90  بـمسعد1995-09-17

مقطي   العربي 29019026 مقبول511.54  بـمسعد1996-04-15

بن سالم   بن قسمیة 29019179 مقبول610.62  بـمسعد1998-01-20

بن العید   خدیجة 29019340 مقبول710.12  بـمسعد1997-10-30

مبروكي   خولة 29019378 مقبول811.42  بـمسعد1998-03-27

زیطوط   سارة 29019484 مقبول910.44  بـمسعد1997-04-15

مھجور   طیب ھشام 29019711 قریب من الجید1012.30  بـسیدي بلعباس1995-07-22

بن عریف   عامر 29019759 قریب من الجید1113.48  بـمسعد1994-00-00

قلیلة   محمد 29020234 مقبول1211.00  بـمسعد1995-04-18

بلخیرات   كریمة 29020159 مقبول1310.32  بـمسعد1996-03-10

ربیع   قدیرة 29020140 مقبول1410.96  بـعین االبل1996-06-22

شرایف   مباركة 29020192 مقبول1510.72  بـمسعد1997-01-05

بن قویدر   لخضر 29020177 مقبول1610.36  بـمسعد1998-01-08

ربیع   مداني 29020372 قریب من الجید1713.40  بـمسعد1994-09-16

بن نعمان   مصطفى 29020431 مقبول1811.54  بـمسعد1996-06-11

عثمان   مصطفى 29020435 مقبول1910.58  بـمسعد1997-02-14

زرقط   مروان عبد الرحمان 29020380 مقبول2010.16  بـمسعد1997-08-14

بلعباس   محمد المحفوظ 29020326 مقبول2110.36  بـمسعد1998-08-18

بعیرة   یاسین 29020633 مقبول2210.92  بـمسعد1998-11-10

290من119:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة الشائب التجاني مسعد  | 17088: المؤسسة  

قماري   نضال 29021190 قریب من الجید112.92  بـمسعد1998-02-02

ربیزي   نصیرة 29021185 قریب من الجید212.84  بـمسعد1998-05-22

تواتي   نصیره 29021189 مقبول311.08  بـمسعد1998-11-11

صفراني   أسماء 29020703 مقبول410.60  بـمسعد1997-07-11

خمیلھ   أم الخیر 29020708 قریب من الجید512.50  بـمسعد1998-07-25

صید   أم الخیر 29020710 مقبول610.40  بـمسعد1999-07-29

قزیم   الزھره 29020747 مقبول710.38  بـمسعد1995-05-29

مسعودي   الطاھر 29020752 مقبول811.34  بـمسعد1996-05-04

بن رحمون   تواتى 29020801 مقبول910.74  بـمسعد1997-10-10

بن عیسى   بلقیس فاطمة 29020797 مقبول1010.32  بـالجلفة1999-04-22

بن رحمون   حوریھ 29020834 قریب من الجید1112.12  بـمسعد1996-03-08

كیدار   خدیجھ 29020846 مقبول1210.14  بـمسعد1998-02-06

غویني   خدیجھ 29020847 مقبول1311.98  بـمسعد1998-11-23

صدارة   سعاد 29020890 مقبول1411.72  بـمسعد1998-01-02

بن ناصر   زیان 29020881 قریب من الجید1513.10  بـمسعد1998-02-16

بن خیلفة   صباح 29020931 مقبول1610.02  بـمسعد1993-12-05

بسعود   عبد الرحمان 29020960 مقبول1710.62  بـالجلفة1995-08-20

بلمداني   عبد الرحمان 29020964 مقبول1810.16  بـمسعد1998-01-10

صدارة   عائشة 29020942 قریب من الجید1912.22  بـمسعد1998-01-25

بن سالم   عائشھ 29020944 مقبول2011.38  بـمسعد1999-01-20

عباس   فطوم 29021060 مقبول2110.24  بـمسعد1996-10-24

سعید   فاطمھ 29021042 جید2215.72  بـمسعد1998-01-07

صداره   علي عبد التواب 29021014 مقبول2311.92  بـمسعد1998-07-08

داشر   عبد القادر 29020986 مقبول2410.66  بـمسعد1998-08-23

290من120:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة الشائب التجاني مسعد  | 17088: المؤسسة  

مریخ   لخضر 29021086 جید2514.52  بـسدرحال1996-10-14

عبد الباقي   نذیر 29021169 قریب من الجید2612.10  بـمسعد1998-06-26

صدارة   مسعودة 29021148 مقبول2711.66  بـمسعد1998-09-11

290من121:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة بن ابراھیم الحاج السعیفي مسعد  | 17089: المؤسسة  

طیبي   نور الدین 29021195 مقبول111.00  بـمسعد1994-10-06

بن عطیھ   نصیره 29021188 قریب من الجید213.20  بـمسعد1998-04-19

حوه   یمینة 29021214 مقبول310.76  بـبمسعد1999-02-18

نجمة   نور الدین 29021199 مقبول410.98  بـمسعد1999-08-05

داشر   أحمد االمین 29020699 قریب من الجید512.38  بـمسعد1998-05-15

قرود   آمال 29020682 مقبول611.90  بـمسعد1999-02-21

بن عطیة   الطیب 29020754 مقبول710.58  بـمسعد1993-06-27

ربیح   العلمي 29020758 مقبول811.12  بـمسعد1998-10-11

جعیدیر   جمال 29020804 مقبول911.02  بـالقرارة1994-11-15

صدارة   حدة 29020813 مقبول1010.74  بـمسعد1998-04-20

بن ناجي   خالد رضوان 29020838 قریب من الجید1112.12  بـمسعد1998-05-08

مباركي   سعیدة 29020895 مقبول1210.46  بـعین الصحراء1992-10-06

مسعودي   سھام 29020910 مقبول1310.78  بـمسعد1994-06-25

مباركي   شیماء 29020916 مقبول1410.06  بـالجلفة1996-07-12

تواتي   سیف الدین 29020915 مقبول1511.30  بـمسعد1998-00-00

صدارة   سناء 29020909 مقبول1610.04  بـمسعد1998-08-15

اوباح   صالح الدین 29020934 قریب من الجید1712.70  بـمسعد1999-02-27

قرود   فتیحة 29021052 مقبول1810.30  بـمسعد1996-03-17

سعید   عیسى 29021034 قریب من الجید1912.00  بـمسعد1998-03-07

عبد الباقي   عمر 29021030 قریب من الجید2013.02  بـمسعد1998-03-11

براھیمي   علي یاسر 29021015 مقبول2110.78  بـمسعد1998-12-25

كریوع   محمد المختار 29021117 مقبول2210.08  بـمسعد1997-01-22

االحول   لخضر ھشام 29021089 مقبول2310.54  بـمسعد1998-01-12

سعداوي   محمد 29021110 مقبول2411.96  بـمسعد1998-02-15

290من122:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة بن ابراھیم الحاج السعیفي مسعد  | 17089: المؤسسة  

فجقال   میره 29021159 مقبول2510.60  بـمسعد1997-06-02

أوباح   مصطفى 29021154 جید2614.66  بـمسعد1998-08-03

290من123:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة  لھزیل المسعود دمد مسعد  | 17090: المؤسسة  

عباس   نوال 29021194 مقبول110.69  بـمسعد1995-12-04

قراش   یاسین 29021209 مقبول210.66  بـمسعد1997-02-03

بلخیر   أم الخیر 29020705 مقبول310.20  بـمسعد1994-01-24

داشر   أم الخیر 29020709 جید415.24  بـمسعد1998-10-31

لھزیل   المبروك 29020761 مقبول510.24  بـمسعد1996-01-08

رقیات   الزھرة 29020746 مقبول611.18  بـمسعد1996-05-05

عباس   إسماعیل 29020731 مقبول711.04  بـمسعد1998-04-27

بلخیرات   حده 29020815 مقبول810.52  بـمسعد1998-10-04

دراجي   خدیجھ 29020845 مقبول910.50  بـمسعد1996-04-01

داشر   شیماء 29020917 مقبول1010.42  بـعین الصحراء تقرت1998-04-30

مداني   سعد 29020892 مقبول1110.48  بـسلمانة1998-06-20

مومن   سعیدي 29020898 مقبول1210.40  بـمسعد1998-10-19

اوباح   علي 29021004 مقبول1310.04  بـمسعد1993-11-14

حوه   عبد القادر 29020982 مقبول1410.36  بـمسعد1994-07-11

رزازقة   علي 29021005 مقبول1511.24  بـمسعد1994-07-18

أوباح   عبد القادر 29020983 مقبول1610.84  بـمسعد1996-03-04

قراش   عیشة 29021036 مقبول1711.56  بـمسعد1997-01-01

سعیدي   عبد القادر 29020984 مقبول1810.58  بـالجلفة1997-01-28

مداني   عمر 29021018 مقبول1910.72  بـمسعد1997-07-08

أوباح   قویدر 29021069 قریب من الجید2013.62  بـمسعد1997-11-10

مباركي   عمر 29021019 مقبول2110.14  بـمسعد1998-03-09

أوباح   فتیحھ 29021054 قریب من الجید2212.56  بـمسعد1998-06-08

نعمي   فاطنة 29021048 قریب من الجید2312.14  بـمسعد1998-07-04

مباركي   قتیبة 29021065 مقبول2411.38  بـمسعد1998-08-14

290من124:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة  لھزیل المسعود دمد مسعد  | 17090: المؤسسة  

دحمان   فضیلة 29021058 مقبول2510.06  بـالجلفة1998-09-02

حوة   محمد 29021106 مقبول2610.12  بـمسعد1996-04-21

بن ملكي   مباركة 29021096 جید2714.32  بـمسعد1998-02-23

بوزیدي   مصطفى 29021150 مقبول2810.08  بـالجلفة1996-10-04

أوباح   مریم 29021141 قریب من الجید2912.88  بـمسعد1998-02-23

تواتي   مصطفى 29021153 مقبول3011.06  بـمسعد1998-04-20

تواتي   مفتاح 29021156 مقبول3110.12  بـمسعد1998-09-05

290من125:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة القن محمد بن عیاش مسعد  | 17091: المؤسسة  

حلیس   ھشام 29021203 مقبول110.12  بـسلمانة1995-04-01

لقبج   نصر الدین 29021183 مقبول210.10  بـتمالحت1997-11-09

قزیم   نسرین 29021180 مقبول311.78  بـمسعد1998-12-10

قزیم   أحالم 29020686 مقبول410.22  بـسلمانة1998-01-16

بلكحل   أم الخیر 29020707 جید جدا516.24  بـسلمانة1998-06-05

قزیم   أم الخیر حبیبة 29020711 قریب من الجید612.44  بـمسعد1999-03-13

قزیم   جلول 29020802 مقبول710.16  بـسلمانة1995-06-02

قزیم   خالد 29020836 مقبول810.96  بـسلمانة1995-01-12

ھواري   خدیجة 29020843 مقبول911.20  بـسلمانة1997-12-09

محمدي   سعیدة 29020896 مقبول1010.50  بـسلمانة1993-08-06

بن عطیة   سفیان 29020901 مقبول1110.76  بـمسعد1998-10-31

طاھیري   عبد الرؤوف 29020958 مقبول1210.02  بـمسعد1995-04-19

ابراھیمي   عادل 29020947 مقبول1311.90  بـسلمانة1998-01-16

قماري   علي 29021001 مقبول1411.62  بـمسعد1992-04-22

براھیمي   قویدر 29021067 مقبول1511.80  بـمسعد1994-03-04

األحول   محمد 29021098 قریب من الجید1612.72  بـمسعد1993-11-22

محامدي   محمد 29021107 قریب من الجید1712.46  بـسلمانة1997-00-00

برشي   مباركة 29021094 مقبول1810.00  بـسلمانة1997-10-10

رقیق   قویدر 29021080 مقبول1910.42  بـسلمانة1998-03-27

عبیكشي   لخضر 29021088 مقبول2011.24  بـسلمانة1998-03-27

قزیم   محمد أیمن 29021111 مقبول2111.66  بـمسعد1999-04-05

قماري   مداني 29021131 مقبول2210.04  بـمسعد1993-06-14

بن قرینة   مروان 29021134 مقبول2310.98  بـمسعد1993-12-28

بسایسة   مسعودة 29021147 قریب من الجید2413.78  بـمسعد1998-05-15

290من126:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة القن محمد بن عیاش مسعد  | 17091: المؤسسة  

قزیم   مختار 29021130 مقبول2510.88  بـسلمانة1999-05-01

290من127:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2مسعد | متوسطة قریة القاھرة مسعد  | 17092: المؤسسة  

منصور   أحالم 29020687 قریب من الجید112.08  بـمسعد1999-03-24

قن   جمال 29020805 مقبول210.86  بـمسعد1998-07-15

بن براھیم   طارق 29020935 مقبول311.12  بـمسعد1996-03-21

منصور   عائشة 29020940 مقبول410.56  بـمسعد1997-06-07

منصور   عبد الرحمان 29020963 مقبول511.40  بـمسعد1998-01-05

رقیق   لخضر 29021087 مقبول611.60  بـسلمانة1997-12-08

290من128:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| فیض البطمة | متوسطة االمام رحمون  | 17094: المؤسسة  

سرسوب   یوسف 29021549 مقبول110.00  بـسیدي عباز1996-10-31

بن عبد السالم   ھجیرة 29021542 مقبول210.86  بـفیض البطمة1997-12-17

بن داللة   نزار قباني 29021532 قریب من الجید312.32  بـفیض البطمة1998-05-28

رابحي   نور الھدى 29021539 مقبول410.14  بـالجلفة1998-06-01

صغیر   عائشة 29021388 مقبول511.36  بـعمورة1996-07-28

باالكحل   عبداهللا 29021414 مقبول610.04  بـفیض البطمة1997-03-30

جاب اهللا   صفیة 29021379 مقبول710.00  بـحاسي الرمل1998-03-29

بن عبد السالم   عبد العزیز 29021405 مقبول810.54  بـفیض البطمة1998-11-18

بن تونسي   أحمد 29021230 مقبول911.40  بـفیض البطمة1994-03-04

لحول   النخلة رزیقة 29021254 مقبول1010.64  بـمسعد1995-09-06

بالخیري   أسامة 29021239 قریب من الجید1112.06  بـمسعد1995-12-26

سرسوب   بلخیر 29021267 مقبول1210.58  بـفیض البطمة1996-07-18

العیش   بشیر 29021264 مقبول1310.60  بـفیض البطمة1997-00-00

شاوي   بشیر 29021265 مقبول1410.02  بـفیض البطمة1997-00-00

بن تونسي   بایة 29021260 مقبول1511.56  بـالجلفة1998-03-14

بن غربي   براھیم 29021262 قریب من الجید1612.02  بـفیض البطمة1998-06-04

بن عبد الحفیظ   فارس 29021443 مقبول1710.46  بـمسعد1994-12-18

سرسوب   رشید 29021335 مقبول1810.10  بـفیض البطمة1997-03-11

بن عبد الحفیظ   سماعیل 29021359 مقبول1910.18  بـفیض البطمة1997-04-02

بن تونسي   عمر 29021436 مقبول2010.78  بـفیض البطمة1997-05-27

عكاشة   لدمیة 29021465 قریب من الجید2113.80  بـمسعد1998-03-23

األحول   محمد 29021482 مقبول2210.52  بـفیض البطمة1994-07-29

بن غربي   محمد 29021487 مقبول2311.80  بـفیض البطمة1996-06-01

سعدي   مریم 29021501 مقبول2410.00  بـفیض البطمة1997-12-17

290من129:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| فیض البطمة | متوسطة االمام رحمون  | 17094: المؤسسة  

حامدي   محمد لمین 29021495 مقبول2511.44  بـالجلفة1998-12-23

غربي   مروان 29021498 جید2615.42  بـعین وسارة1999-01-06

290من130:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| فیض البطمة | متوسطة بوھالي زیان  | 17095: المؤسسة  

رحمون   صالح الدین 29021381 مقبول110.02  بـفیض البطمة1993-11-13

حواس   عبد الرحمان 29021400 مقبول210.18  بـفیض البطمة1996-07-04

عمارة   عبد الحمید 29021395 مقبول310.10  بـفیض البطمة1997-10-11

موفق   عزالدین 29021416 قریب من الجید412.12  بـالجلفة1997-11-23

بن العربي   أحمد 29021231 مقبول510.38  بـفیض البطمة1994-11-10

فكرون   أعمر 29021241 مقبول611.28  بـالرویسات1997-07-11

حنافي   أسامة 29021240 جید715.46  بـ الجلفة1997-09-25

العربي   فایزة 29021450 مقبول810.10  بـفیض البطمة1994-09-13

روینة   زینب 29021345 مقبول911.58  بـفیض البطمة1996-00-00

بن عبد الھادي   سعد 29021349 مقبول1010.20  بـفیض البطمة1996-01-30

روینة   رشید 29021336 مقبول1110.36  بـأم الطیور1997-04-20

حنافي   فاطنة 29021448 مقبول1210.20  بـفیض البطمة1998-00-00

حواس   عیشة 29021442 مقبول1311.88  بـفیض البطمة1998-02-11

بن العید   فاطمة 29021446 مقبول1410.62  بـمسعد1999-01-23

العربي   مختار 29021496 مقبول1510.04  بـفیض البطمة1995-08-01

بن حاج   محمد لمین 29021494 مقبول1610.96  بـالجلفة1996-11-06

روینة   محمد 29021489 مقبول1710.66  بـفیض البطمة1997-06-12

بشیري   محمد 29021491 مقبول1810.24  بـسیدي امحمد1998-09-04

290من131:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| فیض البطمة | متوسطة عمورة الجدیدة  | 17096: المؤسسة  

العیش   خالد 29021307 مقبول110.02  بـمسعد1994-12-16

سرسوب   محمد 29021479 مقبول210.72  بـفیض البطمة1993-09-23

290من132:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین معبد | متوسطة أول نوفمبر عین معبد  | 17104: المؤسسة  

بن ربیعة   أحمد بدر الدین 29021566 مقبول110.86  بـعین معبد1997-06-01

قمیش   أم ھاني 29021573 مقبول211.26  بـالجلفة1998-06-17

تفاح   الطیب 29021596 مقبول310.56  بـعین معبد1998-07-15

لحول   أنس عبد المالك 29021575 مقبول410.14  بـالجلفة1999-07-11

طعبة   بشرى 29021624 مقبول511.16  بـالجلفة1997-05-27

الھادي   تقیة عائشة 29021644 مقبول610.90  بـعین معبد1998-06-07

لحول   بایة 29021616 مقبول710.58  بـعین معبد1998-06-28

عسلي   بثینة 29021617 مقبول811.18  بـعین معبد1998-08-05

فیطس   ربیحة 29021693 مقبول910.18  بـالزعفران1997-06-22

درویش   رحاب یاسمین 29021695 مقبول1011.28  بـمسعد1998-04-06

قدقاد   جیھان 29021662 مقبول1111.14  بـالجلفة1998-05-23

مغربي   حوریة شراز 29021670 مقبول1210.94  بـعین معبد1998-09-11

ابن سیدي   حلیمة 29021666 مقبول1311.21  بـعین معبد1999-03-19

حمیاني   سلیمان الخلیل 29021726 قریب من الجید1412.12  بـعین معبد1997-05-01

طعبة   شھیناز 29021735 مقبول1510.12  بـالجلفة1998-06-22

قربة   سمیة فردوس 29021727 مقبول1611.80  بـحاسي بحبح1998-12-27

بن غربي   عالء الدین 29021782 مقبول1711.38  بـالجلفة1998-11-01

بن الشیخ   فاطنة 29021813 مقبول1811.06  بـالجلفة1997-05-19

لحول   كریمة 29021829 مقبول1910.12  بـعین معبد1998-01-10

سیاحي   كنزة 29021833 قریب من الجید2012.21  بـعین طایة1998-12-31

حضراوي   مسعودة 29021877 مقبول2111.08  بـعین معبد1998-02-02

290من133:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین معبد | متوسطة الكرمونیة عین معبد  | 17105: المؤسسة  

عزالوي   بشرى 29021625 مقبول111.64  بـعین معبد1998-03-21

ھمیل   بثینة سمیة 29021618 مقبول210.28  بـعین معبد1998-04-17

عسلي   ھنیة 29021899 مقبول311.46  بـعین معبد1998-00-00

شویحة   نجاة 29021889 قریب من الجید412.14  بـعین معبد1998-01-11

290من134:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| المجبارة | متوسطة الشیخ بن محمود المجبارة  | 17114: المؤسسة  

طاھري   ولید 29022183 مقبول110.32  بـالجلفة1997-02-26

ھادي   الضاویة 29021952 مقبول210.40  بـالمجبارة1994-12-23

ربیح   أحمد 29021928 مقبول311.16  بـالمجبارة1995-01-10

جدیر   أحمد عادل 29021931 مقبول411.66  بـالملیلیحة1995-06-13

طاھري   ام الخیر 29021957 مقبول511.32  بـالجلفة1997-11-11

ربیح   بشرى 29021962 قریب من الجید612.42  بـالجلفة1998-02-17

عزوز   المیلود 29021955 مقبول711.44  بـالمجبارة1998-08-25

رحمون   أمینة 29021940 مقبول810.80  بـالمجبارة1998-09-02

ھادي   خلیفة 29021995 مقبول910.38  بـبلدیة المجبارة1994-03-23

خیراني   حنان 29021986 مقبول1010.12  بـالمجبارة1995-02-23

خیري   توفیق 29021977 مقبول1110.52  بـالجلفة1995-09-07

ناعم   خیرة 29021997 مقبول1210.12  بـالجلفة1996-11-12

لقرب   حلیمة السعدیة 29021984 قریب من الجید1312.66  بـالمجبارة1998-01-05

خیراني   خدیجة 29021990 جید1414.20  بـالمجبارة1998-04-01

غیبش   خدیجة 29021991 مقبول1510.86  بـالجلفة1998-08-11

قحقوح   خدیجة ھبة اهللا 29021992 قریب من الجید1613.34  بـالمجبارة1998-11-30

بن ملوكة   سفیان عزالدین 29022016 قریب من الجید1712.62  بـالجلفة1998-12-19

حلیس   عبد الرحمان 29022059 مقبول1810.78  بـالمجبارة1995-09-13

طیبي   سلطانة 29022027 جید1914.66  بـالجلفة1998-10-10

ھادي   عطیة 29022089 مقبول2011.44  بـعین المعبد1996-05-20

مشري   عبد الكریم 29022081 قریب من الجید2112.24  بـالجلفة1998-04-15

حمیدي   عبد القادر 29022080 مقبول2211.86  بـالمجبارة1998-09-14

حبیطة   عبد اهللا 29022083 مقبول2311.04  بـالمجبارة1998-10-06

قطو   محمد حرز اهللا 29022145 مقبول2411.86  بـالمجبارة1995-08-04

290من135:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| المجبارة | متوسطة الشیخ بن محمود المجبارة  | 17114: المؤسسة  

بلخیري   محمد لمین 29022148 جید جدا2516.58  بـالمجبارة1998-02-20

290من136:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| المجبارة | متوسطة الجدیدة المجبارة  | 17115: المؤسسة  

بسعود   نورة 29022178 مقبول111.28  بـالمجبارة1998-01-20

بلمداني   أم ھاني 29021936 مقبول211.42  بـمسعد1995-09-18

دھاص   اسماعیل 29021945 قریب من الجید312.96  بـالجلفة1996-03-11

جدیر   بلقاسم 29021964 مقبول410.58  بـملیلیحة1996-08-10

عزوز   المیلود 29021954 مقبول510.28  بـالمجبارة1996-09-10

جدیر   اسماعیل 29021946 مقبول610.36  بـالمجبارة1996-10-05

مشري   أحمد عبد الحلیم 29021932 مقبول711.22  بـمسعد1998-06-08

جودي   زیان 29022004 مقبول810.46  بـالمجبارة1994-11-29

زیوش   خدیجة 29021988 مقبول911.50  بـالمجبارة1996-01-08

رمضاني   خضرة 29021994 قریب من الجید1012.70  بـالجلفة1996-01-23

بلمداني   خدیجة 29021989 مقبول1111.26  بـمسعد1996-05-02

بوالنوار   ربحیة 29021999 مقبول1210.40  بـالجلفة1996-09-17

خیري   زكریا 29022000 مقبول1311.48  بـالمجبارة1997-01-07

دحمان   زینب 29022006 مقبول1411.62  بـالمجبارة1997-01-29

عزوز   جھاد 29021980 مقبول1511.00  بـالمجبارة1998-02-20

جدیر   جوھر 29021981 مقبول1610.64  بـالمجبارة1998-04-14

ھادي   عامرة 29022054 مقبول1710.06  بـالمجبارة1993-00-00

عزوز   عبد القادر 29022066 مقبول1810.06  بـالجلفة1995-06-13

مني   عائشة 29022046 قریب من الجید1912.54  بـالجلفة1995-06-25

طعبوب   عبد الباقي 29022056 قریب من الجید2013.16  بـالمجبارة1995-07-15

ربیح   عادل 29022050 مقبول2111.56  بـالمجبارة1995-08-13

حمیدي   سمیة 29022030 مقبول2211.02  بـالمجبارة1996-05-05

عزوز   صلیحة 29022043 قریب من الجید2313.76  بـالجلفة1997-12-05

حمیتي   صباح صابرین 29022040 مقبول2411.80  بـالجلفة1999-01-22

290من137:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| المجبارة | متوسطة الجدیدة المجبارة  | 17115: المؤسسة  

العید   علي 29022092 مقبول2510.06  بـالجلفة1996-02-10

صادقي   فطیمة یمینة 29022114 قریب من الجید2613.63  بـالزعفران1996-05-01

بسعود   فطیمة 29022113 مقبول2711.18  بـملیلیحة1996-10-19

ھادي   فریحة 29022107 مقبول2811.92  بـالمجبارة1996-10-26

حوة   فتیحة 29022105 مقبول2910.54  بـمسعد1998-08-16

بن براھیم   عبد اهللا 29022082 قریب من الجید3013.34  بـأرزیو1998-09-08

حبیطة   محمد 29022137 مقبول3110.06  بـالمجبارة1993-02-03

بلخیري   محمد یاسین 29022149 مقبول3210.78  بـالجلفة1994-05-03

جدیر   لخضر 29022132 مقبول3310.52  بـملیلیحة1995-05-02

قعفازي   محمد 29022140 قریب من الجید3412.42  بـالمجبارة1996-00-00

بقوقة   مروة جھاد 29022154 قریب من الجید3513.42  بـالجلفة1996-03-01

قرود   ملیكة 29022161 مقبول3610.84  بـسلمانة1996-09-07

بن عطیة   محمد 29022141 مقبول3710.48  بـمسعد1996-11-01

خیري   محمد عبد المولى 29022146 مقبول3811.86  بـالجلفة1998-03-03

روینة   محمود یاسین 29022150 مقبول3911.70  بـالجلفة1998-03-03

عزوز   مروان 29022153 مقبول4011.92  بـالمجبارة1998-06-09

290من138:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| الزعفران | متوسطة عمر بن عبد العزیز الزعفران  | 17124: المؤسسة  

عابد   یحي عالء الدین 29022433 مقبول110.96  بـالزعفران1995-02-02

بن صافي   نعیمة 29022424 مقبول210.16  بـالزعفران1995-09-19

قویدري   محمد 29022399 مقبول310.62  بـالزعفران1995-11-24

سالمي   لخضر 29022395 مقبول411.38  بـالزعفران1996-03-06

محمدي   یحي 29022432 مقبول510.10  بـالزعفران1996-05-15

أمباركي   مریم 29022408 مقبول610.62  بـالزعفران1996-08-27

لباز   ھجیرة 29022428 مقبول710.72  بـالزعفران1997-02-18

طاھري   ھند 29022431 جید815.64  بـالزعفران1997-10-06

امباركي   نخلة نصیرة 29022420 مقبول911.82  بـالزعفران1997-11-01

صیلع   محمد 29022400 مقبول1011.90  بـالزعفران1998-02-21

صیلع   لرویة 29022396 قریب من الجید1112.06  بـالجلفة1998-03-01

بن تشیش   ھاشم مصطفى اسماعیل 29022427 قریب من الجید1212.04  بـحاسي بحبح1998-07-26

فكرون   محمد السعید 29022403 مقبول1310.28  بـالزعفران1998-08-26

طاھري   مسعود 29022410 قریب من الجید1412.46  بـالزعفران1998-09-28

قنشوبة   ھناء 29022430 مقبول1511.92  بـالزعفران1998-10-14

عالوة   ام ھاني 29022220 مقبول1610.02  بـالزعفران1996-01-20

حلباوي   إیمان 29022202 مقبول1710.16  بـالزعفران1997-00-00

صادقي   اسماء 29022211 مقبول1810.56  بـالزعفران1997-01-04

صادقي   بشیر مصطفى 29022229 مقبول1910.04  بـالزعفران1997-08-20

عینة   ایمان نور الھدى 29022224 قریب من الجید2013.06  بـالزعفران1998-02-10

جلبان   بلقاسم 29022233 مقبول2110.66  بـالزعفران1998-02-18

عبدالالوي   أمباركة 29022200 مقبول2211.94  بـحاسي بحبح1998-06-01

شكیمي   احمد 29022207 مقبول2311.82  بـالزعفران1998-06-10

بن شویحة   ایمان 29022223 مقبول2410.00  بـالزعفران1998-08-12

290من139:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| الزعفران | متوسطة عمر بن عبد العزیز الزعفران  | 17124: المؤسسة  

دردور   حوریة 29022255 مقبول2511.04  بـحاسي بحبح1994-07-09

صادقي   خدیجة شذى 29022258 قریب من الجید2613.26  بـحاسي بحبح1998-07-19

سعدون   دنیا 29022268 مقبول2710.60  بـالزعفران1998-08-05

طالبي   رحیلة 29022271 قریب من الجید2812.70  بـالزعفران1998-09-28

شاوش   حلیمة 29022253 مقبول2911.90  بـالجزائر العاصمة1998-10-09

براھیمي   عبدالرحمان 29022332 مقبول3011.82  بـالزعفران1997-09-16

مویعدي   طاھر 29022316 مقبول3111.52  بـالزعفران1998-04-13

شراك   ضحى صفى 29022314 مقبول3210.84  بـالزعفران1998-08-18

بن ترجاهللا   عبد الحكیم 29022325 مقبول3311.12  بـالزعفران1998-10-20

دراقي   صالح الدین 29022312 مقبول3410.14  بـالجلفة1998-12-23

صادقي   عبد القادر 29022328 مقبول3511.58  بـالزعفران1999-04-20

قویدري   فاطنة 29022361 مقبول3610.96  بـحاسي بحبح1995-01-29

عروسي   فاطمة 29022360 مقبول3711.12  بـالزعفران1995-11-08

شارف   لحول 29022383 قریب من الجید3812.18  بـالزعفران1996-04-20

شویحة   فطیمة 29022379 مقبول3910.42  بـالزعفران1996-12-25

قدیم   علي 29022351 قریب من الجید4012.94  بـالجلفة1998-02-14

صادقي   فتیحة 29022372 مقبول4110.42  بـالزعفران1998-03-15

صیلع   عیشة ایمان 29022359 قریب من الجید4212.98  بـالجلفة1998-10-19

بابكر   فردوس 29022374 جید4315.30  بـغردایة1999-02-18

290من140:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| حاسي العش | متوسطة ھواري بومدین حاسي العش  | 17134: المؤسسة  

زقعار   نصیرة 29022655 مقبول110.16  بـحاسي العش1996-02-18

مزارة   یمینة 29022669 قریب من الجید213.08  بـحاسي العش1998-04-11

روان   ولید 29022663 مقبول310.60  بـحاسي العش1998-04-18

رعاش   ھشام 29022660 مقبول410.38  بـحاسي العش1998-06-20

بطاش   مسعودة 29022645 قریب من الجید512.90  بـحاسي بحبح1998-07-23

بیرش   بختة 29022467 مقبول611.04  بـحاسي العش1995-04-23

جغدالي   ابراھیم الخلیل 29022453 مقبول710.76  بـحاسي بحبح1997-06-15

زقعاري   نخلة 29022460 مقبول811.16  بـحاسي العش1998-06-06

جلیخي   مخلط 29022623 مقبول910.70  بـحاسي العش1994-01-31

دریسي   عمرة 29022571 مقبول1010.64  بـحاسي العش1995-00-00

زناتي   فتیحة 29022582 قریب من الجید1112.02  بـحاسي العش1996-00-00

زبیر   فطیمة 29022598 مقبول1210.18  بـحاسي العش1996-00-00

عمراوى   سھام 29022546 مقبول1311.20  بـحاسي العش1996-02-23

رعاش   سعیدة 29022544 مقبول1410.78  بـحاسي العش1996-07-20

زقعاري   فطوم 29022597 مقبول1510.04  بـحاسي العش1996-08-31

شعثان   عیشة 29022576 مقبول1610.32  بـحاسي العش1997-08-23

صیلع   محمد 29022616 مقبول1711.08  بـحاسي العش1998-02-15

عماري   محمد صغیر 29022620 مقبول1810.74  بـحاسي العش1998-04-10

رعاش   لبنى 29022604 مقبول1911.30  بـحاسي العش1998-06-27

صیلع   عائشة 29022553 مقبول2011.26  بـحاسي بحبح1998-07-11

جواف   عبد الكریم 29022562 مقبول2110.34  بـحاسي بحبح1998-07-16

رحمون   مریم 29022630 مقبول2210.84  بـحاسي بحبح1998-07-22

بن خیرة   شیماء 29022549 مقبول2310.62  بـحاسي بحبح1998-09-22

290من141:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة  بویرة األحداب حاسي بحبح  | 17144: المؤسسة  

بن یحي   عیدة 29023310 مقبول110.10  بـبویرة االحداب1993-06-13

قندوز   عیشة 29023318 مقبول210.08  بـحاسي بحبح1994-02-27

تواتي   عمرة 29023306 مقبول310.40  بـبویرة االحداب1997-01-28

ملكي   عیسى 29023316 مقبول410.98  بـبویرة االحداب1997-11-15

خلیفة   فاطنة 29023350 مقبول510.10  بـبویرة االحداب1992-09-28

جرو   قریشي 29023405 مقبول610.66  بـبویرة االحداب1994-04-11

قرشي   فاطیمة 29023360 مقبول711.28  بـبویرة االحداب1997-03-29

لعربي   فؤاد 29023337 مقبول810.08  بـدار الشیوخ1998-04-21

سلیماني   عیشوش 29023334 مقبول911.96  بـبویرة االحداب1998-09-12

بن عیسى   فاطنة 29023357 مقبول1010.94  بـبویرة االحداب1998-09-18

بوزیداوي   مبخوتة 29023441 مقبول1110.04  بـبویرة االحداب1991-02-26

بن الطاھر   محمد 29023462 قریب من الجید1212.38  بـبویرة األحداب1998-03-15

لوحیشي   مسعودة 29023534 مقبول1310.14  بـبویرة االحداب1998-02-26

خلیفة   نجاة 29023586 مقبول1411.02  بـقصر البخاري1998-04-04

مزوز   ھاجر 29023636 مقبول1510.86  بـبویرة االحداب1997-04-15

رحماني   عائشة 29023217 مقبول1610.24  بـبویرة االحداب1998-05-07

بن سالم   رابح 29023044 مقبول1710.36  بـحاسي بحبح1996-03-29

موفقي   حلیمة 29022953 قریب من الجید1812.62  بـحد الصحاري1995-06-19

صالحي   حنان 29022968 مقبول1910.96  بـبویرة االحداب1996-09-01

حمیدي   خالد 29022988 مقبول2010.76  بـبویرة االحداب1994-07-04

شتوح   خالد عبد الرحمان 29022998 مقبول2110.14  بـبویرة االحداب1997-11-05

موفقي   حیزیة 29022987 قریب من الجید2212.34  بـحاسي بحبح1998-01-17

سلیماني   بوبكر 29022904 مقبول2310.58  بـبویرة االحداب1996-02-10

حمیدي   بن عزوز 29022896 مقبول2410.70  بـبویرة االحداب1996-04-23

290من142:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة  بویرة األحداب حاسي بحبح  | 17144: المؤسسة  

بن طیب   آدم 29022685 مقبول2510.20  بـبویرة االحداب1994-12-07

قرشي   أحمد 29022697 مقبول2610.04  بـبویرة االحداب1996-09-30

خلیفة   الیاقوت 29022851 مقبول2710.66  بـبویرة االحداب1996-10-10

كریوع   العارم 29022835 مقبول2811.76  بـبویرة االحداب1997-11-29

بوزیدي   امباركة ھدیة الرحمان 29022858 مقبول2910.22  بـحاسي بحبح1998-04-06

290من143:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة القیزي بن زیان حاسي بحبح  | 17145: المؤسسة  

كریبع   عیسى 29023315 مقبول110.10  بـحاسي بحبح1996-09-26

تفاح   علي 29023298 قریب من الجید212.14  بـحاسي بحبح1997-02-02

كحلوش   فاطیمة 29023358 مقبول310.04  بـبرج االمیر عبد القادر1995-11-12

بن یطو   فتیحة 29023371 مقبول411.30  بـحاسي بحبح1997-08-11

زرقین   فضیلة 29023390 مقبول511.25  بـحاسي بحبح1997-08-20

طویل   فاطمة 29023340 قریب من الجید612.44  بـحاسي بحبح1998-06-02

فتیلینة   فریحة 29023387 قریب من الجید712.42  بـحاسي بحبح1998-08-15

قارف   كمال الدین 29023415 قریب من الجید812.30  بـحاسى بحبح1998-11-05

بن دنیدینة   محمد 29023453 مقبول911.54  بـحاسي بحبح1996-01-16

زھار   ماریا 29023439 قریب من الجید1012.60  بـحاسي بحبح1998-03-26

نقبیل   محمد االمین 29023470 مقبول1110.26  بـحاسي بحبح1998-08-20

شویحة   ماھر عبد الغني 29023440 مقبول1211.06  بـحاسي بحبح1998-10-24

زیتوني   محمد لمین 29023489 مقبول1310.42  بـحاسي بحبح1995-11-14

بن شاوي   مخلوف 29023496 مقبول1410.08  بـحاسي بحبح1996-08-02

بلخیري   مختار 29023495 مقبول1511.00  بـحاسي بحبح1996-11-22

نعوم   مصطفى االمین 29023542 مقبول1610.70  بـمسعد1997-09-23

معمري   نادین نوال 29023567 جید جدا1717.50  بـحاسي بحبح1998-06-05

تفاح   محمد عز الدین 29023486 مقبول1811.38  بـحاسي بحبح1998-06-16

أخذاري   محمد علي 29023488 مقبول1910.40  بـحاسي بحبح1998-11-04

تلعیش   مروى 29023510 مقبول2010.46  بـحاسي بحبح1998-12-12

صالحي   نصر الدین 29023601 مقبول2110.08  بـحاسي بحبح1995-05-11

نعوم   نور الشریف 29023615 مقبول2210.46  بـحاسي بحبح1998-08-04

قارف   وھیبة 29023651 قریب من الجید2312.64  بـحاسي بحبح1998-03-01

بقة   یاسین 29023656 مقبول2410.88  بـحاسي بحبح1998-04-25

290من144:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة القیزي بن زیان حاسي بحبح  | 17145: المؤسسة  

رنان   ھبة 29023637 قریب من الجید2512.36  بـحاسي بحبح1998-08-01

بوعمارة   ھدى 29023642 قریب من الجید2613.70  بـحاسي بحبح1999-06-14

بقة   عبد الرحمان 29023248 مقبول2710.32  بـحاسي بحبح1992-10-31

فیطس   عبد السالم 29023257 مقبول2811.26  بـحاسي بحبح1995-01-27

فیطس   عبد السالم 29023258 مقبول2910.52  بـحاسي بحبح1995-05-24

سالمي   صالح 29023199 مقبول3010.96  بـحاسي بحبح1997-01-12

عبد السالم   عبد اهللا محمد رضى 29023271 مقبول3110.52  بـحاسي بحبح1998-02-10

شویحة   طلحة 29023214 مقبول3211.94  بـحاسي بحبح1998-03-15

عبیدي   عبد الرحمان 29023254 مقبول3311.22  بـالجلفة1998-03-29

ھواري   عبد الرؤوف 29023247 قریب من الجید3413.48  بـالجلفة1998-10-03

بن حمزة   شیماء 29023195 مقبول3511.14  بـحاسي بحبح1998-11-21

قویسمي   رھواجة 29023071 مقبول3610.14  بـحاسي بحبح1993-10-02

بقة   ربیع 29023055 قریب من الجید3712.80  بـحاسي بحبح1998-11-04

بن تشیش   رحمة سعیدة 29023058 مقبول3811.96  بـحاسي بحبح1998-12-18

زرقین   سامیة 29023116 مقبول3910.92  بـحاسي بحبح1995-00-00

زرقین   سعیدة 29023141 مقبول4011.74  بـحاسي بحبح1996-02-25

راقع   سعاد 29023121 مقبول4110.02  بـحاسي بحبح1996-10-18

شونان   سمیر ثامر 29023166 مقبول4210.02  بـحاسي بحبح1997-02-10

زعتر   سارة 29023106 مقبول4310.16  بـحاسي بحبح1998-02-23

قدیدي   سالف 29023150 مقبول4411.28  بـحاسي بحبح1998-03-10

بوشمال   سمیرة 29023168 جید جدا4516.36  بـحاسي بحبح1998-08-27

جلبان   زین العابدین 29023099 مقبول4610.30  بـحاسي بحبح1999-01-24

روان   حمزة 29022959 مقبول4710.10  بـحاسي بحبح1995-12-02

تواتي   حمزة 29022961 قریب من الجید4813.44  بـحاسي بحبح1996-06-25

العطري   حكیم 29022952 مقبول4910.26  بـحاسي بحبح1998-11-02

بن أقزوح   حسین عبدالرحمان 29022949 مقبول5011.56  بـحاسي بحبح1999-02-19

صالحي   خالد 29022993 مقبول5110.40  بـحاسي بحبح1997-01-22

عیساوي   خلیل عیسى 29023011 قریب من الجید5212.88  بـالجلفة1997-06-09

قفال   خالد 29022994 قریب من الجید5313.04  بـحاسي بحبح1998-02-11

290من145:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة القیزي بن زیان حاسي بحبح  | 17145: المؤسسة  

طالب   خالد بن الولید 29022997 قریب من الجید5413.60  بـحاسي بحبح1998-06-24

بختي   خالد 29022995 قریب من الجید5513.64  بـحاسي بحبح1998-12-05

مریني   بن علیة 29022898 مقبول5611.60  بـحاسي بحبح1994-03-06

محمد االمین   توات 29022909 مقبول5710.36  بـحاسي بحبح1994-03-18

صحارة   بلقاسم 29022887 مقبول5811.20  بـحاسي بحبح1994-05-27

عبدالسالم   بلعباس 29022885 قریب من الجید5912.54  بـحاسي بحبح1995-01-07

عبدلي   بن یحي 29022901 مقبول6011.78  بـحاسي بحبح1995-03-10

فیطس   بن علیة 29022899 مقبول6111.42  بـحاسي بحبح1996-04-01

راقع   بلقاسم 29022890 مقبول6210.26  بـحاسي بحبح1996-07-01

رنان   بوبكر 29022907 مقبول6310.42  بـحاسي العش1997-11-08

بن عسلون   بن علیة 29022900 مقبول6411.24  بـحاسي بحبح1997-11-10

تواتي   جمال الدین 29022916 قریب من الجید6513.94  بـحاسي بحبح1998-10-11

فیطس   أحمد 29022693 مقبول6610.52  بـحاسي بحبح1992-08-28

زواوي   إبراھیم الخلیل 29022761 مقبول6710.44  بـحاسي بحبح1993-06-10

بن حمزة   أحمد 29022695 مقبول6811.18  بـحاسي بحبح1995-02-17

بوعمارة   إكرام 29022768 مقبول6910.44  بـحاسي بحبح1996-07-06

ضیف اهللا   أیمن 29022754 مقبول7010.10  بـحاسي بحبح1997-08-05

بن عسلون   أمباركة 29022739 مقبول7110.92  بـحاسي بحبح1997-09-01

فیطس   أم الخیر 29022719 مقبول7211.10  بـحاسي بحبح1998-08-16

طالب   أم الخیر 29022720 مقبول7310.48  بـحاسي بحبح1999-01-14

مداح   إسماعیل 29022767 مقبول7410.32  بـحاسي بحبح1999-01-25

بن حمزة   البشیر 29022803 مقبول7510.00  بـحاسي بحبح1994-01-30

سلیماني   احالم 29022795 قریب من الجید7612.46  بـحاسي بحبح1997-03-25

دردور   الزھرة 29022813 قریب من الجید7712.46  بـحاسي بحبح1998-05-16

نقبیل   إیمان 29022787 قریب من الجید7812.02  بـحاسي بحبح1999-02-24

بن عمار   الیاقوت 29022850 قریب من الجید7912.66  بـحاسي بحبح1995-08-07

مریني   براھیم 29022867 قریب من الجید8012.42  بـحاسي العش1995-10-16

تفاح   الوكال 29022846 قریب من الجید8113.42  بـحاسي بحبح1996-00-00

طاوسي   بختة 29022864 مقبول8211.72  بـعین وسارة1996-07-18

290من146:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة القیزي بن زیان حاسي بحبح  | 17145: المؤسسة  

قرشي   امال 29022852 مقبول8310.08  بـحاسي بحبح1997-01-02

سلت   النخلة 29022843 مقبول8410.94  بـحاسي بحبح1997-09-03

290من147:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة القندوز حاسي بحبح  | 17146: المؤسسة  

مكاوي   عفاف 29023292 مقبول111.20  بـالزعفران1997-08-27

معمري   فتیحة 29023366 مقبول210.48  بـحاسي بحبح1996-05-29

ركراك   فتیحة 29023369 مقبول310.70  بـحاسي بحبح1997-02-15

نایل   فتیحة 29023373 قریب من الجید412.24  بـحاسي بحبح1998-05-01

قنونة   فضیلة 29023391 مقبول510.34  بـحاسي بحبح1998-06-03

بخیتي   فاطمة 29023341 مقبول611.36  بـحاسي بحبح1998-07-24

بخیتي   محمد األمین 29023467 مقبول710.46  بـحاسي بحبح1997-03-07

بختي   لخضر حمزة 29023434 مقبول811.08  بـحاسي بحبح1997-07-23

عسلوني   مسعودة 29023522 قریب من الجید913.34  بـحاسي بحبح1996-05-27

یحي   منال 29023553 مقبول1011.10  بـحاسي بحبح1996-06-05

معمري   محمد لمین 29023490 مقبول1110.00  بـحاسي بحبح1996-08-29

زناتي   محمد لمین 29023491 مقبول1211.70  بـحاسي بحبح1996-12-07

عسلوني   محمد ھشام 29023493 مقبول1311.98  بـحاسي بحبح1997-08-06

عسلوني   مروة 29023505 قریب من الجید1412.36  بـحاسي بحبح1999-01-22

عسلوني   نجوى 29023589 قریب من الجید1512.46  بـحاسي بحبح1998-01-15

عبد السالم   نورھان 29023623 مقبول1610.26  بـحاسي بحبح1999-01-02

قدیر   یونس 29023666 مقبول1711.02  بـعین وسارة1997-11-28

ویس   صبرینة 29023202 قریب من الجید1812.78  بـحاسي بحبح1996-05-14

عزیري   ضاویة 29023212 مقبول1911.14  بـحاسي بحبح1997-09-02

شتوح   عبدالرحمان 29023272 قریب من الجید2012.32  بـحاسي بحبح1998-09-04

قطاف   رابح االمین 29023047 مقبول2110.48  بـحاسي بحبح1996-05-14

عزیري   خیرة 29023035 مقبول2210.50  بـحاسي بحبح1998-03-13

میھوبي   زید الخیر 29023098 مقبول2310.76  بـحاسي بحبح1993-07-01

عسلوني   سعید 29023138 مقبول2410.96  بـحاسي بحبح1993-10-30

290من148:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة القندوز حاسي بحبح  | 17146: المؤسسة  

بھناس   سعود 29023137 قریب من الجید2512.12  بـحاسى بحبح1995-10-01

الصادق   سمیحة 29023165 مقبول2610.26  بـحاسي بحبح1996-12-24

جرو   سلیمان 29023154 مقبول2710.36  بـبویرة االحداب1997-05-28

جعرون   سعاد 29023122 مقبول2811.22  بـحاسي بحبح1997-06-14

بوعیشة   سارة 29023107 جید2914.38  بـحاسي بحبح1998-03-20

العربي   سارة 29023110 قریب من الجید3012.22  بـحاسي بحبح1998-06-21

بھناس   سارة 29023111 مقبول3111.24  بـحاسي بحبح1998-08-03

العقون   سالم 29023115 مقبول3211.50  بـحاسي بحبح1998-09-29

مزاري   حلیمة 29022954 مقبول3310.70  بـحاسي بحبح1996-08-30

لعروسي   حفیظة 29022951 مقبول3411.48  بـحاسي بحبح1998-03-08

ضیف   حنان 29022973 مقبول3511.24  بـحاسي بحبح1998-11-28

بوعیشة   خوجة 29023012 مقبول3610.34  بـحاسي بحبح1995-11-16

زبار   خالدیة 29022999 مقبول3710.88  بـقصر الشاللة1996-03-11

صدارة   خدیجة 29023003 مقبول3810.62  بـحاسي بحبح1996-12-20

بخیتي   خدیجة 29023005 مقبول3910.36  بـحاسي بحبح1997-10-24

عسلوني   خدیجة 29023007 قریب من الجید4012.42  بـحاسي بحبح1998-09-20

نوي   بن سعد 29022893 مقبول4111.02  بـحاسي بحبح1994-06-26

نوي   تونس 29022912 مقبول4210.76  بـحاسي بحبح1997-01-05

بن الطاھر   جمیلة 29022919 مقبول4310.82  بـحاسي بحبح1997-09-07

شیبوط   أحالم 29022692 مقبول4411.24  بـحاسي بحبح1997-01-07

عویسي   أحمد 29022698 مقبول4510.82  بـحاسي بحبح1997-12-05

عبدالرحیم   إیمان 29022773 مقبول4611.04  بـحاسي بحبح1998-02-07

بوعمارة   أمال 29022734 مقبول4710.34  بـحاسي بحبح1998-04-19

بورقبة   أمینة 29022751 مقبول4810.42  بـحاسي بحبح1998-05-05

ثامري   السعید 29022814 مقبول4911.00  بـحاسي بحبح1995-04-05

بن عمار   الشریف 29022818 مقبول5010.76  بـحاسي بحبح1997-08-04

عباسي   المختار 29022838 جید5115.60  بـحاسي بحبح1997-09-27

ربیحي   القاسم زكریا 29022836 مقبول5210.10  بـحاسي بحبح1998-02-17

290من149:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة ابن رشد حاسي بحبح  | 17147: المؤسسة  

زرقین   علي 29023297 مقبول110.06  بـحاسي بحبح1995-06-12

ضیف   عیشة 29023322 قریب من الجید213.66  بـحاسي بحبح1998-01-03

قانة   عبیر 29023288 قریب من الجید312.86  بـحدالصحارى1998-01-05

بن الطاھر   عالء الدین 29023294 مقبول410.52  بـحاسي بحبح1998-01-16

العطري   عبداهللا 29023284 مقبول510.10  بـحاسي بحبح1998-01-27

ضیف   عمر یونس 29023305 جید615.44  بـحاسي بحبح1998-06-26

زروقي   عبدالناصر 29023287 مقبول711.10  بـحاسي بحبح1998-12-02

بلعدل   عیشة 29023323 مقبول810.76  بـحاسي بحبح1998-12-20

بن عمار   قمر الدین 29023406 مقبول911.68  بـحاسي بحبح1994-09-22

بشیري   فاطمة الزھراء 29023345 مقبول1010.54  بـحاسي بحبح1996-11-11

بھناس   فاروق عبد عبد الكریم 29023339 مقبول1111.40  بـحاسي بحبح1998-02-17

عزاز   فاطمة الزھراء 29023348 مقبول1210.82  بـحاسي بحبح1998-04-04

سایح   كریم فتحي 29023410 قریب من الجید1313.56  بـحاسي بحبح1998-05-03

بوزیدي   كوثر 29023416 قریب من الجید1413.14  بـحاسي بحبح1998-09-26

قزوح   كاتیا 29023409 مقبول1511.34  بـحاسي بحبح1998-12-23

شریك   فردوس 29023384 مقبول1610.80  بـحاسي بحبح1998-12-26

بن زیان   محمد 29023448 مقبول1710.26  بـحاسي بحبح1994-02-26

سبیحة   محمد شرف الدین 29023473 مقبول1810.56  بـحاسي بحبح1996-07-09

دباب   محمد إسحاق 29023466 مقبول1910.32  بـحاسي بحبح1998-01-22

معمري   لوناس 29023437 مقبول2010.72  بـبوغني1998-06-29

بن حنة   محمد األمین 29023468 مقبول2111.94  بـحاسي بحبح1998-10-05

قوق   موسى 29023561 مقبول2211.80  بـحاسي بحبح1995-09-09

مویسي   محمد صالح 29023484 مقبول2311.54  بـحاسي بحبح1996-02-29

شارف   مكي 29023552 مقبول2410.14  بـحاسي بحبح1996-05-03

290من150:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة ابن رشد حاسي بحبح  | 17147: المؤسسة  

كنودة   معمر 29023546 مقبول2510.98  بـحاسي بحبح1996-05-24

زعیتري   مسعود 29023517 مقبول2610.70  بـحاسي بحبح1997-03-19

قویسم   مصطفى 29023539 مقبول2711.04  بـحاسي بحبح1997-06-24

زوبیر   مروة 29023503 قریب من الجید2812.26  بـحاسي بحبح1998-04-14

عزري   مریم 29023513 مقبول2910.20  بـعین وسارة1998-04-26

جرو   مروة 29023504 مقبول3011.00  بـحاسي بحبح1998-05-31

حریزي   منال 29023555 قریب من الجید3113.16  بـحاسي بحبح1998-06-05

صالح   مروان 29023500 مقبول3211.92  بـالجلفة1998-07-04

حواسي   محمد عبد الواحد 29023485 قریب من الجید3312.50  بـالجلفة1998-08-30

بودوح   مروى 29023508 مقبول3410.35  بـحاسي بحبح1998-10-15

بكاي   مصطفى 29023540 قریب من الجید3513.08  بـحاسي بحبح1998-11-03

سبعاوي   مصطفى 29023541 مقبول3611.46  بـالجلفة1998-11-30

مرینیزة   مریم عفاف 29023514 قریب من الجید3712.54  بـحاسى بحبح1998-12-04

صادق   نعاس 29023605 مقبول3811.88  بـحاسي بحبح1994-08-10

رباحي   نذیر 29023594 مقبول3911.66  بـحاسي بحبح1997-04-30

عسلوني   نجاة 29023584 مقبول4011.42  بـحاسي بحبح1997-05-08

زید   ندى الیاسمین 29023593 مقبول4111.02  بـحاسي بحبح1997-08-02

لخنش   نسرین 29023599 قریب من الجید4212.38  بـحاسي بحبح1998-04-24

عبد العزیز   نرجس 29023595 جید4314.28  بـالبویرة1998-06-15

شویطر   نور الھدى 29023618 مقبول4410.88  بـحاسي بحبح1998-07-26

لبیض   نجاة 29023587 مقبول4510.32  بـحاسي بحبح1998-08-21

مشكور   نور الھدى 29023619 قریب من الجید4613.08  بـغردایة1999-02-18

فتیلینة   نریمان 29023596 قریب من الجید4713.98  بـحاسي بحبح1999-02-20

بوزیدي   ولید 29023648 مقبول4810.88  بـحاسي بحبح1994-06-26

جلیخي   یاسین 29023655 مقبول4910.32  بـحاسي بحبح1998-04-25

اوعمروش   وسام 29023647 جید5015.28  بـحاسي بحبح1999-03-09

قفال   عبد الرحمان 29023249 مقبول5110.00  بـحاسي بحبح1993-00-00

دوارة   صالح الدین 29023208 مقبول5210.28  بـحاسي بحبح1995-06-27

بخیتي   عبد اهللا 29023270 قریب من الجید5313.28  بـعین وسارة1997-05-27

290من151:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة ابن رشد حاسي بحبح  | 17147: المؤسسة  

دلولة   صبرین 29023201 قریب من الجید5412.52  بـالجلفة1998-01-01

بوعبداهللا   عبدالرحمان سراج 29023273 قریب من الجید5513.08  بـحاسي بحبح1998-01-20

عسلوني   صفاء مروى 29023206 قریب من الجید5613.88  بـحاسي بحبح1998-01-29

بودانة   عبد الحق 29023243 مقبول5711.08  بـحاسي بحبح1998-02-10

عسلوني   عبد الرحمان أسامة 29023256 مقبول5811.88  بـحاسي بحبح1998-07-03

العطري   عبد القادر 29023266 قریب من الجید5913.68  بـحاسي بحبح1998-07-15

بیرش   عائشة فتیحة 29023219 مقبول6010.56  بـحاسي بحبح1998-10-31

بكراوي   شاھیناز 29023184 مقبول6111.08  بـحاسي بحبح1998-11-12

درموني   شیماء 29023196 قریب من الجید6213.02  بـاألربعاء1999-02-24

خالفي   شیماء 29023197 جید6315.68  بـحاسي بحبح1999-06-29

لعباوي   رمیساء 29023068 مقبول6410.50  بـزرالدة1997-09-23

شارف   دالل سلیمة 29023037 مقبول6510.00  بـحاسي بحبح1998-02-08

دالي عمر   دلیلة 29023040 قریب من الجید6613.00  بـحاسي بحبح1998-02-12

ولید   رمال 29023067 جید6714.88  بـبریان1998-07-03

بن ناجي   رمیساء 29023069 مقبول6810.68  بـالشلف1998-07-04

بركاوي   رائد سیف الدین 29023043 مقبول6911.44  بـبشار1998-07-14

سبخاوي   رانیا 29023050 قریب من الجید7012.14  بـحاسي بحبح1998-09-29

بیرش   راشة 29023048 مقبول7110.42  بـسوقر1998-10-24

طاھیر   سمیة 29023162 مقبول7211.28  بـحاسي بحبح1995-07-31

زیاني   سعاد 29023120 قریب من الجید7312.08  بـحاسي بحبح1996-04-10

شبیرة   شاكر 29023173 مقبول7410.78  بـحاسي بحبح1996-05-27

بن لحرش   سعیدة 29023143 مقبول7511.92  بـحاسي بحبح1997-02-02

بوصالح   زكریاء 29023091 مقبول7610.70  بـحاسي بحبح1997-11-30

بعوش   سید أحمد عبد الرحمن 29023172 مقبول7710.44  بـالرویبة1997-12-26

بورقبة   سعیدة 29023144 مقبول7811.42  بـحاسي بحبح1998-01-13

شرماط   سارة 29023108 مقبول7910.66  بـحاسي بحبح1998-04-05

العقاب   زبیدة 29023086 مقبول8010.30  بـحاسي بحبح1998-05-06

زیدان   ریمة 29023085 جید8115.12  بـحاسي بحبح1998-05-18

بودربالة   سعیدة 29023145 مقبول8210.28  بـحاسي بحبح1998-06-27

290من152:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة ابن رشد حاسي بحبح  | 17147: المؤسسة  

سداس   سارة 29023112 مقبول8311.20  بـحاسي بحبح1998-08-09

براھیمي   جیاللي 29022936 مقبول8410.18  بـحاسي بحبح1997-03-09

تواتي   جوھر 29022935 مقبول8510.68  بـحاسي بحبح1997-10-04

عرعور   حنان 29022969 مقبول8610.32  بـحاسي بحبح1997-10-28

بوكر   حنان 29022971 مقبول8710.06  بـحاسي بحبح1998-01-20

شارف   حبیبة 29022939 مقبول8810.10  بـالجلفة1998-01-30

بیض القول   حنان 29022972 مقبول8910.12  بـحاسي بحبح1998-05-02

شارف   حلیمة 29022955 قریب من الجید9013.80  بـحاسي بحبح1998-08-23

بلخیرات   حسام 29022944 جید9114.28  بـحاسى بحبح1999-04-16

عسلوني   خالد 29022992 قریب من الجید9212.70  بـحاسي بحبح1996-04-06

عبد النبي   خولة 29023013 مقبول9311.76  بـحاسي بحبح1996-11-12

العقاب   خلیفة 29023010 مقبول9410.28  بـحاسي بحبح1997-03-18

قنونة   خیرة 29023023 قریب من الجید9513.24  بـحاسى بحبح1997-08-18

برق   بوبكر 29022903 مقبول9610.08  بـحاسي بحبح1994-10-03

ولد محمد   بلعید 29022886 قریب من الجید9712.74  بـحاسي بحبح1997-04-19

طواھریة   جھاد 29022921 قریب من الجید9813.80  بـحاسي بحبح1997-05-30

بیض القول   بالل نصر الدین 29022884 قریب من الجید9912.48  بـحاسي بحبح1998-04-23

العطري   جھاد 29022922 قریب من الجید10012.64  بـحاسي بحبح1998-07-24

قواس   بھاء الدین 29022902 قریب من الجید10112.56  بـسیدي عباز1998-10-27

ضیف   جھاد 29022923 جید10214.00  بـحاسي بحبح1998-11-06

الطیف   أمینة 29022746 جید10314.34  بـحاسي بحبح1994-12-09

بوكر   آحالم 29022684 مقبول10410.00  بـعین وسارة1995-01-02

شولي   أمال 29022723 مقبول10510.68  بـحاسي بحبح1996-10-28

بن سیدي   إدریس 29022762 مقبول10610.88  بـحاسي بحبح1998-02-12

وداد   أحمد حسام الدین 29022704 مقبول10710.72  بـحاسي بحبح1998-03-01

بن ھورة   أمال 29022735 مقبول10810.84  بـحاسي بحبح1998-04-26

قندوز   أم الخیر 29022718 قریب من الجید10913.90  بـحاسي بحبح1998-05-06

شرفي   أسماء 29022709 جید11015.08  بـحاسي بحبح1998-06-01

بوشنافة   أمینة منال 29022752 مقبول11110.30  بـحاسي بحبح1998-07-07

290من153:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | متوسطة ابن رشد حاسي بحبح  | 17147: المؤسسة  

جلیخي   أسامة سلیمان 29022708 مقبول11210.90  بـحاسي بحبح1998-09-30

مویسي   أحمد 29022700 مقبول11310.90  بـعین وسارة1998-10-16

ربیع   إسماعیل 29022766 مقبول11410.06  بـحاسي بحبح1998-10-18

ضیف   أمیرة سھیة 29022743 مقبول11510.94  بـحاسي بحبح1998-11-01

بكاي   أمجد 29022740 قریب من الجید11612.12  بـحاسي بحبح1999-08-07

قاسم   ابراھیم 29022792 مقبول11710.74  بـحاسي بحبح1997-03-03

عبد السالم   اسالم بھاء الدین 29022801 مقبول11810.36  بـحاسى بحبح1997-05-21

عثمان   إیمان 29022785 مقبول11910.34  بـحاسي بحبح1998-05-09

بن بریح   ابتسام 29022789 مقبول12011.80  بـحاسي بحبح1998-06-18

غیموز   إیمان 29022786 مقبول12111.42  بـحاسي بحبح والیة الجلفة1998-09-20

عماري   إیمان 29022788 جید12215.36  بـحاسي بحبح1999-07-22

حران   بختة 29022863 مقبول12310.66  بـحاسي بحبح1994-11-29

بیض القول   بغداد 29022871 قریب من الجید12412.02  بـحاسي بحبح1995-03-30

عمرون   بسمة 29022868 مقبول12510.80  بـالمسیلة1996-05-13

بلخورص   الھام 29022845 قریب من الجید12612.66  بـسیدى عیسى1998-05-04

فرحات   الوناس 29022847 قریب من الجید12713.48  بـحاسي بحبح1998-09-07

290من154:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1حاسي بحبح | المتوسطة الجدیدة طریق العش حاسي بحبح  | 17148: المؤسسة  

بن الطاھر   عیسى 29023317 قریب من الجید112.22  بـالجلفة1998-04-11

بن دنیدینة   عمر 29023303 قریب من الجید213.60  بـحاسي بحبح1998-09-06

مریني   كمال 29023414 مقبول311.74  بـحاسي بحبح1995-07-10

زھار   فتیحة 29023370 مقبول410.78  بـحاسي بحبح1997-03-11

حمیاني   فطیمة 29023398 مقبول511.56  بـحاسي بحبح1997-03-18

رعاش   كریمة 29023412 مقبول610.66  بـحاسي بحبح1997-12-23

طالب   فارس السعید 29023338 قریب من الجید712.86  بـحاسى بحبح1998-05-07

عزیري   محمد 29023452 مقبول811.62  بـحاسي بحبح1995-12-08

فراج   محجوبة 29023446 مقبول911.56  بـحاسي بحبح1998-04-12

قوق   محمد الباھي 29023471 مقبول1011.50  بـحاسي بحبح1998-05-18

بن بوعیشة   ناصر 29023569 مقبول1110.64  بـحاسي بحبح1996-01-28

جعرون   معمر 29023547 قریب من الجید1212.40  بـحاسي بحبح1997-02-18

الحدي   مصطفى 29023538 مقبول1311.24  بـحاسي بحبح1997-03-05

مطمور   مروة 29023501 قریب من الجید1412.64  بـسوقر تیارت1998-01-15

بھناس   مروة أمباركة 29023506 مقبول1511.14  بـحاسي بحبح1999-05-29

بن علي   نفیسة 29023607 قریب من الجید1613.84  بـبویرة األحداب1997-01-18

نوي   نور جمیلة 29023620 جید جدا1716.44  بـحاسي بحبح1998-05-24

حمیاني   صوریة 29023210 مقبول1811.96  بـحاسي بحبح1994-07-10

سلیماني   عبد القادر 29023262 قریب من الجید1913.50  بـحاسي بحبح1995-06-01

بن قویدر   عبد الرحمان 29023251 مقبول2010.00  بـحاسي بحبح1995-11-05

صادقي   شریفة 29023190 مقبول2110.36  بـحد الصحاري1996-08-05

بحري   عبد القادر 29023264 مقبول2211.32  بـحاسي بحبح1997-01-07

مسعودي   عبد القادر 29023265 مقبول2310.38  بـحاسي بحبح1997-09-27

بلحوت   صبرینة 29023203 جید2415.50  بـحاسي بحبح1997-10-06

290من155:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | المتوسطة الجدیدة طریق العش حاسي بحبح  | 17148: المؤسسة  

بلخیري   ذوادیة 29023041 مقبول2510.08  بـحاسي بحبح1997-01-01

عویسي   سلیمة 29023156 مقبول2611.52  بـحاسي بحبح1997-07-06

بن سالم   زینب 29023103 جید2715.22  بـحاسي بحبح1998-00-00

منصر   سید أحمد 29023171 مقبول2811.10  بـحاسي بحبح1998-04-04

جاب اهللا   سارة 29023109 جید جدا2916.66  بـحاسي بحبح1998-05-12

بوحملة   سارة 29023113 قریب من الجید3012.50  بـحاسي بحبح1999-02-05

بوكر   زھیر ادریس 29023097 جید3114.26  بـحاسى بحبح1999-04-22

صالح   حنان 29022970 مقبول3210.40  بـحاسي بحبح1997-12-19

عباسي   خیرة 29023022 قریب من الجید3313.24  بـحاسي بحبح1997-05-14

سعیدي   خدیجة 29023004 جید3415.42  بـحاسي بحبح1997-09-24

صالحي   بلقاسم 29022888 مقبول3511.78  بـحاسي بحبح1995-07-07

میھوبي   بلقاسم 29022889 قریب من الجید3612.32  بـحاسي بحبح1996-06-13

جخنین   بن رابح 29022892 مقبول3711.08  بـحاسي العش1996-10-19

بلواضح   أمینة 29022749 قریب من الجید3812.64  بـحاسي العش1997-08-28

العطري   أمینة 29022750 مقبول3910.42  بـحاسي بحبح1997-11-24

جلیخي   أحمد 29022699 مقبول4010.90  بـحاسي العش1998-02-08

غریب   أیمن عبد الرحمان 29022756 مقبول4110.68  بـحاسي بحبح1999-04-12

العطري   ابراھیم 29022790 مقبول4210.04  بـحاسي بحبح1995-02-19

بن یطو   السعید 29022815 قریب من الجید4313.14  بـحاسي العش1995-04-29

حمودة   ابراھیم 29022791 قریب من الجید4412.56  بـحاسي بحبح1995-05-14

سالمي   الزھرة 29022812 مقبول4511.94  بـدار الشیوخ1996-09-14

بیض القول   امباركة 29022857 مقبول4611.38  بـحاسي بحبح1997-03-26

العربي   المیلود 29022839 قریب من الجید4713.74  بـحاسي بحبح1998-07-12

بطاش   الیاس 29022849 مقبول4810.64  بـحاسى بحبح1998-11-17

290من156:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1حاسي بحبح | حي المناضلین حاسي بحبح .متوسطة | 17149: المؤسسة  

لخذاري   علي 29023295 مقبول110.54  بـحاسي بحبح1994-00-00

إدریسي   عومار 29023309 مقبول211.52  بـحاسي بحبح1997-07-05

بن الطاھر   علي شعیب 29023300 مقبول310.92  بـحاسي بحبح1998-06-03

فیطس   لخضر 29023423 مقبول411.30  بـحاسي بحبح1997-04-05

رنان   فیصل 29023403 جید515.54  بـحاسي بحبح1999-01-02

تفاح   مصطفى 29023537 قریب من الجید612.26  بـحاسي بحبح1994-04-28

بقة   نایل 29023570 مقبول711.14  بـحاسي بحبح1996-03-18

قندوز   مصطفي 29023544 مقبول811.94  بـاألغواط1999-05-27

طالب   نجیب الطیب 29023591 مقبول911.66  بـحاسي بحبح1998-02-17

ضیف   نسرین 29023600 قریب من الجید1012.58  بـحاسي بحبح1998-11-06

طھرور   ھاجر 29023634 مقبول1110.54  بـحاسي بحبح1994-09-27

عسال   ھبة 29023638 مقبول1211.84  بـحاس بحبح1998-12-19

طاھیري   ھیثم الفاتح 29023646 قریب من الجید1312.58  بـالجلفة1999-05-23

سلت   عبد الحفیظ 29023240 مقبول1410.66  بـحاسي بحبح1995-01-17

بن عسلون   عبد القادر 29023263 مقبول1511.20  بـحاسي بحبح1995-10-18

سایح   عبد الحمید 29023244 مقبول1610.42  بـحاسي بحبح1997-09-21

لبوخ   عایدة حنان 29023236 قریب من الجید1713.26  بـحاسي بحبح1998-04-07

بن عسلون   ربیحة 29023051 مقبول1810.38  بـحاسي بحبح1995-02-26

مزھودي   رضوان 29023062 مقبول1911.02  بـحاسي بحبح1996-01-24

سلت   خیرة فریال 29023036 قریب من الجید2012.38  بـحاسي بحبح1998-08-13

زرقین   سعدة 29023135 جید2114.74  بـحاسي بحبح1995-08-28

سایح   سلیم 29023152 مقبول2211.10  بـحاسي بحبح1997-07-05

ربیحي   حدة 29022942 مقبول2310.28  بـحاسي العش1995-12-25

قاسمي   خیر الدین 29023015 مقبول2411.02  بـحاسي بحبح1997-01-11

290من157:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1حاسي بحبح | حي المناضلین حاسي بحبح .متوسطة | 17149: المؤسسة  

نقبیل   خرفیة 29023008 مقبول2511.84  بـحاسي بحبح1998-05-12

فدول   بن صالح 29022895 مقبول2611.56  بـحاسي بحبح1992-03-24

فیطس   بلقاسم األمین 29022891 مقبول2711.54  بـحاسي بحبح1993-09-20

سلت   بوبكر 29022905 قریب من الجید2812.92  بـحاسي بحبح1996-02-12

بوشنافة   بن عزوز 29022897 قریب من الجید2912.12  بـحاسي بحبح1996-11-28

بوزیدي   أمیرة أصالة 29022742 جید3014.02  بـحاسي بحبح1999-02-06

تیقزال   الحاج نور الدین 29022806 مقبول3111.54  بـالجلفة1996-05-08

صحارة   البشیر 29022804 مقبول3210.18  بـحاسي بحبح1997-08-22

شولي   الحسین 29022807 قریب من الجید3313.68  بـحاسي بحبح1998-05-11

سبع   بشیر 29022870 مقبول3410.76  بـحاسي بحبح1997-09-13

290من158:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2حاسي بحبح | متوسطة بوعافیة حاسي بحبح  | 17152: المؤسسة  

شرماط   نورة 29024675 مقبول110.04  بـحاسي بحبح1998-04-12

بن سعدة   نصیرة 29024656 مقبول210.28  بـالقدید1998-04-21

وداد   نصیرة 29024658 مقبول311.74  بـالزعفران1998-07-21

أیت موھاب   آمال 29023689 مقبول411.88  بـحاسي بحبح1997-09-09

سلمات   آمنة 29023690 قریب من الجید512.96  بـالجلفة1998-01-19

بن خذیر   أمال عائشة 29023727 مقبول610.12  بـحاسي بحبح1998-03-08

سویح   فاطنة 29024423 مقبول710.02  بـحاسي بحبح1997-00-00

بختي   عیشة 29024402 مقبول811.12  بـحاسي بحبح1997-07-11

كالل   فریحة 29024457 مقبول910.04  بـحاسي بحبح1997-08-07

بوسنة   قویدر 29024475 مقبول1011.56  بـحاسي بحبح1998-01-16

عرعور   فریحة 29024459 قریب من الجید1112.24  بـحاسي بحبح1998-11-06

بوخلخال   عیسى 29024398 مقبول1210.98  بـحاسي بحبح1998-11-21

بن خیرة   فراح 29024456 قریب من الجید1312.34  بـاألبیار1998-12-12

بقة   فاطنة 29024442 جید1415.14  بـحاسي بحبح1999-01-08

بن غربي   محمد الشریف 29024559 مقبول1510.32  بـحاسي بحبح1994-10-21

األحول   لزھاري 29024502 جید1614.02  بـحاسي بحبح1998-05-12

ھمیل   مسعود 29024601 مقبول1710.76  بـحاسي بحبح1998-09-28

خذیر   محمد اسالم 29024552 قریب من الجید1812.96  بـحاسي بحبح1998-11-12

ھزرشي   محمد األمین 29024556 جید جدا1916.92  بـحاسي بحبح1999-07-10

بوستة   ولید عبد الرحمان 29024712 مقبول2011.06  بـحاسي بحبح1998-08-11

زیاني   خدیجة 29024050 مقبول2111.14  بـحاسي بحبح1996-11-23

بن عیسى   خبیب األحمد 29024044 مقبول2211.54  بـحاسي بحبح1998-11-24

معمري   رزیقة 29024116 مقبول2310.98  بـحاسي بحبح1996-05-03

عزالوي   سعد 29024168 قریب من الجید2413.30  بـحاسي بحبح1998-04-22

290من159:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2حاسي بحبح | متوسطة بوعافیة حاسي بحبح  | 17152: المؤسسة  

فیطس   دلیلة امال 29024102 مقبول2511.40  بـحاسي بحبح1998-04-24

بقة   خیرة 29024095 جید2614.18  بـحاسي بحبح1999-05-02

بختي   حفصة 29023996 مقبول2710.94  بـحاسي بحبح1994-12-13

ربوح   حسام الدین 29023994 مقبول2810.64  بـحاسي بحبح1995-05-16

بشار   حنان 29024015 مقبول2910.56  بـحاسي بحبح1997-02-13

جرو   بلقاسم 29023923 مقبول3011.02  بـحاسي بحبح1998-06-05

لخنش   بلقیس أمینة 29023925 قریب من الجید3112.76  بـحاسي بحبح1998-07-22

بھناس   إناس 29023763 قریب من الجید3212.88  بـقصر الشاللة1998-12-20

بلعباس   اكرم ضیاء الدین 29023804 مقبول3310.06  بـالجلفة1996-11-08

290من160:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2حاسي بحبح | متوسطة المحطة الجدیدة حاسي بحبح  | 17153: المؤسسة  

بقة   نجاة 29024651 مقبول110.66  بـحاسي بحبح1996-11-15

بوشان   نعیمة 29024659 جید214.82  بـحاسي بحبح1998-02-13

رحمون   نوال 29024664 مقبول310.40  بـحاسي بحبح1998-07-06

بن علیة   أم الخیر 29023721 مقبول410.48  بـحاسي بحبح1997-07-23

بودانة   أم ھاني 29023725 مقبول511.16  بـحاسي بحبح1998-08-12

بن دنیدینة   عبد القادر 29024318 مقبول610.54  بـحاسي بحبح1996-08-18

عبد السالم   عبد العزیز 29024310 مقبول711.14  بـحاسي بحبح1998-04-24

عمراوي   عبیر 29024349 مقبول810.04  بـحاسي بحبح1994-12-11

طالب   فطیمةالزھراء 29024469 مقبول910.10  بـحاسي بحبح1995-06-05

خلیفة   فاطیمة الزھراء 29024443 مقبول1010.78  بـحاسي بحبح1995-10-22

العطري   عفیفة 29024364 قریب من الجید1112.56  بـحاسي بحبح1995-11-27

قاسمي   عمر 29024377 مقبول1210.10  بـالجلفة1997-04-05

بكاي   فریحة فطوم 29024460 مقبول1311.38  بـمیرانوا بولزانوا ایطالیا1998-09-17

ضیف   محمد ولید 29024565 مقبول1410.96  بـحاسي بحبح1994-08-06

بن  نایل   لحسن 29024496 مقبول1511.22  بـحاسي  بحبح1994-12-10

حوة   لخضر 29024499 مقبول1610.04  بـحاسي بحبح1995-02-13

عبد  السالم   مصطفى 29024613 مقبول1710.02  بـحاسي  بحبح1995-09-14

قدقاد   محمد 29024542 مقبول1810.58  بـحاسي بحبح1996-08-20

زعموكي   محمد 29024545 مقبول1910.62  بـحاسي بحبح1997-04-27

جقبوب   مریم 29024597 مقبول2010.52  بـحاسي بحبح1998-02-24

قاسمي   محمد سبع 29024561 مقبول2111.82  بـحاسي بحبح1998-02-27

شھابة   محمد عالء الدین 29024562 جید2214.26  بـحاسي بحبح1998-05-26

طویسي   وفاء إیمان 29024707 قریب من الجید2312.44  بـحاسي بحبح1993-11-29

بوسنة   یاسر 29024713 مقبول2411.66  بـحاسي بحبح1996-11-26

290من161:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2حاسي بحبح | متوسطة المحطة الجدیدة حاسي بحبح  | 17153: المؤسسة  

بودانة   ھنیة 29024704 جید جدا2516.72  بـحاسي بحبح1998-05-11

بوسالمة   سعیدة 29024188 مقبول2611.14  بـغردایة1996-04-27

زیاني   سلیمة 29024197 مقبول2710.10  بـحاسي بحبح1997-11-02

عبد السالم   صدام 29024251 مقبول2810.58  بـحاسي بحبح1994-07-13

بودانة   عادل 29024274 مقبول2911.62  بـحاسي بحبح1998-06-21

بوسنة   عادل 29024275 مقبول3010.16  بـحاسي بحبح1998-07-26

عماري   شیماء 29024239 مقبول3110.70  بـحاسي بحبح1998-10-09

حمادي   خولة 29024071 مقبول3210.20  بـحاسي بحبح1998-02-07

ربوح   خلود 29024063 قریب من الجید3313.24  بـحاسي بحبح1998-12-08

فتیلینة   دحمان 29024097 مقبول3410.42  بـحاسي بحبح1995-12-20

بن شریف   زكریا 29024125 مقبول3510.70  بـحاسي بحبح1996-05-28

صحارة   سعید 29024175 مقبول3611.86  بـحاسي بحبح1997-01-10

بودانة   دنیازاد 29024103 مقبول3710.56  بـحاسي بحبح1997-11-18

جیاللي   دلیلة 29024100 قریب من الجید3812.46  بـعین وسارة1998-01-28

بختي   جاب اهللا 29023958 مقبول3911.92  بـحاسي بحبح1997-08-11

علواني   حبیبة رشیدة 29023975 مقبول4011.34  بـحاسي بحبح1998-03-20

خلیفي   حفیظة 29023997 مقبول4110.24  بـتاشتة زوقاغة1996-00-00

بوكر   بالل 29023907 مقبول4210.32  بـحاسي بحبح1994-06-22

أیت موھاب   بالل 29023908 مقبول4310.62  بـحاسي بحبح1996-01-28

بوسنة   بلقاسم 29023921 مقبول4410.66  بـحاسي بحبح1997-09-13

مریني   أمینة 29023746 مقبول4511.76  بـحاسي بحبح1996-03-29

صیلع   إبراھیم الخلیل 29023758 مقبول4611.84  بـحاسي بحبح1998-12-22

خلیفة   ام الخیر 29023865 مقبول4710.22  بـحاسي بحبح1996-08-21

دعلوس   امینة 29023874 مقبول4810.94  بـحاسي بحبح1996-10-11

ھمیل   ام الخیر 29023867 قریب من الجید4912.00  بـحاسي بحبح1998-02-28

بھناس   احمد 29023794 قریب من الجید5012.38  بـحاسي بحبح1998-05-02

ورشان   الطاھر 29023846 مقبول5111.60  بـحاسي بحبح1998-09-29

نوري   امال 29023872 مقبول5210.94  بـالزعفران1998-11-16

290من162:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2حاسي بحبح | متوسطة الشیخ حساني محمد الشیخ حاسي بحبح  | 17154: المؤسسة  

شایب   ھاجر 29024676 مقبول110.58  بـوالیة الجلفة1996-05-12

زید   نعیمة 29024660 مقبول211.86  بـحاسي بحبح1998-05-29

عبد الالوي   عبد العزیز 29024311 مقبول310.00  بـقصر الشاللة1998-08-28

بوراس   فاطمة 29024410 مقبول410.80  بـحاسي بحبح1992-11-01

بوخاري   عجیلة 29024356 مقبول511.50  بـحاسي بحبح1993-06-17

فضة   فتیحة 29024447 مقبول610.72  بـحاسي بحبح1994-10-19

لخذاري   عالء الدین 29024365 مقبول710.42  بـحاسي بحبح1996-03-03

طرافي   عبداهللا 29024348 مقبول811.18  بـحاسي بحبح1997-02-04

شویحة   عیشة 29024403 مقبول910.08  بـحاسي بحبح1997-07-15

وسخ   عبدالقادر 29024346 مقبول1010.48  بـحاسي بحبح1997-10-06

نقبیل   فارس 29024409 مقبول1110.78  بـحاسي بحبح1998-02-17

بھناس   فتیحة 29024451 جید1215.04  بـحاسي بحبح1998-06-01

عطافي   فتیحة 29024452 مقبول1310.98  بـحاسي بحبح1998-06-04

بونعمة   مصطفي 29024618 مقبول1410.58  بـحاسي بحبح1994-00-00

األبیض   مریم إیمان 29024599 مقبول1510.00  بـحاسي بحبح1997-10-18

تتة   كمال 29024493 مقبول1610.68  بـحاسي بحبح1998-01-24

شویحة   مروى 29024588 مقبول1710.96  بـحاسي بحبح1998-10-23

أیت موھاب   مریة 29024590 قریب من الجید1812.22  بـحاسي بحبح1999-03-12

مختاري   ھجیرة 29024695 مقبول1910.84  بـحاسي بحبح1994-00-00

برمان   ھجیرة 29024697 مقبول2011.16  بـحاسي بحبح1996-02-19

لباز   ھاجر سمیة 29024691 قریب من الجید2112.08  بـحاسي بحبح1996-04-14

بن عسلون   سفیان 29024191 مقبول2210.38  بـحاسي بحبح1994-12-29

بقة   شرف الدین 29024217 مقبول2310.50  بـحاسي بحبح1999-04-04

مكاوي   صبرین فاطمة 29024249 جید2415.74  بـحاسي بحبح1999-02-09

290من163:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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شولي   خضرة 29024061 مقبول2510.64  بـحاسي بحبح1998-02-07

عویسات   سعدیة 29024171 جید2614.44  بـحاسي بحبح1998-00-00

صحارة   ربیعة 29024114 مقبول2711.20  بـحاسي بحبح1998-02-28

سبع   بوثینة 29023946 مقبول2810.62  بـحاسي بحبح1998-06-09

بوخلخال   بلقاسم 29023914 مقبول2910.26  بـحاسي بحبح1994-12-16

شویحة   بختة 29023897 مقبول3010.78  بـحاسي بحبح1998-01-22

مختاري   إیمان 29023769 مقبول3110.50  بـحاسي بحبح1997-07-15

براھمي   أیوب نجیب اهللا 29023750 مقبول3211.02  بـالجلفة1999-07-01

عبد الحفیظي   االمین 29023806 مقبول3310.02  بـحاسي بحبح1994-12-09

حربي   امینة 29023875 مقبول3410.10  بـحاسي بحبح1998-07-29

قراش   امال 29023871 مقبول3511.12  بـحاسي بحبح1998-11-12

290من164:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2حاسي بحبح | متوسطة الشھید العربي بن مھدي حاسي بحبح  | 17155: المؤسسة  

بوشمال   نور الھدى 29024670 مقبول111.00  بـحاسي بحبح1998-07-22

أمحمدي   أم ھاني 29023724 مقبول211.58  بـحاسي بحبح1998-07-08

بن حنة   عبد الوھاب 29024327 مقبول311.04  بـحاسي بحبح1998-02-20

الدعلوس   فاطمة الزھراء 29024417 مقبول410.22  بـحاسي بحبح1997-09-29

ضیف   فاطنة 29024440 قریب من الجید513.18  بـحاسي بحبح1998-06-02

مزاتي   فاطمة 29024412 قریب من الجید612.20  بـحاسي بحبح1998-09-03

كربوعة   قطر الندى 29024473 مقبول711.68  بـحاسي  بحبح1998-09-25

بریني   عبیر وسام 29024354 مقبول810.18  بـحاسي بحبح1998-10-15

عسلوني   مصطفى 29024610 مقبول910.54  بـحاسي بحبح1993-10-18

قرمیطي   مصطفى 29024615 مقبول1010.08  بـحاسي بحبح1996-05-07

دوارة   مسعودة 29024607 قریب من الجید1112.48  بـحاسي بحبح1997-01-11

عویسي   محمد 29024548 قریب من الجید1212.00  بـحاسي بحبح1998-02-03

زیاني   مباركة 29024509 مقبول1311.10  بـحاسي بحبح1999-08-01

قرمیطي   یامنة 29024722 مقبول1411.66  بـالجلفة1997-11-07

صالحي   یاسین 29024718 جید جدا1516.48  بـحاسي بحبح1998-00-00

غزالة   ھبة 29024692 قریب من الجید1612.80  بـحاسي بحبح1998-09-18

بلخیري   سمیر 29024207 مقبول1710.78  بـحاسي بحبح1998-09-01

بن شعالل   شفیقة 29024221 مقبول1810.82  بـعین وسارة1998-09-09

سلیماني   صافیة 29024245 مقبول1910.06  بـحاسي بحبح1996-05-17

ھدروق   صبرین 29024248 جید2014.98  بـحاسي بحبح1996-12-07

جعرون   سعیدة 29024177 مقبول2111.16  بـحاسي بحبح1996-02-02

بورقبة   سارة 29024153 مقبول2210.88  بـحاسي بحبح1998-01-21

بن طاھر   سارة 29024154 قریب من الجید2313.40  بـحاسي بحبح1998-06-16

بن حنة   دلیلة 29024101 جید2414.78  بـحاسي بحبح1999-02-11

290من165:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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صالح   بریكة 29023901 مقبول2510.04  بـحاسي بحبح1994-04-30

290من166:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2حاسي بحبح | المتوسطة بوعافیة الجدیدة حاسي بحبح  | 17156: المؤسسة  

نھار   أم الخیر 29023720 مقبول111.38  بـحاسي بحبح1996-01-28

خلیفة   أحمد 29023702 مقبول210.56  بـحاسي بحبح1996-09-03

ورشان   أحالم 29023696 مقبول310.20  بـحاسي بحبح1998-02-09

صحارة   عبد اهللا 29024322 مقبول410.26  بـحاسي بحبح1994-03-29

قوق   عبد الوھاب 29024326 مقبول510.94  بـحاسي بحبح1996-10-24

بن قویدر   فایزة 29024444 مقبول611.72  بـحاسي بحبح1996-01-16

خرفي   فتیحة وداد 29024455 مقبول711.06  بـحاسي بحبح1996-01-19

بن غربي   عمار مولود 29024374 مقبول810.44  بـحاسي بحبح1996-04-02

قوق   فایزة 29024445 مقبول910.36  بـحاسي بحبح1997-01-06

خلیفة   عیدة 29024392 مقبول1010.08  بـحاسي بحبح1997-05-05

سفیان   عبدالحق 29024339 مقبول1110.76  بـقصر الشاللة1997-05-22

طالب   عتیقة 29024355 مقبول1211.12  بـحاسي بحبح1998-09-10

لحول   فتیحة 29024454 مقبول1311.00  بـحاسي بحبح1998-09-18

مھدي   فاطمة 29024413 مقبول1410.32  بـحاسي بحبح1998-12-15

عزالوي   عبیر 29024352 مقبول1510.92  بـحاسي بحبح1998-12-21

رحماني   عیشة 29024404 قریب من الجید1612.48  بـحاسي بحبح1998-12-29

محمدي   فاطمة الزھراء 29024419 مقبول1710.17  بـحاسي بحبح1999-01-23

رحماني   غالیة 29024406 مقبول1811.32  بـحاسي بحبح1999-01-30

بوشنافة   مسعودة 29024605 مقبول1910.76  بـالزعفران1996-06-26

بوشنافة   مخیة نوال 29024571 جید2015.32  بـعین معبد1996-10-13

مریني   محمد یاسین 29024566 مقبول2110.48  بـحاسي بحبح1998-01-19

بقة   محمد األمین 29024555 مقبول2210.80  بـحاسي بحبح1998-02-07

رابحي   كمال 29024494 مقبول2311.06  بـحاسي بحبح1998-04-09

ایت لعزیز   مخلوف 29024570 ممتاز2418.28  بـحاسي بحبح1998-06-05

290من167:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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عزالوي   مروى 29024577 جید2514.38  بـحاسي بحبح1998-07-07

برق   محمد 29024550 مقبول2611.14  بـحاسي بحبح1998-07-14

بن الشیوخ   ھشام 29024699 مقبول2711.28  بـحاسي بحبح1995-05-28

زیاني   ولید 29024711 مقبول2810.36  بـحاسي بحبح1998-09-23

عزالوي   ھبة أشواق 29024693 مقبول2910.46  بـحاسي بحبح1998-11-30

العطري   سفیان زكریا 29024193 مقبول3010.18  بـحاسي بحبح1998-09-11

ربوح   شروق 29024218 مقبول3110.16  بـحاسي بحبح1998-12-12

عمران   سھیلة 29024212 جید3214.44  بـحاسي بحبح1998-12-27

زیاني   صالح الدین 29024256 مقبول3311.82  بـحاسي بحبح1998-05-09

لبوخ   خضرة 29024060 مقبول3410.98  بـحاسي بحبح1997-01-02

دقبوجة   خلیل 29024065 مقبول3510.08  بـحاسي بحبح1997-07-12

بیض القول   سعیدة 29024176 مقبول3611.64  بـ حاسي بحبح1996-01-10

عزالوي   سعدیة 29024169 مقبول3710.08  بـحاسي بحبح1997-09-10

بلعباس   حدة 29023977 جید3814.26  بـحاسي بحبح1994-09-05

دعلوس   جلول 29023962 مقبول3910.48  بـحاسي بحبح1997-08-19

عزالوي   جھاد 29023968 مقبول4011.10  بـالجلفة1998-11-19

بن جدو   تسبیح 29023952 جید جدا4116.02  بـحاسي بحبح1998-12-07

لحول   حنان نجوى 29024022 جید4214.16  بـحاسي بحبح1998-00-00

بن دنیدینة   إبراھیم الخلیل 29023756 مقبول4311.00  بـحاسي بحبح1997-11-12

بقة   إیمان 29023771 مقبول4410.54  بـحاسي بحبح1998-03-02

رحماني   إیمان 29023772 مقبول4510.94  بـحاسي بحبح1998-05-02

بقة   أماني بختة 29023738 مقبول4611.44  بـحاسي بحبح1998-12-28

راقع   البشیر 29023808 مقبول4711.10  بـحاسي بحبح1996-08-13

بن عسلون   اسالمیة 29023800 مقبول4810.64  بـحاسي بحبح1997-03-01

عالوة   ابن بادیس 29023789 مقبول4910.20  بـحاسي بحبح1997-03-30

نقبیل   المبروك 29023852 مقبول5010.04  بـحاسي بحبح1997-06-18

290من168:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة عبدالحمید بن بادیس ع و  | 17161: المؤسسة  

یاحي   لعموري 29025706 مقبول110.44  بـعین وسارة1996-06-09

مرباح   منال لینة 29025716 قریب من الجید212.92  بـعین وسارة1999-05-04

رزیق   محمد ریاض 29025809 مقبول310.44  بـعین وسارة1996-09-01

عمر وعلي   منال 29025881 مقبول411.48  بـحاسي بحبح1998-06-09

العیداني   محمد عبد الرحمان 29025815 مقبول510.38  بـعین وسارة1998-08-10

غانم   منجي ھشام 29025885 قریب من الجید613.74  بـعین وسارة1998-11-18

رزیق   مصطفى عبد الرحمان 29025873 مقبول710.02  بـحاسي بحبح1999-01-25

مختاري   صالح الدین 29025386 مقبول810.34  بـعین وسارة1995-09-29

بوحمیدي   عبد الكریم 29025472 مقبول910.42  بـبعطة1998-09-20

جلودي   عبد العلیم 29025454 مقبول1010.94  بـالقلیعة1998-11-15

لكحل   صھیب أیمن 29025406 مقبول1111.44  بـالجلفة1998-12-18

ربحي   شیماء إیمان 29025370 قریب من الجید1212.28  بـعین وسارة1999-05-04

فتیتح   عبد القادر عثمان 29025470 قریب من الجید1312.56  بـوھران1999-06-23

ذیب   عبد القادر 29025469 مقبول1410.82  بـعین وسارة1999-09-02

بودیسة   عز الدین 29025512 مقبول1510.38  بـعین وسارة1996-02-02

بركاني   عمر 29025539 مقبول1611.36  بـعین وسارة1996-12-30

عیاش   عیسى عالء الدین 29025557 مقبول1711.84  بـعین وسارة1998-06-24

أمیر   فاطمة 29025575 جید1814.94  بـالمشریة1998-08-13

صوار   عمر 29025541 مقبول1911.26  بـعین وسارة1998-08-21

زروال   محمد األمین 29025779 جید2014.10  بـعین وسارة1998-07-26

شریط   سالف 29025288 مقبول2110.38  بـمناعة1999-03-30

بن عزوزي   سمیة 29025314 جید2214.44  بـعین وسارة1997-05-07

قطواش   شھاب فتح اهللا 29025341 مقبول2311.74  بـالبیرین1998-12-01

سعیدي   نسرین 29025916 مقبول2411.26  بـعین وسارة1995-12-15

290من169:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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غانم   نصر الدین طھ 29025925 قریب من الجید2513.92  بـعین وسارة1998-11-18

حسناوي   نھلة 29025934 قریب من الجید2613.08  بـعین وسارة1999-01-30

محمدي   حنین 29025115 مقبول2711.60  بـعین وسارة1996-05-08

معمري   حیاة 29025119 مقبول2811.18  بـعین وسارة1998-07-20

قیزان   خالد عبد الرحمان 29025127 جید جدا2916.98  بـحاسي بحبح1999-10-31

رزوق   میلود 29025192 مقبول3011.48  بـعین وسارة1998-03-20

شریط   دالل 29025174 مقبول3110.24  بـعي وسارة1998-10-03

شقرون   تسنیم 29025041 قریب من الجید3213.82  بـعین وسارة1998-07-16

شریط   حسناء نور 29025082 قریب من الجید3312.48  بـعین وسارة1999-02-26

ربحي   ھاجر 29025971 مقبول3411.04  بـحاسي بحبح1996-01-19

بن عزوق   نور الھدى 29025955 مقبول3510.68  بـعین وسارة1998-06-20

روحیح   ایمان 29024976 قریب من الجید3613.42  بـعین وسارة1996-04-28

بن علي   ایمان 29024980 جید3715.24  بـعین بسام1998-09-30

شكاي   یاسمین 29026032 قریب من الجید3813.68  بـعین وسارة1999-01-23

ایدیر   وردة 29026006 مقبول3911.92  بـعین وسارة1999-03-16

دباش   أحمد 29024769 مقبول4010.08  بـعین وسارة1995-12-25

قاسمي   آیة 29024757 جید4114.08  بـعین وسارة1998-07-26

شاربي   إشراق 29024880 قریب من الجید4213.04  بـعین وسارة1997-07-11

رحماني   إشراق 29024881 مقبول4311.24  بـعین وسارة1997-09-05

مسعودي   دنیا ایناس 29024915 مقبول4411.82  بـبرج بوعریریج1998-07-27

ذیب   إكرام 29024884 قریب من الجید4512.12  بـعین وسارة1998-08-25

حجاب   أیمن حسام الدین 29024861 جید4615.24  بـعین وسارة1998-09-16

زایدي   یوسف 29026081 مقبول4710.58  بـعین وسارة1999-06-04

290من170:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة العقید شعباني عین وسارة  | 17162: المؤسسة  

ربحي   لیلیاأحالم 29025715 مقبول111.36  بـعین وسارة1998-10-24

أوعمروش   لیدیا 29025713 ممتاز218.04  بـعین وسارة1999-10-10

سحنون   محمد عبد الرحمان 29025814 قریب من الجید312.60  بـعین وسارة1996-01-24

قاقة   مسعود 29025866 مقبول410.20  بـالعطف1997-04-21

بوسرین   نائل 29025892 مقبول511.36  بـعین وسارة1997-07-04

زیدي   مصطفي 29025876 مقبول610.20  بـعین وسارة1997-08-22

مختاري   محمد عادل 29025813 مقبول711.24  بـعین وسارة1997-12-24

خیذر   مریم 29025862 مقبول810.76  بـاسطاوالي1998-07-13

العیداني   مروى 29025854 مقبول910.44  بـعین وسارة1998-07-30

وانیس   میسون 29025890 مقبول1010.62  بـعین وسارة1998-09-25

فراح   محمد زین العابدین عبد اهللا 29025810 مقبول1110.30  بـعین وسارة1998-10-31

عنیبة   محمد رمزي 29025807 قریب من الجید1212.52  بـسیدي امحمد الجزائر1998-12-31

مخاطریة   محمد رمزي 29025808 مقبول1311.72  بـحاسي بحبح1999-02-15

مخاطریة   منال 29025884 جید1414.02  بـحاسي بحبح1999-02-15

قریش   محمدفوضیل 29025828 قریب من الجید1513.70  بـحاسي بحبح1999-03-31

سوداني   عبد الكریم 29025471 مقبول1610.70  بـعین وسارة1996-10-06

قساب   عامر 29025425 مقبول1710.28  بـعین وسارة1997-09-08

صرصاب   عبد السمیع 29025442 مقبول1811.22  بـعین وسارة1998-03-26

الھادي   عبد الرؤوف 29025429 قریب من الجید1913.94  بـالشلف1998-05-27

مانع   عبد الرؤوف 29025430 جید2014.88  بـعین البیضاء1998-07-03

بن ساحة   شیماء 29025367 مقبول2111.54  بـقصر الشاللة1999-03-11

صبور   كوثر 29025678 مقبول2210.80  بـالمدیة1997-02-02

إسماعیل   فطوم نور الھدى 29025637 قریب من الجید2312.62  بـعین وسارة1997-09-08

قرین   فریال 29025628 مقبول2410.12  بـعین وسارة1997-10-01

290من171:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة العقید شعباني عین وسارة  | 17162: المؤسسة  

مسعودان   علي 29025528 قریب من الجید2512.12  بـحد الصحاري1997-10-07

جاوي   فاطمة الزھراء البشرى 29025573 جید2615.34  بـعین وسارة1998-01-27

بن زین   علي 29025531 مقبول2711.66  بـعین وسارة1998-04-06

بوداود   كھینة 29025677 جید2815.24  بـعین وسارة1998-05-05

رحماني   فاطمة الزھراء 29025584 مقبول2910.44  بـحاسي بحبح1998-06-26

بن شویطر   فاطمة الزھراء 29025604 قریب من الجید3012.40  بـعین وسارة1998-07-08

بن عبد الوھاب   فوزیة 29025654 مقبول3110.78  بـعین وسارة1998-11-20

قطفة   فاطمة الزھراء 29025590 قریب من الجید3213.04  بـحاسي بحبح1998-12-31

لعموري   عبیر 29025508 مقبول3310.66  بـعین وسارة1999-01-16

غویني   فتحي 29025622 قریب من الجید3412.24  بـعین وسارة1999-01-29

ندیل   كاتیة 29025663 مقبول3510.52  بـعین وسارة1999-02-06

بن سلیمان   لبنى 29025684 قریب من الجید3613.12  بـعین وسارة1999-02-10

فراح   فدوة 29025625 مقبول3711.30  بـعین وسارة1999-02-23

قرین   كوثر 29025680 قریب من الجید3812.24  بـعین وسارة1999-05-15

صفراني   عدنان 29025511 مقبول3910.70  بـعین وسارة1999-05-20

مرباح   سالمة 29025261 مقبول4010.92  بـعین وسارة1996-06-16

عطوش   سعید ھشام 29025276 قریب من الجید4112.58  بـعین وسارة1998-06-06

جاب اهللا   سراج 29025268 مقبول4210.46  بـعین وسارة1998-06-29

مطروش   سامیة 29025267 جید4315.68  بـعین وسارة1998-11-14

مھدي   سفیان عبدالرؤوف 29025287 جید4414.00  بـسیدي أمحمد1998-12-03

صباح   سارة 29025256 مقبول4511.26  بـعین وسارة1999-01-21

دبي   سمیة 29025311 مقبول4610.52  بـعین وسارة1996-07-21

مكسن   سید علي رضا 29025331 قریب من الجید4713.44  بـسیدي امحمد1998-09-20

ولدعامر   نھاد امینة 29025933 قریب من الجید4812.60  بـعین وسارة1999-01-21

باطن   خدیجة 29025130 مقبول4910.32  بـعین وسارة1996-06-29

عمیة   خلود 29025142 قریب من الجید5012.74  بـعین وسارة1999-02-12

بطاش   خلیل 29025154 مقبول5110.06  بـعین وسارة1996-05-26

خطوف   زلیخة 29025225 مقبول5210.34  بـعین وسارة1996-12-20

دقداق   رانیا دوجة 29025188 جید5315.02  بـالمدیة1998-08-10

290من172:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة العقید شعباني عین وسارة  | 17162: المؤسسة  

حموش   سارة 29025243 جید جدا5417.72  بـعین وسارة1998-09-19

مكسن   زین الدین نسیم 29025231 قریب من الجید5513.22  بـسیدي محمد1998-09-20

جبوري   دلیلة 29025175 قریب من الجید5613.08  بـعین وسارة1998-12-03

قطفة   خولة 29025165 جید5714.16  بـحاسي بحبح1998-12-31

عباس   ریاض 29025215 مقبول5811.84  بـدلس1999-02-11

بن ساحة   رمیساء 29025214 قریب من الجید5913.52  بـعین وس ارة1999-12-27

واري   حسني 29025084 مقبول6011.38  بـقصر الشاللة1998-12-15

عبدالالني   حسان 29025078 جید جدا6116.64  بـعین وسارة1999-04-27

خمخام   نورة 29025966 قریب من الجید6212.50  بـعین وسارة1995-06-11

جاب اهللا   ھالة 29025981 مقبول6310.38  بـعین وسارة1996-01-01

العبري   بشرى 29024991 مقبول6410.28  بـبني سلیمان1997-04-09

عمراني   الیاس 29024967 مقبول6510.46  بـعین وسارة1998-10-03

بلخیري   الزھرة 29024956 قریب من الجید6613.26  بـعین وسارة1998-11-21

ھمار   یاسین 29026038 مقبول6711.24  بـواسیف1997-04-12

بوشیبة   یحي 29026043 قریب من الجید6812.72  بـأفلوا1999-06-21

رحماني   أنور عبد القادر 29024840 مقبول6910.36  بـعین وسارة1996-06-26

معمري   أحمد 29024770 قریب من الجید7012.06  بـعین وسارة1997-02-15

جماع   أحالم 29024762 مقبول7110.02  بـعین وسارة1997-05-21

مالل   أحمد أمین 29024774 جید7215.68  بـعین البیضاء1998-07-28

فشار   أم ھاني 29024813 مقبول7311.98  بـعین وسارة1998-11-17

غفاري   إبراھیم 29024866 قریب من الجید7413.20  بـعین وسارة1996-07-17

قواس   احمد 29024925 مقبول7511.26  بـعین وسارة1996-11-09

بوشیبة   حاج عیسى 29024935 مقبول7610.74  بـعین وسارة1997-02-28

خراز   إیمان 29024906 مقبول7710.72  بـتبسة1998-01-20

خمخام   إبراھیم 29024868 مقبول7811.08  بـعین وسارة1998-03-18

موھري   أیمن 29024857 قریب من الجید7912.70  بـحاسي بحبح1998-05-24

فرحات   أیمن 29024858 مقبول8010.10  بـعین وسارة1998-06-17

مغني   إیمان دینا 29024914 جید8115.74  بـسطیف1998-06-26

شیبان   إیمان 29024911 جید جدا8217.80  بـعین وسارة1998-10-08

290من173:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة العقید شعباني عین وسارة  | 17162: المؤسسة  

حریزة   إلیاس 29024887 جید جدا8316.76  بـعین وسارة1998-12-17

طرفایة   أیمن ابراھیم 29024860 جید8414.26  بـعین وسارة1999-02-08

طیباوي   إسالم الدین بوضرصایة 29024875 قریب من الجید8513.56  بـعین وسارة1999-05-22

290من174:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة محمد شریف بن عكشة عین وسارة  | 17163: المؤسسة  

ربحي   محمد نجیب 29025822 مقبول110.64  بـعین وسارة1997-12-29

یحیاتن   ملیكة 29025878 جید214.38  بـعین وسارة1998-03-01

كریفیف   منى 29025886 مقبول310.18  بـعین وسارة1998-08-20

خوخي   منال 29025882 مقبول411.26  بـعین وسارة1998-11-13

عنیبة   منال 29025883 قریب من الجید513.40  بـقصر الشاللة1998-11-17

خیراني   مصطفى لمین 29025874 قریب من الجید613.08  بـعین وسارة1998-12-18

رحماني   صافیة 29025376 مقبول710.74  بـعین وسارة1996-08-28

حمر العین   صارة 29025373 مقبول811.12  بـقصر الشاللة1996-12-27

باحمان   صبرینة 29025382 مقبول910.72  بـعین وسارة1997-10-15

بقعة   عبد القادر 29025467 مقبول1010.98  بـعین وسارة1998-04-10

زرداني   عائشة 29025423 مقبول1111.84  بـتیارت1998-04-22

دیر   صھیب 29025405 مقبول1211.74  بـعین وسارة1998-04-28

بوعیسى   عبد النور 29025482 مقبول1310.48  بـالشارف1998-06-29

لحول   عطیة 29025518 مقبول1410.32  بـعین وسارة1995-02-03

رابحي   فتحي 29025617 مقبول1511.00  بـعین وسارة1996-01-29

بن رحال   عطاءاهللا 29025517 مقبول1610.86  بـعین وسارة1997-06-01

بوراجي   قمرالدین موفق 29025661 مقبول1711.28  بـسیدي عیسى1998-01-11

نویشي   فاطمة زھرة 29025605 مقبول1811.18  بـحاسي بحبح1998-02-06

العقراري   فیصل 29025658 مقبول1911.34  بـحجوط1998-06-05

بلحفصي   فاطمة الزھراء 29025585 مقبول2010.30  بـعین وسارة1998-06-28

بن صالح   لطفي 29025691 مقبول2110.72  بـاألغواط1998-11-16

سوداني   محمد الشریف 29025786 مقبول2210.14  بـعین وسارة1997-11-19

بن نیة   محمد األمین 29025778 مقبول2311.48  بـعین وسارة1998-01-12

بوقرة   محمد الھبري 29025789 قریب من الجید2413.78  بـعین وسارة1998-09-14

290من175:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة محمد شریف بن عكشة عین وسارة  | 17163: المؤسسة  

سوري   محمد الحسین 29025783 مقبول2510.30  بـعین وسارة1998-09-19

غربي   سامیة 29025266 مقبول2611.02  بـعین وسارة1996-05-14

عون   سارة 29025254 قریب من الجید2712.80  بـعین وسارة1998-10-15

وھاب   سفیان 29025286 مقبول2811.20  بـحاسي بحبح1999-01-26

رحماني   شھرزاد 29025343 مقبول2910.42  بـعین وسارة1997-07-23

قویني   سید أحمد 29025326 مقبول3010.16  بـعین وسارة1997-11-19

زیوش   شرف الدین 29025336 مقبول3111.86  بـعین وسارة1998-05-02

بوخاري   نجاة 29025910 مقبول3210.10  بـعین وسارة1998-01-15

زیتوني   نبیل 29025905 مقبول3311.14  بـعین وسارة1998-11-22

مزي   خلود 29025139 مقبول3410.44  بـعین وسارة1996-04-30

صویلحي   خالد 29025122 مقبول3510.10  بـعین وسارة1997-07-05

بوبردعة   حنان 29025114 مقبول3611.78  بـوادي زناتي1998-01-25

خیر   خرفیة 29025136 قریب من الجید3712.10  بـعین وسارة1998-05-23

زروالي   حمزة 29025106 مقبول3811.42  بـباتنة1999-01-26

باسین   زكریا 29025218 مقبول3910.54  بـعین وسارة1995-04-13

زویتاني   زینب 29025232 مقبول4010.28  بـعین وسارة1996-01-27

عابر   سارة 29025239 مقبول4110.32  بـقصر البخاري1997-02-25

خلیف   رشیدة 29025207 جید جدا4216.78  بـعین وسارة1998-04-25

زولیخة   خولة 29025161 مقبول4310.94  بـقصر الشاللة1998-05-23

زرفاوي   زینب 29025234 قریب من الجید4413.86  بـعین وسارة1998-06-01

كرلوف   سارة 29025242 مقبول4510.30  بـبومدفع1998-07-27

مسعودي   زكریاء 29025223 مقبول4611.02  بـتیارت1998-12-21

قسول   بالل 29025019 قریب من الجید4713.36  بـالشلف1998-12-19

مركانتیة   نور الھدى 29025958 جید4814.36  بـعین وسارة1999-06-06

بن علو   الیاس 29024968 مقبول4910.58  بـغلیزان1999-01-01

خالف   یاسمین 29026028 مقبول5010.28  بـسوق االثنین1997-02-09

صوار   یحي 29026041 مقبول5111.20  بـعین وسارة1997-05-21

عالم   یاسمین 29026031 جید5215.18  بـموزایة1998-11-07

مرزوق   أسامة 29024788 مقبول5310.60  بـالعفرون1996-07-31

290من176:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة محمد شریف بن عكشة عین وسارة  | 17163: المؤسسة  

بوخاري   أحالم 29024766 مقبول5410.40  بـعین وسارة1998-01-07

بركات   أحالم 29024767 مقبول5511.40  بـعین وسارة1998-01-23

غاني   أمیرة شیماء 29024825 قریب من الجید5612.66  بـعین وسارة1998-05-10

قیبش   أمیرة نسرین 29024826 قریب من الجید5712.18  بـعین وسارة1998-05-15

حسین الحاج   أكرم 29024812 مقبول5810.66  بـتیزي وزو1998-08-14

شوارفة   أمینة 29024837 قریب من الجید5913.36  بـعین وسارة1998-11-03

موالدي   أیة 29024842 مقبول6011.20  بـعین وسارة1998-11-27

دباب   أیمن 29024855 مقبول6111.00  بـعین وسارة1997-11-24

فروج   إلھام 29024885 قریب من الجید6212.30  بـعین وسارة1998-04-03

نواري   إحـســان 29024871 مقبول6311.74  بـالبیرین1998-04-11

راید   الزھراء 29024942 مقبول6411.60  بـعین وسارة1998-09-02

قویني   إیمان 29024910 مقبول6510.18  بـعین وسارة1998-09-14

مركانتیة   أیمن 29024859 مقبول6610.26  بـعین وسارة1999-01-05

بن زغبة   إلیاس عبد الرزاق 29024888 قریب من الجید6713.88  بـاألغواط1999-03-01

قمیري   یوسف 29026074 مقبول6811.16  بـعین وسارة1998-01-04

یحیاوي   یونس 29026084 جید جدا6916.82  بـتغنیف1998-02-26

حنیش   یوسف عبد الرؤوف 29026083 مقبول7010.00  بـحاسي بحبح1999-02-04

290من177:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة بن سلیمان محمد عین وسارة  | 17164: المؤسسة  

حبشي   لعجال 29025704 مقبول110.44  بـعین وسارة1996-07-29

قیبش   محفوظ 29025729 مقبول211.40  بـحاسي بحبح1998-08-04

حشحوش   ماریة 29025719 مقبول310.64  بـالقرارة1999-02-23

فضلي   نادیة 29025893 مقبول411.20  بـعین وسارة1997-04-17

معریش   محمداالمین 29025826 مقبول510.02  بـعین وسارة1997-12-24

یونسي   مھدي 29025889 مقبول610.42  بـتسمسیلت1998-07-25

كلیوات   محمد شمس الدین 29025811 جید715.84  بـعین وسارة1998-08-18

بنھ   عبد الملك 29025477 مقبول810.44  بـبولوغین1997-09-19

لكحل   شھیرة 29025357 قریب من الجید913.72  بـعین وسارة1998-03-16

دیر   عبد الوھاب 29025484 قریب من الجید1012.32  بـعین وسارة1998-05-12

شیبان   عبد الھادي 29025483 مقبول1110.72  بـعین وسارة1998-11-05

عبزوزي   عبدالناصر 29025490 مقبول1210.50  بـعین وسارة1998-11-20

نایب   طھ محمد الصدیق 29025414 مقبول1310.08  بـعین وسارة1999-01-02

بن حلیمة   شیماء 29025366 جید1414.52  بـسیدي عیسى1999-01-16

غربي   عبد الغني 29025458 مقبول1510.20  بـعین وسارة1999-04-08

ربحي   عزالدین 29025515 مقبول1610.02  بـعین وسارة1995-01-30

حلوي   فوزیة 29025641 قریب من الجید1712.68  بـعین وسارة1995-06-14

أكحل   فتحي 29025616 جید1814.22  بـعین وسارة1996-01-11

درویش   علي 29025526 مقبول1911.70  بـعین وسارة1996-07-04

بوزید   فتحي 29025619 مقبول2011.84  بـعین وسارة1997-03-25

قبوح   فریال 29025630 مقبول2110.82  بـقصر البخاري1998-02-06

ربحي   لبنى 29025682 قریب من الجید2213.72  بـعین وسارة1998-02-28

سعیدي   فیروز دنیا زاد 29025656 قریب من الجید2312.46  بـعین وسارة1998-06-03

العطوي   فاطمة الزھراء 29025587 قریب من الجید2412.08  بـعین وسارة1998-08-14

290من178:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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حمزاوي   فاطمة 29025576 قریب من الجید2512.90  بـعین وسارة1998-08-29

أیت یحیاتن   كریمة 29025668 مقبول2610.52  بـعین وسارة1998-10-01

حواتیس   فاطمة الزھراء ابتسام 29025591 جید2714.80  بـحاسي بحبح1998-10-26

غنام   محمد األمین 29025780 مقبول2810.50  بـعین وسارة1999-01-29

فرق   محمد السعید 29025785 مقبول2911.50  بـقصر البوخاري1999-07-17

طرفایة   سفیان 29025285 مقبول3011.66  بـعین وسارة1998-05-22

العیداني   سعید 29025275 مقبول3110.92  بـعین وسارة1998-06-07

كدادة   سلیمة 29025306 مقبول3210.28  بـعین وسارة1997-08-31

مشعشع   سلیمان 29025304 مقبول3310.38  بـعین وسارة1997-09-02

بن علیة   سھى 29025323 جید3414.16  بـعین وسارة1998-06-04

بن سعیدي   نور الدین 29025939 مقبول3511.64  بـالبیرین1997-02-07

عرباوي   خدیجة 29025132 مقبول3610.82  بـعین وسارة1998-04-08

بوذینة   رانیا 29025185 مقبول3710.36  بـعین وسارة1998-03-14

حنیش   خولة 29025160 قریب من الجید3813.60  بـعین وسارة1998-04-15

عیجولي   سارة 29025241 قریب من الجید3913.18  بـعین وسارة1998-07-03

بوشاقور   رمضان 29025212 مقبول4010.48  بـعین طایة1998-10-22

صرصاب   خولة 29025164 جید4114.22  بـعین وسارة1998-12-24

باسین   رانیا 29025187 قریب من الجید4213.26  بـعین وسارة1999-01-31

عوار   بن علیة 29025030 مقبول4310.42  بـعین وسارة1995-07-01

غربي   بالل 29025017 مقبول4410.42  بـعین وسارة1997-06-29

فرطاس   جمال 29025059 مقبول4510.16  بـعین وسارة1996-09-05

غزال   حدة 29025071 مقبول4611.00  بـعین وسارة1997-12-04

قدوس   حسنى صفیة 29025083 قریب من الجید4713.28  بـعین وسارة1999-03-28

خمخام   نور الھدى 29025957 قریب من الجید4812.14  بـعین وسارة1998-11-27

حوینتة   ھاجر 29025980 مقبول4910.56  بـعین وسارة1999-09-11

طیباوي   الطاھر 29024958 مقبول5010.78  بـسیدي راشد1993-07-03

خشخوش   ایمان 29024979 مقبول5110.90  بـباب الواد1998-09-16

طرفایة   وفاء 29026010 مقبول5211.64  بـعین وسارة1994-11-23

ھتاك   وھیبة 29026025 مقبول5310.48  بـعین وسارة1998-07-23

290من179:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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كحلوش   وسام 29026009 قریب من الجید5413.76  بـخمیس ملیانة1999-04-18

عون   أسامة 29024786 مقبول5510.38  بـعین وسارة1996-05-02

زایدي   أسامة 29024792 مقبول5610.22  بـقالمة1997-03-25

بن نعجة   أحالم 29024764 قریب من الجید5712.06  بـعین وسارة1997-11-04

خلیف   أمینة 29024833 قریب من الجید5813.90  بـعین وسارة1998-05-12

قرنوط   ابراھیم 29024918 مقبول5911.32  بـعین وسارة1996-02-24

وارد   الزھرة 29024943 مقبول6010.98  بـقصر البخاري1996-10-03

شداد   إكرام 29024882 مقبول6110.48  بـسیدي محمد1997-07-14

بن عزیز   ابراھیم 29024921 مقبول6211.42  بـعین وسارة1998-12-05

مساعدي   یونس 29026085 مقبول6310.90  بـعین وسارة1998-10-05

290من180:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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رحماني   لیلى إلھام 29025714 جید115.18  بـعین وسارة1998-10-30

حنیش   محمد حسام الدین 29025804 مقبول210.26  بـعین وسارة1995-07-10

زوابلیة   محمد یاسین 29025824 مقبول310.46  بـعین وسارة1998-02-11

بن شلف   مریة 29025858 قریب من الجید412.68  بـحاسي بحبح1998-06-18

حجاوي   مروى 29025855 مقبول510.86  بـعین وسارة1998-07-09

نقیش   عبد الرزاق 29025437 مقبول610.20  بـعین وسارة1996-03-04

عالبة   عبیر 29025493 مقبول710.06  بـعین وسارة1996-08-01

مالكي   عبد القادر 29025463 مقبول811.42  بـعین وسارة1996-10-02

خیران   عائشة 29025422 مقبول911.00  بـعین وسارة1998-01-10

خیر   طھ أمین 29025413 مقبول1010.36  بـعین وسارة1998-03-01

لغواطي   عبد الغني 29025456 مقبول1111.28  بـعین وسارة1998-03-14

بوشیبة   عبد الرحمان 29025435 مقبول1210.36  بـعین وسارة1999-04-07

عیشوبي   شیماء 29025368 مقبول1310.86  بـعین وسارة1999-07-12

زروقي   عطیة 29025519 مقبول1410.24  بـعین وسارة1995-06-09

یوسفي   كریمة 29025666 مقبول1510.32  بـعین وسارة1995-10-07

بوبكر   فضاض 29025633 مقبول1610.44  بـعین وسارة1997-02-15

العكة   علي 29025527 قریب من الجید1712.26  بـعین وسارة1997-03-20

ھتاك   كریمة 29025667 مقبول1811.94  بـعین وسارة1998-04-08

بوذینة   عبیر 29025506 مقبول1911.46  بـعین وسارة1998-10-20

شقرون   عبیر 29025507 مقبول2011.28  بـعین وسارة1999-01-09

الذیب   محمد األمین 29025775 مقبول2110.92  بـعین وسارة1996-08-24

بشیري   محمد األمین 29025776 مقبول2210.56  بـعین وسارة1996-10-05

شكاي   محمد 29025757 قریب من الجید2312.84  بـعین وسارة1997-06-28

حشیش   محمد 29025764 قریب من الجید2412.22  بـعین وسارة1998-12-25

290من181:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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یوسف عشیرة   محمد األمین 29025781 مقبول2510.04  بـعین وسارة1999-04-20

مزوز   سعاد 29025270 مقبول2610.12  بـعین وسارة1998-11-16

مالكي   سارة 29025255 مقبول2711.96  بـعین وسارة1998-12-10

لمیري   ساعد 29025260 مقبول2810.36  بـعین وسارة1998-12-23

ھجري   سید أحمد 29025327 مقبول2911.72  بـعین وسارة1999-06-06

العربي   نایل عبد اهللا 29025904 مقبول3010.44  بـعین وسارة1999-06-24

بن عودة   خلود 29025141 جید3114.84  بـعین وسارة1998-10-23

بن نعجة   رانیا 29025186 مقبول3210.86  بـعین وسارة1998-04-14

إخلف   رحاب 29025190 جید3315.72  بـالرغایة1998-08-28

لمجد   دعاء مواھب 29025173 قریب من الجید3413.96  بـالحراش1999-05-24

مالك   حسام الدین 29025076 مقبول3511.02  بـعین وسارة1995-12-27

دباش   جمال الدین 29025062 قریب من الجید3612.06  بـعین وسارة1999-10-28

كوار   ھاجر 29025978 قریب من الجید3713.20  بـعین وسارة1998-05-02

لغواطي   نورالھدى 29025964 مقبول3810.28  بـعین وسارة1998-07-16

بن مریسي   ایمان 29024981 مقبول3911.88  بـعین وسارة1999-01-18

باطن   یاسر 29026026 مقبول4010.30  بـصنعاء1998-07-21

مختاري   یاسین 29026039 قریب من الجید4112.34  بـعین وسارة1998-08-30

خلیفي   أحمد عبد النور 29024781 مقبول4210.18  بـعین وسارة1997-03-22

بودیسة   أسامة 29024793 مقبول4310.82  بـعین وسارة1997-11-13

طمار   أسامة حسام الدین 29024806 مقبول4411.14  بـعین وسارة1998-09-16

عبد الالوي   أنفال 29024838 جید4514.00  بـعین وسارة1999-08-27

مرباح   إسحاق 29024873 مقبول4610.98  بـعین وسارة1997-07-18

بكاي   ابراھیم 29024920 مقبول4710.46  بـعین وسارة1997-10-01

دربالي   إیمان 29024908 جید جدا4817.04  بـعین وسارة1998-05-27

دربالي   إیمان 29024909 جید4915.64  بـعین وسارة1998-07-24

ربحي   اكرام 29024932 مقبول5010.40  بـعین وسارة1999-01-31

290من182:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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قائمة الناجحین في
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لعبیدي   محمد 29025736 مقبول111.24  بـعین وسارة1996-01-22

عمیار   لویزة 29025712 قریب من الجید213.86  بـعین وسارة1996-07-04

العیداني   لمین 29025710 مقبول311.28  بـعین وسارة1997-02-13

العبزوزي   مراد 29025836 مقبول410.16  بـعین وسارة1996-02-08

تلعیش   مریم 29025859 مقبول510.40  بـعین وسارة1996-08-19

فریح   منال 29025880 قریب من الجید612.44  بـعین وسارة1996-09-25

مزوني   میمونة 29025891 مقبول710.84  بـعین وسارة1997-01-17

قحدون   محي الدین 29025831 قریب من الجید813.44  بـعین وسارة1997-11-28

كحیلش   مروة 29025843 جید جدا916.10  بـعین وسارة1998-03-25

ھبول   مریم 29025863 قریب من الجید1012.50  بـعین وسارة1998-08-21

سعیدي   محمد لمین 29025821 قریب من الجید1112.26  بـعین وسارة1998-11-20

میساوي   مروى 29025857 جید1215.88  بـعین وسارة1998-11-28

داودي   منى 29025887 قریب من الجید1312.44  بـعین وسارة1998-11-28

ربحي   مصطفى بن بو العید 29025872 قریب من الجید1412.58  بـعین وسارة1998-12-18

سعدي   طارق 29025411 مقبول1511.64  بـعین وسارة1995-01-28

سواقي   صلیحة 29025391 مقبول1610.16  بـعین وسارة1995-12-09

حیور   عائشة 29025418 مقبول1711.00  بـعین وسارة1996-02-28

مصباح   صبرینة 29025380 مقبول1810.02  بـعین وسارة1996-04-17

مالكي   شھناز 29025356 مقبول1910.04  بـعین وسارة1997-12-08

زقان   صونیا 29025409 مقبول2011.42  بـعین وسارة1998-01-09

تلي   عبد الرزاق 29025440 قریب من الجید2113.20  بـعین وسارة1998-01-19

أخذاري   صالح الدین 29025389 مقبول2210.26  بـعین وسارة1998-02-15

مكي   عمر 29025536 مقبول2310.60  بـعین وسارة1995-05-13

محمدي   كریم 29025664 مقبول2411.26  بـعین وسارة1996-02-27

290من183:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع
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العیداني   فاطمة الزھراء 29025578 مقبول2511.72  بـعین وسارة1996-08-26

زیاد   عثمان یاسین 29025510 مقبول2610.52  بـعین وسارة1996-09-02

رعاد   فتحي 29025618 مقبول2710.72  بـعین وسارة1997-03-08

بن مریسي   كریم 29025665 مقبول2810.20  بـعین وسارة1997-07-21

كحیلیش   عبیر 29025505 قریب من الجید2912.32  بـعین وسارة1997-09-27

مالكي   عمر 29025540 قریب من الجید3012.22  بـعین وسارة1997-11-20

نایب   فتحي 29025621 قریب من الجید3112.94  بـعین وسارة1998-05-25

فغول   كوثر 29025679 مقبول3211.56  بـقصر الشاللة1998-09-15

سعیدي   لطرش 29025690 مقبول3310.88  بـعین وسارة1998-12-27

قادوس   عیسى إیاس 29025556 قریب من الجید3413.24  بـعین وسارة1999-01-20

عرباوي   محمد أمین 29025768 مقبول3510.16  بـعین وسارة1997-02-21

بن بورنان   محمد الصدیق 29025787 مقبول3610.44  بـعین وسارة1997-12-21

علوان   ساعد 29025257 مقبول3710.12  بـعین وسارة1996-12-02

دباب   سفیان 29025284 قریب من الجید3812.06  بـعین وسارة1998-01-31

دمیر   سالمة 29025263 مقبول3911.24  بـعین وسارة1998-05-29

علیم   سلیمان عبد الحمید 29025305 مقبول4010.34  بـعین وسارة1997-11-26

بن یوسف   شكري 29025339 مقبول4111.70  بـالبلیدة1999-06-19

فوناس   نجاة 29025908 مقبول4211.18  بـعین وسارة1996-10-09

مموني   نصیرة 29025928 مقبول4310.52  بـعین وسارة1997-02-15

وكیل   خدیجة 29025128 مقبول4410.72  بـعین وسارة1995-08-19

مداس   حنان 29025113 مقبول4510.02  بـعین وسارة1997-11-16

مطیار   خدیجة 29025133 قریب من الجید4613.44  بـعین وسارة1998-07-03

براجع   حمید 29025107 قریب من الجید4713.48  بـعین وسارة1998-11-22

رحماني   ریحانة سھیلة 29025216 مقبول4810.82  بـعین وسارة1998-03-28

بومزیود   زینب اكرام 29025235 مقبول4911.44  بـعین وسارة1998-09-12

إمسعودان   رامي 29025183 مقبول5010.12  بـالبیرین1998-11-28

العوبي   بن عیسى 29025031 مقبول5111.90  بـالبیرین1997-01-04

بن شویطة   بالل 29025018 مقبول5210.50  بـعین وسارة1998-04-01

صالح   بلقیس ھبة اهللا 29025025 جید5314.32  بـعین وسارة1999-02-09

290من184:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة بن خلدون عین وسارة  | 17166: المؤسسة  

عمي   بھیة 29025032 مقبول5410.24  بـعین وسارة1999-11-19

بن جدو   حسینة 29025086 مقبول5510.72  بـعین وسارة1998-12-02

مكي   ھشام 29025987 مقبول5610.56  بـعین وسارة1997-06-10

قویدري   نورة 29025968 مقبول5710.70  بـعین بوسیف1998-06-03

غول   ھشام 29025990 جید5814.28  بـعین وسارة1998-06-16

عدوان   نور الھدى 29025956 قریب من الجید5912.20  بـعین وسارة1998-11-03

حرموش   براھیم 29024985 مقبول6010.20  بـالبیرین1995-07-23

خطوطي   بشرى 29024990 مقبول6110.50  بـبشار1996-08-10

رباحي   الھام 29024966 مقبول6210.44  بـعین وسارة1997-02-16

لوناس   العالیة 29024962 مقبول6310.08  بـعین وسارة1997-10-30

نایب   ایة 29024974 قریب من الجید6412.02  بـعین وسارة1999-06-12

دیبس   یاسین 29026034 مقبول6511.12  بـعین وسارة1996-01-02

عمیار   أمال 29024815 مقبول6611.00  بـعین وسارة1995-12-24

عیساني   أحالم 29024765 قریب من الجید6712.40  بـعین وسارة1997-12-17

مالكي   أحمد جلول 29024777 مقبول6811.38  بـعین وسارة1998-01-08

نایب   أمینة 29024836 مقبول6910.60  بـعین وسارة1998-10-26

بدري   أمیرة ھدیل 29024827 مقبول7011.50  بـعین وسارة1999-05-02

فوضیل   اب الحسن 29024916 قریب من الجید7112.92  بـعین وسارة1996-02-11

عزار   إشراق 29024879 مقبول7210.56  بـبنھار1997-02-24

كیبیش   الزھراء 29024941 مقبول7311.38  بـعین وسارة1997-10-15

شریف   إیمان 29024907 مقبول7411.60  بـعین وسارة1998-02-10

جربوب   إیمان 29024913 مقبول7510.64  بـعین وسارة1999-04-15

رحموني   یوسف 29026069 قریب من الجید7612.48  بـعین وسارة1996-01-21

قاني   یوسف 29026077 قریب من الجید7713.54  بـعین وسارة1998-04-01

قدوس   یوسف 29026079 مقبول7810.82  بـعین وسارة1998-11-19

زقان   یوسف 29026080 مقبول7910.58  بـالجلفة1999-03-12

قاسمي   یسرى 29026060 مقبول8011.86  بـعین وسارة1999-04-16

290من185:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 1-عین وسارة| متوسطة القرنیني عین وسارة  | 17167: المؤسسة  

غرباوي   محمد 29025732 مقبول110.00  بـالقرنیني1995-02-20

حساني   محمد 29025733 مقبول210.14  بـالقرنیني1995-12-10

مصطفاي   محمدأمین 29025825 مقبول310.30  بـعین وسارة1996-11-20

مدري   مروة 29025842 مقبول410.02  بـحاسي بحبح1997-03-25

جعفور   صالح الدین 29025384 مقبول510.86  بـالقرنیني1994-07-12

مصطفاي   عبدالجلیل 29025487 مقبول610.14  بـالقرنیني1996-04-01

دیبس   شیماء 29025360 مقبول711.62  بـعین وسارة1996-05-14

جعفور   عائشة 29025421 مقبول810.96  بـالقرنیني1997-02-15

جماع   فوزیة 29025642 مقبول910.66  بـالقرنیني1996-02-07

مصطفاي   فاطمة الزھرة 29025592 مقبول1010.76  بـعین وسارة1996-12-20

قرزو   سیف الدین 29025333 قریب من الجید1112.32  بـعین وسارة1998-06-04

مصطفاي   نور الدین 29025937 مقبول1210.48  بـعین وسارة1996-04-18

مصطفاي   رشیدة 29025205 قریب من الجید1312.02  بـحاسي بحبح1996-08-06

خطوف   تركیة 29025039 مقبول1410.72  بـالقرنیني1997-07-28

جعفور   ھاجر 29025972 مقبول1510.44  بـالقرنیني1996-11-05

عالن   براھیم 29024986 قریب من الجید1613.00  بـالقرنیني1995-10-14

جعفور   المسعود 29024963 مقبول1710.64  بـالقرنیني1997-03-10

مصطفاي   أسماء 29024807 مقبول1810.70  بـعین وسارة1995-10-17

لوعیل   یسرى 29026056 مقبول1911.26  بـالقرنیني1997-01-12

290من186:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة زروال لخضر عین وسارة  | 17177: المؤسسة  

عریبي   بلقاسم 29026321 مقبول111.58  بـعین وسارة1997-08-19

بن عودة   بشرى 29026304 مقبول210.22  بـعین وسارة1998-12-27

زیان   بشرى 29026305 مقبول310.34  بـعین وسارة1999-01-26

ضویو   ھاجر 29027227 قریب من الجید413.30  بـعین وسارة1996-02-25

مباركي   نادیة 29027157 قریب من الجید513.98  بـالبیرین1997-02-26

لكحل   مھدي 29027149 مقبول610.94  بـعین وسارة1998-01-03

شعبان   نصیرة 29027185 مقبول710.54  بـعین وسارة1998-02-03

شریف   محمد األمین 29027055 مقبول811.62  بـعین وسارة1998-04-14

بوعزیز   محمد 29027047 قریب من الجید912.10  بـعین وسارة1998-05-09

بیریني   نبیلة 29027163 جید1014.34  بـعین وسارة1998-11-29

بوكرش   صبرینة 29026708 مقبول1110.10  بـعین وسارة1997-11-12

عالم   عائشة 29026733 مقبول1210.86  بـعین وسارة1997-12-08

بن سعیدان   فاطنة 29026912 مقبول1310.24  بـعین وسارة1996-12-16

فرید   فتیحة 29026929 قریب من الجید1413.14  بـحد الصحاري1998-01-05

خشمي   كاتیا 29026965 مقبول1511.40  بـعین وسارة1998-02-14

حمیدي   فایزة 29026921 قریب من الجید1613.18  بـعین وسارة1998-04-11

بن خینش   فریال 29026932 جید1715.58  بـعین وسارة1998-07-25

بن جغموم   فطیمة الزھرة 29026958 مقبول1810.60  بـحد الصحاري1998-07-27

فرید   مسعودة 29027125 قریب من الجید1912.88  بـحاسي بحبح1998-10-20

شداد   سعدیة 29026609 مقبول2010.88  بـبوقرة1996-04-01

سریر   سلینا 29026626 جید جدا2117.33  بـتیزي وزو1998-12-06

زكار   یاسمین 29027277 مقبول2211.04  بـعین وسارة1998-08-29

رعاد   خولة 29026481 جید جدا2316.00  بـعین وسارة1998-08-13

جوبر   خیرة 29026500 مقبول2410.22  بـعین وسارة1996-05-21

290من187:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة زروال لخضر عین وسارة  | 17177: المؤسسة  

مرساوي   ریمة 29026564 مقبول2510.22  بـالقلیعة1996-09-18

كوار   زكریا 29026567 مقبول2610.76  بـعین وسارة1998-03-24

لخضاري   خیرة 29026506 قریب من الجید2712.52  بـحاسي بحبح1998-04-12

مصطفاوي   حنان 29026420 ممتاز2818.24  بـعین وسارة1998-03-04

جریدي   أحالم 29026106 مقبول2911.24  بـعین وسارة1998-12-19

سحیم   أم ھاني 29026150 مقبول3010.52  بـعین وسارة1995-00-00

دواجي   أم الخیر 29026148 مقبول3111.04  بـعین وسارة1998-01-21

مدقدم   إیمان 29026217 مقبول3210.52  بـعین وسارة1998-01-30

سلیماني   إیمان 29026220 ممتاز3318.50  بـعین وسارة1998-07-19

بیدي   أمینة 29026178 مقبول3411.08  بـعین وسارة1998-07-25

حارثي   المسعود 29026268 مقبول3510.66  بـعین وسارة1997-02-18

290من188:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة القاسمي الحسني عین وسارة  | 17178: المؤسسة  

ربیعي   یوسف 29027305 مقبول111.20  بـعین وسارة1996-06-28

طاھري   یسرى 29027297 قریب من الجید212.24  بـعین وسارة1998-06-25

كریفیف   یوسف 29027311 مقبول311.74  بـعین وسارة1998-07-08

طمار   یسرى 29027298 قریب من الجید412.52  بـعین وسارة1998-11-09

خطوف   بن حلیمة 29026324 مقبول511.52  بـحاسي عامر1993-12-12

عناق   بلقاسم 29026318 مقبول611.22  بـعین وسارة1994-06-24

مكي   بشرى 29026296 مقبول710.42  بـعین وسارة1994-10-22

بن حبیب   بو جمعة 29026330 مقبول811.74  بـعین وسارة1996-08-09

جعفور   بن شھرة 29026326 مقبول910.62  بـالقرنیني1997-05-03

بن دكون   بالل 29026312 قریب من الجید1012.04  بـعین وسارة1998-10-13

شویھب   بالل 29026313 قریب من الجید1113.54  بـعین وسارة1998-11-30

سعد اهللا   نصیرة 29027183 مقبول1210.16  بـعین وسارة1995-00-00

رزیق   ھاجر 29027230 مقبول1310.76  بـعین وسارة1996-10-04

لعیطوطي   نبیلة 29027162 مقبول1410.30  بـعین وسارة1997-05-26

حبشي   مونیة 29027153 قریب من الجید1512.40  بـعین وسارة1998-05-12

نوي   محمد موسى 29027073 مقبول1611.92  بـعین وسارة1998-06-20

مقني   نصیرة 29027196 مقبول1710.70  بـعین وسارة1998-07-06

محمدي   نور الھدى 29027214 مقبول1811.88  بـعین وسارة1998-07-07

حشیش   محمد لمین 29027072 قریب من الجید1913.48  بـعین وسارة1998-07-15

رحماني   نور الدین 29027208 مقبول2010.84  بـالبیرین1998-07-22

دحماني   نصر الدین 29027181 مقبول2111.48  بـعین وسارة1998-08-21

بھلول   محمد عبد العزیز 29027064 مقبول2211.86  بـعین وسارة1999-04-15

عیساني   نسمة 29027176 مقبول2310.98  بـعین وسارة1999-07-05

بوكبوس   عبد القادر 29026774 مقبول2410.78  بـعین وسارة1994-11-30

290من189:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة القاسمي الحسني عین وسارة  | 17178: المؤسسة  

بن عزوزي   عبد القادر 29026776 مقبول2511.40  بـعین وسارة1995-01-11

حسناوي   علي 29026834 مقبول2610.80  بـحاسي بحبح1996-03-04

محسن   صالح الدین 29026712 مقبول2710.86  بـالجلفة1996-09-15

حسناوي   صارة 29026696 مقبول2811.12  بـعین وسارة1996-10-06

بومیدونة   عبلة 29026817 مقبول2910.36  بـعین وسارة1997-04-04

دیغش   عائشة 29026732 مقبول3011.46  بـعین وسارة1997-06-27

قرزو   عبد القادر 29026782 مقبول3110.32  بـقصر الشاللة1997-07-18

خیر   طارق 29026722 مقبول3210.44  بـحاسي بحبح1997-09-17

باي   عبد القادر 29026784 مقبول3310.54  بـعین وسارة1997-10-05

جدیالت   صفیة 29026711 مقبول3410.54  بـعین وسارة1997-10-10

بن ستالة   عبد الحق 29026756 مقبول3510.04  بـعین وسارة1997-12-06

قادوس   عز الدین 29026823 مقبول3610.72  بـعین وسارة1998-02-02

قدوس   صارة 29026702 مقبول3711.38  بـعین وسارة1998-04-03

خیر   عائشة 29026734 مقبول3810.38  بـعین وسارة1998-04-06

لشلق   عائشة 29026735 مقبول3910.48  بـعین وسارة1998-04-20

دیبس   عبد النور 29026808 مقبول4010.48  بـعین وسارة1998-07-20

فرحات   صالح الدین 29026714 مقبول4111.60  بـعین وسارة1998-10-21

كریفیف   عبدالمالك 29026815 مقبول4210.04  بـعین وسارة1998-11-10

حیرش   عفاف 29026828 مقبول4311.52  بـعین وسارة1999-01-16

بوھالي   عبد النور 29026809 مقبول4410.44  بـعین وسارة1999-06-22

شقرانة   فاطمة 29026885 مقبول4510.60  بـعین وسارة1995-12-06

فرحاوي   عمر 29026852 مقبول4610.46  بـوھران1996-01-04

بن خرفیة   فاروق 29026882 مقبول4711.02  بـعین وسارة1996-03-21

عمارة   غنیة 29026877 مقبول4810.38  بـعین وسارة1996-03-25

بوطالب   فتیحة 29026928 مقبول4910.10  بـعین وسارة1996-04-14

عزاز   فتحي 29026923 مقبول5010.18  بـعین وسارة1996-09-05

بداوي   فیصل 29026963 مقبول5110.06  بـعین وسارة1996-09-24

بلبیوض   فاطنة 29026913 مقبول5211.60  بـعین وسارة1997-04-10

لكحل   محمد 29027028 مقبول5310.64  بـعین وسارة1997-07-20

290من190:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة القاسمي الحسني عین وسارة  | 17178: المؤسسة  

حر   فاطمة الزھرة 29026908 جید5414.92  بـعین وسارة1998-08-05

فرحات   مسعود 29027114 مقبول5510.38  بـعین وسارة1995-07-15

عناق   مروى 29027105 مقبول5610.34  بـعین وسارة1998-01-10

بركاني   مصطفى 29027134 مقبول5711.04  بـعین وسارة1998-08-05

سالمات   مروة 29027104 مقبول5810.50  بـعین وسارة1999-04-22

فرحات   مصطفى 29027135 مقبول5910.46  بـعین وسارة1999-04-28

فتوحي   سعد 29026606 مقبول6010.12  بـعین وسارة1995-03-09

ھتاك   سھیلة 29026663 مقبول6110.16  بـعین وسارة1996-01-05

مطروش   سامیة 29026596 مقبول6210.22  بـعین وسارة1996-02-06

باسین   سھام 29026656 مقبول6310.78  بـعین وسارة1996-02-10

كركب   سلمى 29026618 مقبول6410.42  بـعین وسارة1997-12-02

بحیح   سھام 29026661 مقبول6510.88  بـعین وسارة1998-01-22

جعفور   سمیة 29026646 مقبول6610.06  بـعین وسارة1998-02-26

دردور   صابرینة 29026683 مقبول6710.14  بـعین وسارة1998-05-22

دروج   سمیة 29026649 مقبول6811.16  بـأریس1998-09-20

بوعكاز   سلیمان 29026623 جید6914.36  بـعین وسارة1998-10-24

بن الدین   ھیبى 29027255 مقبول7010.26  بـعین وسارة1994-10-20

عزي   ولید 29027269 مقبول7111.58  بـعین وسارة1995-11-12

عالن   وفاء 29027266 مقبول7211.66  بـعین وسارة1997-04-08

جعفور   یاسمین 29027276 مقبول7310.60  بـعین وسارة1997-10-24

فرحات   ھند 29027253 مقبول7410.78  بـعین وسارة1998-04-18

بلعربي   وحید 29027256 مقبول7510.20  بـتیسمسیلت1998-05-10

عیاد   ھدى 29027248 مقبول7611.16  بـعین وسارة1998-06-04

غیوب   خدیجة 29026449 مقبول7710.04  بـعین وسارة1995-07-13

شوكي   خولة 29026477 قریب من الجید7812.54  بـعین وسارة1997-04-08

سعیدي   خولة 29026479 مقبول7910.54  بـعین وسارة1998-02-01

حسیني   خدیجة 29026457 مقبول8011.34  بـعین وسارة1998-04-07

بن شویطة   خولة 29026480 قریب من الجید8113.20  بـعین وسارة1998-04-27

مطروح   رقیة 29026561 مقبول8210.30  بـعین وسارة1996-05-09

290من191:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة القاسمي الحسني عین وسارة  | 17178: المؤسسة  

طرفایة   ربیحة 29026533 قریب من الجید8313.18  بـبنھار البیرین1996-07-15

صیفي   زبیدة 29026565 مقبول8410.46  بـعین وسارة1996-07-31

رحماني   سارة 29026583 مقبول8510.82  بـعین وسارة1997-06-17

شنوف   دلیلة 29026517 مقبول8610.66  بـعین وسارة1997-08-18

سمیدة   زینب 29026579 قریب من الجید8712.02  بـحاسي بحبح1998-05-12

تویریكي   ربیحة 29026547 قریب من الجید8813.58  بـعین وسارة1998-09-19

عزیز   حمزة 29026400 مقبول8910.26  بـعین وسارة1995-12-19

فرطوطي   جمال الدین 29026351 مقبول9011.52  بـبویرة األحداب1996-04-24

مخلوف   جمال 29026349 مقبول9110.70  بـعین وسارة1997-12-06

دیر   حسام الدین 29026374 مقبول9211.02  بـعین وسارة1998-08-25

مطروش   حمزة 29026405 مقبول9311.02  بـعین وسارة1998-10-12

بن نیفة   حسني 29026376 مقبول9411.16  بـالبواعیش1998-11-09

قرزو   أسامة 29026121 مقبول9511.20  بـعین وسارة1996-04-16

بن الدین   أحمد 29026111 مقبول9610.12  بـالقرنیني1996-11-23

حوینیتة   أحالم 29026104 جید9715.94  بـعین وسارة1998-02-09

زید   أشواق 29026135 مقبول9810.58  بـحاسي بحبح1999-09-17

كریفیف   البشیر 29026234 مقبول9910.96  بـعین وسارة1996-01-09

دیر   ابراھیم 29026224 مقبول10010.88  بـعین وسارة1997-10-23

عزاز   أمینة 29026175 مقبول10110.72  بـعین وسارة1997-11-01

سعیدي   ابراھیم 29026225 مقبول10210.30  بـعین وسارة1998-01-23

داودي   أمحمد 29026160 قریب من الجید10312.10  بـعین وسارة1998-04-07

حسناوي   إیمان 29026222 قریب من الجید10412.88  بـعین وسارة1999-01-12

غدیر   الزین 29026254 مقبول10510.34  بـعین وسارة1998-03-11

290من192:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة العقید سي الحواس  عین وسارة  | 17179: المؤسسة  

داودي   مراد 29027080 مقبول110.60  بـعین وسارة1995-06-21

طویري   ھاجر 29027229 مقبول211.44  بـعین وسارة1996-06-07

جرو   ھاني 29027235 مقبول311.60  بـحاسي بحبح1996-07-01

بداوي   نادیة 29027158 مقبول411.92  بـعین وسارة1997-06-02

دریفل   ھاجر 29027234 مقبول511.98  بـعین وسارة1998-09-09

ربحي   نسرین 29027175 مقبول611.00  بـحسین داي1998-10-28

دربالي   محمد 29027051 مقبول711.52  بـنیوھام  لندن بریطانیا1999-10-23

نقیش   عبد القادر 29026777 مقبول810.04  بـعین وسارة1995-05-01

قرزو   عبد القادر 29026780 مقبول910.24  بـعین وسارة1996-01-25

دواجي   عبد الملك 29026804 مقبول1010.22  بـعین وسارة1996-06-03

زرقاوي   طاوس 29026724 مقبول1111.44  بـعین وسارة1998-03-10

خلیفة   عبد القادر 29026785 قریب من الجید1212.42  بـعین وسارة1998-04-13

طمار   عبد النور 29026807 مقبول1311.22  بـعین وسارة1998-06-25

بن عطا اهللا   صبرینة 29026709 مقبول1410.98  بـعین وسارة1998-07-01

بن زرقة   عربیة ایمان 29026822 قریب من الجید1512.12  بـعین وسارة1999-09-16

بن فرحات   فؤاد 29026880 قریب من الجید1612.36  بـعین وسارة1997-02-04

عزار   فاروق العربي 29026883 مقبول1710.50  بـعین وسارة1997-03-24

بوذینة   محمد 29027029 مقبول1811.36  بـعین وسارة1997-07-30

خلیف   محمد 29027031 مقبول1911.78  بـسیدي أمحمد1997-09-06

بوشیبة   فاطمة الزھراء 29026901 مقبول2010.56  بـعین وسارة1997-12-20

زایدي   عوالي 29026857 قریب من الجید2112.36  بـعین وسارة1998-02-03

بن خینش   علي 29026846 مقبول2210.22  بـعین وسارة1998-02-09

حسناوي   محمد 29027034 مقبول2311.28  بـعین وسارة1998-02-17

خمخام   فاطمة الزھراء 29026904 قریب من الجید2412.54  بـعین وسارة1998-07-23

290من193:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة العقید سي الحواس  عین وسارة  | 17179: المؤسسة  

رحماني   كمال الدین 29026980 مقبول2510.54  بـعین وسارة1998-08-16

ربحي   مریم 29027108 مقبول2610.96  بـعین وسارة1996-11-20

العیداني   سفیان 29026613 مقبول2710.98  بـعین وسارة1996-11-17

عثماني مرابط   سلیمة نجاح 29026625 جید2814.62  بـعین وسارة1998-08-09

دواجي   شمس الدین 29026670 مقبول2911.88  بـعین وسارة1999-12-12

بن عزوزي   خولة 29026482 مقبول3011.44  بـعین وسارة1998-08-28

كریفیف   خولة 29026483 مقبول3110.86  بـعین وسارة1998-11-06

درقاوي   زكریاء 29026570 مقبول3210.84  بـعین وسارة1995-01-08

مدري   دنیا 29026519 قریب من الجید3312.30  بـعین وسارة1999-01-19

ملیحي   خالد 29026433 مقبول3410.28  بـعین وسارة1996-08-23

بورزق   حمزة 29026403 مقبول3511.18  بـعین بسام1997-07-05

مسعودي   جیھان 29026365 مقبول3610.16  بـعین وسارة1999-05-06

مصطفاي   أحمد رامي 29026117 مقبول3710.54  بـعین وسارة1998-06-11

ربحي   أحمد فاروق 29026119 قریب من الجید3812.10  بـعین وسارة1998-12-21

آیت حسین   آسیا 29026096 مقبول3910.78  بـعین وسارة1999-01-09

بن شلف   أمال 29026154 مقبول4010.22  بـعین وسارة1998-01-17

290من194:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة  عبان رمضان عین وسارة  | 17180: المؤسسة  

بن عروس   یوسف 29027312 قریب من الجید113.48  بـعین وسارة1998-08-03

فیاللي   محمد نصر الدین 29027074 مقبول210.26  بـعین وسارة1997-12-17

حرشاوي   محمد 29027046 مقبول311.78  بـعین وسارة1998-04-05

بن شیحة   محمد 29027048 مقبول410.44  بـعین وسارة1998-11-15

بردایة   صبرینة 29026706 مقبول510.16  بـبنھار1995-00-00

مالك   صلیحة 29026716 مقبول610.02  بـعین وسارة1995-04-06

كركب   صلیحة 29026717 مقبول710.60  بـعین وسارة1996-04-20

حیمورة   عائشة 29026730 مقبول811.50  بـعین وسارة1996-09-11

دیر   عبد السالم 29026763 قریب من الجید913.56  بـعین وسارة1997-00-00

ببوش   عبد الكریم 29026801 مقبول1010.10  بـعین وسارة1997-04-12

جدیالت   عبد القادر 29026781 مقبول1110.00  بـعین وسارة1997-05-29

بلخیري   صارة 29026699 مقبول1210.98  بـعین وسارة1997-07-09

شلفاوي   عبد القادر 29026783 مقبول1310.00  بـعین وسارة1997-08-16

فیاللي   عربیة 29026821 مقبول1411.90  بـعین وسارة1998-01-06

بن خاثة   صحراوي 29026710 قریب من الجید1512.32  بـعین وسارة1998-04-04

بردایة   عبد القادر 29026799 قریب من الجید1612.70  بـعین وسارة1998-09-30

بداوي   محمد 29027016 مقبول1711.24  بـبنھار1995-04-27

سحاب   محمد 29027023 مقبول1810.90  بـقصر البخاري1995-12-10

شنوف   لخضر 29026985 قریب من الجید1912.14  بـعین وسارة1996-02-28

بن قطاف   عمار 29026849 مقبول2010.74  بـعین وسارة1996-03-06

حوتة   فتحي 29026924 مقبول2110.10  بـعین وسارة1997-01-06

بن مشایة   لمین 29027002 مقبول2210.24  بـعین وسارة1998-02-11

زكار   لحبیب 29026983 مقبول2310.32  بـعین وسارة1998-04-01

زرقة   فضیلة 29026951 قریب من الجید2412.92  بـعین وسارة1998-05-12

290من195:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة  عبان رمضان عین وسارة  | 17180: المؤسسة  

رحماني   كریمة 29026973 قریب من الجید2513.60  بـعین وسارة1998-08-02

سني   مریم 29027113 مقبول2610.70  بـعین وسارة1998-05-22

جدیالت   سھام 29026654 مقبول2711.62  بـعین وسارة1995-04-27

بردایة   سعاد 29026604 جید2814.28  بـعین وسارة1998-01-12

ذیباوي   سلیمان 29026622 قریب من الجید2912.54  بـعین وسارة1998-07-04

مزي   سعاد 29026605 مقبول3010.56  بـعین وسارة1998-07-18

قمورة   یسرى 29027285 مقبول3110.34  بـعین وسارة1997-10-28

مركانتیة   خولة 29026474 مقبول3210.06  بـعین وسارة1996-12-04

الشاوي   خولة 29026484 قریب من الجید3313.60  بـعین افقھ1999-01-01

بن قطاف   ربیعة 29026548 مقبول3410.88  بـعین وسارة1995-03-06

مبسوط   زھرة 29026572 مقبول3511.28  بـعین وسارة1996-06-17

غزیزات   رحیلة 29026552 قریب من الجید3612.76  بـعین وسارة1997-08-30

مبروكي   رتیبة 29026550 مقبول3710.40  بـعین وسارة1998-01-30

مختاري   سارة 29026584 مقبول3811.10  بـعین وسارة1998-03-08

عسیلي   ربیحة 29026546 جید3915.04  بـعین وسارة1998-08-24

بردایة   حنان 29026410 مقبول4010.70  بـعین وسارة1995-02-19

بریر   حمزة 29026401 مقبول4110.14  بـعین وسارة1997-01-31

حمیداني   حدة 29026371 جید4214.26  بـعین وسارة1998-05-21

ذیباوي   حلیمة 29026384 جید جدا4317.10  بـعین وسارة1998-05-28

شمارة   الجیاللي 29026235 مقبول4411.18  بـعین وسارة1995-01-19

مبسوط   أیمن 29026181 مقبول4510.38  بـعین وسارة1998-04-27

جاوي   الھام 29026270 مقبول4610.80  بـعین وسارة1998-10-29

290من196:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة  محمد بن میمون عین وسارة  | 17181: المؤسسة  

جبار   یوسف 29027301 مقبول111.10  بـعین وسارة1995-02-22

طرفایة   یوسف 29027308 مقبول210.08  بـعین وسارة1997-01-19

ربحي   یونس 29027314 قریب من الجید312.68  بـعین وسارة1998-08-20

بلعزوقي   بالل 29026308 مقبول411.42  بـبوسكن1996-02-24

شایبي   منیر 29027148 مقبول510.96  بـعین وسارة1995-01-29

بن شاعة   نور اإلسالم 29027203 مقبول610.12  بـعین وسارة1995-08-05

تقاب   منال 29027147 مقبول710.14  بـعین وسارة1995-11-08

عقاب   نورالھدى 29027220 مقبول811.16  بـعین وسارة1995-11-12

زقریري   نجاة 29027168 مقبول910.18  بـعین وسارة1996-12-25

معمري   محمد فاتح 29027066 مقبول1010.20  بـعین وسارة1997-04-10

مخلوف   نبیل 29027160 مقبول1110.12  بـعین وسارة1997-11-03

لعجال   محمداالمین 29027076 قریب من الجید1213.48  بـعین وسارة1998-05-13

خلیلي   نور الھدى 29027213 قریب من الجید1313.48  بـعین وسارة1998-06-11

عباس   طمار 29026725 مقبول1411.52  بـعین وسارة1994-08-27

قوادري   علي 29026833 مقبول1510.60  بـعین وسارة1995-12-06

لكحل   عادل 29026749 مقبول1610.32  بـعین وسارة1996-03-18

بن یحي   عزالدین 29026824 مقبول1710.18  بـعین وسارة1997-01-10

الحاج امحمد   عبد الرحمن 29026760 قریب من الجید1813.30  بـالعطف1998-06-18

لكحل   فطوم 29026952 مقبول1911.16  بـعین وسارة1994-07-26

غول   عمر 29026851 مقبول2010.62  بـعین وسارة1995-04-29

رمال   لخضر 29026984 مقبول2110.38  بـعین وسارة1995-05-02

سایح   فریال 29026931 مقبول2210.70  بـبن سلیمان1996-10-05

خمخام   كلثوم 29026975 مقبول2310.36  بـعین وسارة1997-05-09

حسناوي   محمد 29027035 مقبول2410.84  بـعین وسارة1998-02-27

290من197:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة  محمد بن میمون عین وسارة  | 17181: المؤسسة  

عمیة   ماریا 29027006 قریب من الجید2513.74  بـعین وسارة1998-03-17

مسیلي   مروان 29027096 مقبول2610.16  بـعین وسارة1995-02-26

معمري   مروة 29027102 مقبول2711.98  بـعین وسارة1998-02-03

قشطولي   صارة 29026684 مقبول2810.16  بـعین وسارة1995-00-00

سایج   سامیة 29026597 مقبول2911.28  بـعین وسارة1996-06-23

غزالي   شیماء 29026675 مقبول3010.62  بـعین وسارة1996-07-14

سوري   سفیان 29026612 مقبول3110.68  بـعین وسارة1996-10-03

دربالي   سماح 29026627 مقبول3211.12  بـعین وسارة1997-08-25

مسعودي   شھیناز 29026671 مقبول3311.58  بـعین وسارة1997-10-02

بن علیة   سفیان 29026616 مقبول3411.16  بـعین وسارة1998-06-16

اللي   شیماء 29026679 جید3514.64  بـعین وسارة1998-07-24

خالدي   یحیى 29027284 مقبول3611.20  بـعین وسارة1997-11-27

حسناوي   ھند 29027252 مقبول3710.98  بـعین وسارة1998-02-26

ربحي   خدیجة نسرین 29026459 مقبول3811.54  بـعین وسارة1998-01-04

عدام   راضیة 29026531 مقبول3910.68  بـعین وسارة1995-08-22

غراب   رزیقة 29026554 مقبول4010.86  بـقصر الشاللة1995-11-01

غاوي   زكریا اسامة 29026569 مقبول4111.08  بـعین وسارة1996-07-22

مخلوف   خیرة 29026503 مقبول4210.34  بـعین وسارة1996-12-30

سبخاوي   رفقة 29026559 قریب من الجید4312.44  بـعین وسارة1998-10-31

خیار   زھور 29026574 قریب من الجید4413.56  بـقصر الشاللة1998-11-22

معمري   حدة 29026367 مقبول4510.98  بـعین وسارة1996-07-14

نوي   حیاة 29026430 مقبول4610.16  بـعین وسارة1998-11-01

بوزیداوي   أحالم 29026101 مقبول4710.74  بـعین وسارة1997-02-03

حجاج   أسماء 29026131 مقبول4811.30  بـعین وسارة1999-01-01

سرسو   إبتسام 29026185 مقبول4910.90  بـعین وسارة1995-01-09

ذیب   إسماعیل 29026202 مقبول5010.46  بـعین وسارة1997-12-13

غاوي   إیمان 29026218 مقبول5111.14  بـعین وسارة1998-02-18

بركات   أمال 29026156 مقبول5211.54  بـبوحنایفیة1998-06-19

العكة   إسماعیل 29026204 مقبول5310.86  بـعین وسارة1999-01-24

290من198:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة  محمد بن میمون عین وسارة  | 17181: المؤسسة  

لغواطي   الطاھر 29026261 مقبول5411.76  بـعین وسارة1994-05-17

ملوك   بسمة 29026285 مقبول5510.90  بـعین وسارة1995-08-12

نوي   الزھرة 29026251 مقبول5610.64  بـعین وسارة1996-05-18

خلیف   الطیب 29026264 قریب من الجید5712.18  بـعین وسارة1997-06-13

290من199:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة  مفدي زكریاء عین وسارة  | 17182: المؤسسة  

خیر   یوسف 29027303 قریب من الجید113.08  بـعین وسارة1996-03-26

نقارة   یمینة 29027300 قریب من الجید212.02  بـعین وسارة1998-01-20

درقاوي   یوسف 29027310 مقبول311.34  بـعین وسارة1998-04-03

ربیحاوي   بالل 29026309 مقبول411.24  بـعین وسارة1996-08-02

شرشاري   بلقاسم 29026322 قریب من الجید512.62  بـعین وسارة1997-08-27

نظور   بشرى 29026301 مقبول611.68  بـعین وسارة1998-07-26

عزیري   نادیة 29027156 مقبول711.22  بـعین وسارة1995-10-28

بن عزوزي   ھاجر 29027228 مقبول810.06  بـعین وسارة1996-03-09

عبد اهللا   نعیمة 29027201 قریب من الجید912.24  بـعین وسارة1996-08-12

محاد   نبیلة 29027161 قریب من الجید1012.22  بـعین وسارة1996-08-21

دھیلیس   نجاة 29027167 مقبول1111.34  بـعین وسارة1996-12-02

دیافي   نوریة 29027226 مقبول1211.08  بـعین وسارة1996-12-02

غیوب   ھاجر 29027232 جید1315.44  بـعین وسارة1998-02-15

كیحول   نادیة 29027159 مقبول1411.16  بـعین وسارة1998-06-29

دریفل   عبد الباقي األمین 29026754 مقبول1510.26  بـعین وسارة1994-08-30

بن حیمورة   عائشة 29026728 مقبول1610.52  بـعین وسارة1995-02-25

كعبوش   علي 29026831 مقبول1710.70  بـبنھار1995-03-10

بن شلف   عبیر 29026818 مقبول1810.96  بـعین وسارة1996-06-30

حبیب   صبرین 29026705 مقبول1911.82  بـعین وسارة1998-04-12

مختاري   صوریة 29026720 قریب من الجید2012.70  بـعین وسارة1998-11-20

بنھار   محمد 29027013 مقبول2110.86  بـعین وسارة1995-02-20

سعداوي   عمرة 29026856 مقبول2211.84  بـعین وسارة1996-10-02

عزیري   عیشة 29026875 قریب من الجید2312.63  بـعین وسارة1997-12-02

سراي   فاطمة 29026897 مقبول2411.18  بـعین وسارة1998-01-28

290من200:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة  مفدي زكریاء عین وسارة  | 17182: المؤسسة  

بومانة   لبنى 29026982 مقبول2510.58  بـعین وسارة1998-07-05

غیوب   عیسى 29026871 مقبول2611.20  بـعین وسارة1998-08-08

لشخم   فریدة 29026948 مقبول2711.62  بـعین وسارة1998-11-02

بن شلف   مروان 29027097 مقبول2810.68  بـعین وسارة1996-10-02

عمارة   مروة 29027103 مقبول2910.46  بـعین وسارة1998-04-07

برابح   سعاد 29026601 مقبول3010.34  بـعین وسارة1995-03-24

قزیزات   سمیة 29026633 قریب من الجید3112.62  بـعین وسارة1996-05-16

مسلم   سمیة 29026635 جید3215.88  بـعین وسارة1997-02-08

مبروكي   سفیان 29026615 مقبول3311.20  بـعین وسارة1997-08-21

بن عزوزي   سامیة 29026599 مقبول3411.84  بـعین وسارة1998-07-22

جاللي   شھیناز 29026672 مقبول3510.84  بـعین وسارة1998-09-04

جاوي   سالم 29026585 مقبول3610.08  بـعین وسارة1995-04-04

بن سواط   خیرة 29026502 مقبول3710.62  بـعین وسارة1996-09-24

نقارة   زكریا 29026568 مقبول3811.26  بـعین وسارة1998-08-19

بنھار   خیرة 29026508 مقبول3911.48  بـعین وسارة1998-12-18

شتوان   جمال الدین 29026350 مقبول4010.94  بـحاسي بحبح1995-09-04

برادي   جلول 29026348 مقبول4110.26  بـعین وسارة1996-12-07

دریفل   حیاة 29026428 مقبول4211.46  بـعین وسارة1997-12-18

ربحي   حدة 29026370 جید4315.32  بـعین وسارة1998-03-09

جدیالت   أحالم 29026100 جید4414.00  بـعین وسارة1995-12-15

مویسي   أحالم 29026107 مقبول4511.52  بـعین وسارة1999-03-24

ربیحاوي   ابراھیم 29026223 مقبول4611.90  بـعین وسارة1997-04-13

لكحل   أم ھاني 29026151 مقبول4710.38  بـعین وسارة1997-11-04

مالكي   أمال 29026155 جید4814.02  بـعین وسارة1998-06-15

عزیري   الزھرة 29026253 جید4914.44  بـعین وسارة1998-02-25

290من201:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| و .حي المحطة الجدیدة ع.متوسطة | 17183: المؤسسة  

صحراوي   یوسف أحمد 29027313 مقبول111.92  بـعین وسارة1999-06-03

شعبان   بالل 29026307 مقبول210.22  بـتفراوت1995-12-26

أم الریش   بالل 29026311 مقبول310.90  بـعین وسارة1998-07-19

دریفل   مرزوق 29027084 مقبول410.26  بـعین وسارة1994-09-26

طرفایة   نجاة 29027170 مقبول511.74  بـعین وسارة1997-05-27

بسعود   نورة 29027225 جید614.16  بـعین وسارة1998-02-17

مبسوط   محمد األمین 29027056 قریب من الجید713.32  بـعین وسارة1998-08-04

مبسوط   عبد القادر 29026779 مقبول810.32  بـبنھار1996-01-05

بوعزیز   صارة 29026697 مقبول911.60  بـعین وسارة1996-10-06

عزار   عائشة 29026731 قریب من الجید1012.58  بـعین وسارة1996-12-16

عزیز   عبد السالم 29026764 مقبول1110.30  بـعین وسارة1997-03-05

غزال   علي 29026835 مقبول1210.84  بـعین وسارة1997-03-09

بن كیحول   كریمة 29026971 مقبول1311.50  بـعین وسارة1993-11-03

عطاءاهللا   فاطنة 29026909 مقبول1410.40  بـعین وسارة1993-11-05

یحیاوي   كریم 29026968 مقبول1511.42  بـعین وسارة1994-07-05

مول الواد   فایزة 29026920 مقبول1611.54  بـعین وسارة1996-01-23

مدور   محمد 29027026 مقبول1710.70  بـعین وسارة1996-03-27

بوسدرة   فطوم 29026954 مقبول1810.82  بـعین وسارة1997-04-12

بن زیان   عیسى 29026868 مقبول1910.54  بـعین وسارة1998-00-00

رحماني   فضیلة 29026950 مقبول2010.24  بـعین وسارة1998-00-00

بن خیذر   لندة 29027003 مقبول2110.54  بـعین وسارة1998-03-20

مختاري   لیلى 29027005 قریب من الجید2213.42  بـعین وسارة1998-07-22

مدور   فاطمة الزھراء 29026907 مقبول2310.60  بـعین وسارة1998-12-20

دحاني   مسعود 29027115 مقبول2410.00  بـعین أفقة1996-09-24

290من202:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| و .حي المحطة الجدیدة ع.متوسطة | 17183: المؤسسة  

سعیداني   مسعودة 29027124 مقبول2511.78  بـعین وسارة1996-12-13

شبیرة   مریم 29027111 مقبول2610.52  بـعین وسارة1997-08-23

عزوز   مسعودة 29027126 جید2715.58  بـعین وسارة1998-12-13

عمراوي   سلوى 29026619 قریب من الجید2812.86  بـعین وسارة1998-02-09

مبروكي   ولید 29027270 مقبول2910.20  بـبنھار1997-02-09

بن نور   یحي 29027282 مقبول3011.68  بـعین وسارة1997-08-02

بومانة   ولید 29027272 مقبول3110.48  بـعین وسارة1997-09-04

مبسوط   خدیجة 29026448 قریب من الجید3212.34  بـعین وسارة1995-06-25

غزال   خولة 29026473 مقبول3310.02  بـعین وسارة1996-10-12

بن نور   خدیجة 29026454 مقبول3410.86  بـعین وسارة1997-04-17

دھیلیس   خولة 29026485 مقبول3510.70  بـعین وسارة1999-01-07

بن كیحول   رشیدة 29026557 مقبول3611.14  بـالبیرین1997-03-20

بن كیحول   خولة شیماء 29026496 جید جدا3716.08  بـعین وسارة1998-01-21

مرباع   ذوادیة 29026520 قریب من الجید3813.22  بـعین وسارة1998-08-16

ضیف اهللا   حنان 29026408 مقبول3911.14  بـعین وسارة1994-12-24

تواتي   جمیلة 29026354 مقبول4011.30  بـعین وسارة1995-10-22

مقاق   حنان 29026412 قریب من الجید4112.54  بـعین وسارة1995-11-19

مرباع   حمیدة 29026406 قریب من الجید4212.74  بـعین وسارة1997-05-19

غزال   حیاة 29026431 مقبول4311.16  بـعین وسارة1999-01-13

بن شاعة   تركیة 29026346 قریب من الجید4413.64  بـعین وسارة1999-03-04

مبسوط   أحمد 29026115 مقبول4511.84  بـعین وسارة1998-07-04

مالك   أمینة 29026174 مقبول4611.26  بـعین وسارة1997-08-12

عشراوي   أمال 29026157 مقبول4711.58  بـعین وسارة1999-01-04

زیاني   إبراھیم 29026199 مقبول4810.94  بـحاسي بحبح1999-01-14

عریبي   الحاج 29026246 مقبول4911.14  بـشاللة العذاورة1994-08-29

كلیوات   الطاھر 29026262 مقبول5010.54  بـعین وسارة1996-09-30

بن نور   بدر الدین 29026284 مقبول5110.56  بـعین وسارة1998-12-11

290من203:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| متوسطة حي صیفي الجدیدة عین وسارة  | 17184: المؤسسة  

مالك   یوسف 29027302 مقبول110.54  بـعین وسارة1995-06-07

مبروكي   بلقاسم 29026320 مقبول210.56  بـعین وسارة1997-05-12

غیوب   بن شناف 29026325 مقبول311.62  بـعین وسارة1997-11-11

صدوق   مراد 29027081 مقبول410.38  بـعین وسارة1995-10-27

درویش   نورة 29027223 مقبول511.26  بـعین وسارة1996-03-21

خیر   نصر الدین 29027182 مقبول611.64  بـعین وسارة1998-11-28

خیر   عبد القادر 29026773 مقبول710.64  بـعین وسارة1994-10-31

فطم   علي 29026847 جید814.84  بـعین وسارة1998-03-03

لشخم   فاطمة الزھراء 29026902 مقبول910.50  بـعین وسارة1998-07-01

سمیدة   فاطمة الزھراء 29026906 مقبول1010.08  بـعین وسارة1998-10-04

شقرون   فؤاد 29026881 مقبول1110.76  بـعین وسارة1998-11-09

بن عزوزي   سعدة 29026607 قریب من الجید1212.24  بـعین وسارة1998-08-07

بن رحال   وردة 29027260 مقبول1310.74  بـعین وسارة1996-03-27

سلخین   خدیجة 29026450 مقبول1410.60  بـعین وسارة1995-11-09

عبوط   دلیلة 29026513 مقبول1510.00  بـربیعیة1995-11-29

جاللي   زھرة 29026573 مقبول1610.98  بـعین وسارة1998-02-12

سالمي   جمیلة 29026358 قریب من الجید1712.56  بـعین وسارة1998-01-20

290من204:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة | 2-عین وسارة| مؤسسة إعادة التربیة عین وسارة  | 17190: المؤسسة  

لعریبي   جعفر 29081340 مقبول111.42  بـسیدي امحمد1966-01-14

بلمختار   توفیق 29081338 مقبول210.85  بـبوفاریك1966-04-18

سعدي   احمد فؤاد 29081322 قریب من الجید312.88  بـباب الوادى1985-04-06

سكر   بالل 29081334 مقبول410.67  بـبولوغین1985-08-13

شرفي   أحمد 29081317 مقبول510.00  بـمحمد بلوزداد1986-03-23

قمورة   الطیب 29081327 مقبول611.29  بـعین وسارة1987-07-12

باھي   بالل 29081335 قریب من الجید713.21  بـالقصبة1988-07-07

تایحي   جمال 29081344 مقبول810.81  بـالجزائر الوسطى1989-08-04

كرور   إلیاس 29081319 مقبول911.79  بـتنس1992-11-03

بلعالم   سعید 29081385 مقبول1011.17  بـحسین داي1961-03-07

ربیعي   رابح 29081371 قریب من الجید1112.29  بـبراقي1971-04-30

بولفة   رضوان 29081378 مقبول1210.23  بـالقبة1977-02-23

بن علیة   رشید 29081375 مقبول1310.29  بـالجلفة1978-08-22

بوخلیفة   سعید 29081386 مقبول1410.44  بـالجزائر1980-01-22

حماني   زین الدین 29081383 مقبول1511.40  بـالبلیدة1981-05-29

حودي   خالد 29081367 قریب من الجید1612.69  بـالبلیدة1981-08-23

حمودي   رضا 29081377 مقبول1711.19  بـسیدي امحمد1984-08-27

بشیري   خالد 29081368 مقبول1810.58  بـملیلیحة1986-01-05

قوریب   رابح 29081373 مقبول1911.94  بـقصر البخاري1987-10-06

قلید   ربیع 29081374 مقبول2011.38  بـالقلیعة1990-10-18

جاب اهللا   طارق 29081410 مقبول2110.27  بـباتنة1974-06-25

قاسي   صالح 29081409 مقبول2210.21  بـالمحمدیة1975-12-11

قموني   سمیر 29081405 مقبول2310.98  بـالقبة1976-11-14

واعلي   سمیر 29081406 مقبول2411.52  بـجسر قسنطینة1977-06-26

290من205:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة | 2-عین وسارة| مؤسسة إعادة التربیة عین وسارة  | 17190: المؤسسة  

خلفة   سفیان 29081397 مقبول2510.58  بـبسكرة1979-12-27

بوعیشاوي   سفیان 29081398 مقبول2611.13  بـالدویرة1980-03-13

كناوي   طیب 29081412 مقبول2710.58  بـعین بسام1984-10-10

بوھراوة   سفیان 29081400 مقبول2811.73  بـسیدي امحمد1985-08-12

زباش   سمیر 29081407 مقبول2911.35  بـالحمامات1988-01-05

صیدون   عادل 29081413 مقبول3010.15  بـحسین داي1989-12-12

امسعودان   عادل 29081414 مقبول3110.19  بـالجزائر1990-04-21

بوجوابي   عامر 29081415 مقبول3211.21  بـشاللة العذاورة1990-11-25

بن علوان   سیف الدین 29081408 مقبول3310.96  بـموزایة1991-06-05

مزیان   موسى 29081506 مقبول3410.85  بـالشلف1970-07-17

شیخاوي   عمر 29081445 مقبول3510.21  بـالسواقي1972-02-21

أعراب   نسیم 29081524 مقبول3610.40  بـتیبازة1972-11-01

محاد   ھشام 29081527 مقبول3710.02  بـلیون1974-07-09

رحماني   وھبي 29081533 قریب من الجید3812.31  بـحسین داي1974-09-12

واصلة   محمد 29081483 قریب من الجید3912.06  بـوھران1977-04-11

لعزازي   مراد 29081497 مقبول4011.08  بـالحراش1977-05-09

قاصدي   معمر 29081501 مقبول4110.21  بـالشلف1979-04-20

بن سلیم   ھشام 29081528 مقبول4210.06  بـحسین داي1981-03-21

تواتي   یونس 29081536 قریب من الجید4312.46  بـحسین داي1982-09-17

جیاللي   نسیب محمد 29081522 مقبول4410.90  بـبولوغین1986-03-06

زیغود   موسى 29081518 مقبول4510.88  بـحیدرة1986-05-20

مداح   فوزي 29081458 مقبول4610.38  بـالجزائر1986-12-14

عراف   عیسى 29081450 مقبول4710.79  بـعین وسارة1988-03-03

نوري   یحي 29081534 قریب من الجید4812.56  بـالجزائر الوسطى1988-10-28

زنطار   محمد أمین 29081496 مقبول4910.79  بـزرالدة1989-10-05

شاللي   ھشام 29081531 قریب من الجید5012.13  بـمفتاح1991-03-25

290من206:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| البیرین | متوسطة احمد بن سعد البیرین  | 17192: المؤسسة  

عبد الوھاب   وفاء وسام 29028036 مقبول110.96  بـالبیرین1998-07-31

بوعزیز   الدراجي 29027409 مقبول210.46  بـعین بوسیف1994-09-08

سي محمد   الزھرة 29027414 مقبول310.10  بـالربعیة1997-03-23

مبرك   إیناس 29027389 مقبول411.42  بـالبیرین1998-07-14

بوغفالة   الزھرة 29027426 مقبول510.66  بـعین وسارة1998-03-25

دحماني   جمیلة 29027498 مقبول610.26  بـالبیرین1995-10-10

ثامرني   حیاة 29027548 مقبول711.98  بـعین وسارة1998-05-17

نھائلي   جیھان أصالة 29027507 مقبول811.80  بـالجلفة1999-02-15

حرزاهللا   رانیة 29027581 مقبول910.64  بـالبیرین1997-10-15

دین   زینب 29027612 مقبول1010.36  بـالبیرین1998-01-12

محمدي   رانیا 29027579 مقبول1110.58  بـالبیرین1998-06-08

مداني   زینب 29027613 مقبول1211.92  بـالجلفة1999-01-04

دحماني   سفیان 29027636 مقبول1310.94  بـالبیرین1994-11-23

سایب   سعید 29027632 مقبول1410.48  بـسیدي دمد1995-02-03

ساكر   سھیلة 29027664 مقبول1510.06  بـالبیرین1996-07-23

میلس   سمیرة 29027650 مقبول1610.34  بـالبیرین1996-08-11

غویني   سلمى 29027644 مقبول1710.52  بـالبیرین1996-09-22

بوطریق   سفیان 29027638 مقبول1810.88  بـالبیرین1997-06-27

حریزة   سلسبیل مریم الباتول 29027643 مقبول1911.44  بـعین وسارة1997-12-24

مراح   سناء 29027654 مقبول2011.48  بـعین وسارة1998-05-21

جلولي   سعاد 29027631 قریب من الجید2112.72  بـبیروت1999-01-23

دقار   صفاء 29027701 مقبول2211.44  بـعین وسارة1999-05-18

بوفاد   عیسى 29027794 مقبول2310.04  بـالبیرین1994-10-18

میلس   عائشة 29027725 مقبول2410.08  بـالبیرین1997-12-04

290من207:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| البیرین | متوسطة احمد بن سعد البیرین  | 17192: المؤسسة  

بعیو   قویدر 29027855 مقبول2511.92  بـالبیرین1995-10-31

مداوي   كنزة 29027864 مقبول2610.16  بـالبیرین1997-12-22

دھیلیس   میرة 29027959 قریب من الجید2712.40  بـالبیرین1998-00-00

زواوي   محمد أیوب 29027907 مقبول2810.32  بـالبیرین1998-06-01

بلقاسمي   مریم 29027942 مقبول2911.46  بـوادي العالیق1998-07-27

بن سدیرة   مصطفى 29027953 مقبول3010.12  بـالبیرین1998-11-10

العمري   محمد حبیب 29027914 مقبول3110.06  بـعین وسارة1999-01-07

حریزة   نور الدین 29027994 مقبول3210.32  بـالبیرین1993-07-03

بخوش   نورة 29028001 مقبول3310.66  بـالبیرین1997-11-26

مكید   نوال 29027992 مقبول3411.14  بـالبیرین1998-11-02

ربوح   أم الخیر 29027343 مقبول3510.96  بـحد الصحاري1997-02-17

290من208:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| البیرین | متوسطة عامر لخضر البیرین  | 17193: المؤسسة  

شامخي   ولید 29028037 قریب من الجید112.02  بـالبیرین1995-12-23

دین   یسرى 29028056 مقبول210.14  بـالبیرین1997-10-15

زواوي   وردة 29028032 مقبول311.92  بـالبیرین1998-05-10

مراح   یاسمین 29028044 مقبول411.54  بـالقبة1998-09-15

جناد   یحي 29028055 مقبول510.00  بـالبیرین1999-05-26

بن الشیخ   الزھرة 29027413 مقبول610.80  بـالبیرین1995-09-29

عزیري   إیمان 29027383 مقبول711.46  بـالبیرین1997-09-14

دھندي   إیمان 29027384 قریب من الجید813.30  بـعین وسارة1998-08-17

زنیخري   احالم 29027396 جید914.48  بـالبیرین1998-12-23

بوعبید   بشرى 29027463 مقبول1011.06  بـالبیرین1998-12-19

رحال   جمیلة 29027499 قریب من الجید1113.70  بـالبیرین1998-03-09

بخوش   حلیمة السعدیة 29027530 مقبول1211.52  بـعین وسارة1998-09-11

بن علیة   رانیا 29027578 قریب من الجید1312.02  بـعین وسارة1997-08-09

حرز اهللا   رزیقة 29027590 مقبول1411.84  بـالبیرین1997-08-22

بوخنیفر   رتیبة 29027587 مقبول1510.82  بـالبیرین1997-11-11

عریبي   رمیسة 29027595 مقبول1611.20  بـالبیرین1998-02-05

القري   رقیة 29027594 مقبول1711.40  بـعین وسارة1998-03-03

قشیدة   رابح 29027577 جید1814.46  بـعین وسارة1998-07-30

لبلوبة   رونق 29027596 مقبول1911.96  بـعین وسارة1998-12-29

عیسو   رانیا 29027580 مقبول2011.94  بـالبیرین1999-04-03

بردایة   شھرزاد 29027681 مقبول2110.42  بـعین وسارة1994-08-13

رقاب   سمیة 29027646 مقبول2211.82  بـالبیرین1996-10-02

بلدي   سمیة 29027648 مقبول2311.28  بـالبیرین1997-02-16

جوادي   سكینة 29027642 مقبول2410.42  بـالبیرین1997-02-25

290من209:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| البیرین | متوسطة عامر لخضر البیرین  | 17193: المؤسسة  

حریزة   صابرینة 29027687 مقبول2510.30  بـالبیرین1997-05-29

بلغیث   عبد القادر 29027748 مقبول2610.30  بـالبیرین1994-03-10

بوثوب   عبد الرحمان 29027740 مقبول2711.14  بـحاسي بحبح1995-05-18

قصیر   عبد الحفیظ 29027733 مقبول2810.70  بـالبیرین1996-07-13

عیس   عبد الحمید 29027736 مقبول2910.14  بـالبیرین1997-03-19

بن الشاوي   عبد الرؤوف 29027739 مقبول3010.38  بـعین وسارة1997-04-18

بلعباس   عبد القادر 29027750 مقبول3110.24  بـالبیرین1997-06-24

طالب   عفاف 29027781 مقبول3211.02  بـالبیرین1998-01-31

بخوش   عبد الرزاق 29027743 قریب من الجید3312.30  بـالبیرین1998-06-25

بوطریق   عیدة 29027793 جید جدا3416.46  بـالبیرین1998-08-30

رنان   عماد الدین 29027789 مقبول3510.64  بـعین وسارة1998-09-24

بودوح   عامر 29027730 مقبول3610.86  بـالبیرین1998-09-28

بورنان   عبد الكریم 29027753 مقبول3710.58  بـالبیرین1998-10-24

میلس   فیروز 29027850 مقبول3811.30  بـالبیرین1995-01-14

سحیم   فاطنة 29027827 مقبول3910.40  بـعین وسارة1995-04-14

جلولي   لمیة 29027881 مقبول4010.32  بـعین وسارة1996-02-10

ربوح   فاطیمة 29027830 مقبول4110.60  بـالبیرین1996-09-09

لملمي   موسى 29027958 مقبول4210.02  بـالبیرین1997-02-12

عیسو   مریم 29027943 مقبول4311.12  بـالبیرین1999-02-15

بولنوار   ھجیرة 29028008 مقبول4410.74  بـالبیرین1994-07-02

لملمي   ھجیرة 29028009 مقبول4511.08  بـالبیرین1997-04-03

ملیاني   نوال 29027991 قریب من الجید4612.02  بـالبیرین1998-06-03

بوعكاز   ھاجر 29028006 قریب من الجید4713.92  بـعین وسارة1998-08-23

جلولي   أحالم 29027329 قریب من الجید4812.92  بـالبیرین1997-11-25

خلیفة   أمینة 29027354 قریب من الجید4913.52  بـعین وسارة1998-08-12

عبد الوھاب   أمیرة 29027351 مقبول5010.24  بـالبیرین1999-02-23

290من210:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| البیرین | متوسطة ھواري بومدین البیرین  | 17194: المؤسسة  

نیة   یوسف 29028058 مقبول110.60  بـالبیرین1995-12-01

زیداني   یمینة 29028057 قریب من الجید213.44  بـالبیرین1997-01-02

دین   وسیلة 29028034 مقبول311.28  بـالبیرین1998-09-18

دلماجي   وداد 29028028 قریب من الجید412.46  بـالبیرین1998-10-05

العمري   یاسین 29028052 قریب من الجید513.34  بـعین وسارة1998-11-25

حسان   احمد 29027397 مقبول610.14  بـالبیرین1994-06-13

حرزاهللا   ابتسام 29027390 مقبول711.08  بـالبیرین1996-05-26

حمادو   إلھام 29027379 مقبول810.28  بـعین وسارة1997-10-09

عمران   اسالم 29027400 مقبول910.04  بـالبیرین1997-12-26

لبلوبة   ابو بكر 29027394 قریب من الجید1012.80  بـالبیرین1998-03-08

بوربیع   إكرام 29027376 مقبول1110.64  بـالبیرین1998-08-18

مھدي   بشرة 29027461 مقبول1210.16  بـالبیرین1995-01-10

جلولي   الشریف 29027429 مقبول1311.12  بـالبیرین1996-06-24

زكراوي   المختار 29027434 جید1414.08  بـالبیرین1997-01-13

زیداني   بختي 29027457 مقبول1511.38  بـالبیرین1997-11-28

بن داود   جیھان 29027506 مقبول1610.92  بـحد الصحاري1998-04-16

جبااهللا   حنان 29027545 مقبول1711.02  بـالجلفة1998-12-11

بوربیع   رابح 29027576 قریب من الجید1812.94  بـالبیرین1995-08-25

بن سعدوني   ربیع 29027585 قریب من الجید1913.08  بـعین وسارة1997-01-21

سالم   رشیدة 29027592 مقبول2011.90  بـالبیرین1997-08-31

زیان   رضوان 29027593 مقبول2110.54  بـالبیرین1997-10-02

بن زاھیة   راویة اخالص 29027583 قریب من الجید2213.90  بـالبیرین1998-04-19

زروقي   سید علي 29027676 مقبول2311.00  بـعین بوسیف1994-08-30

عبداللي   سمیرة 29027651 مقبول2411.60  بـالبیرین1996-12-30

290من211:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| البیرین | متوسطة ھواري بومدین البیرین  | 17194: المؤسسة  

راشدي   شیماء 29027686 مقبول2511.62  بـالبیرین1998-06-07

سعدي   صارة 29027691 جید2614.86  بـالبیرین1998-06-08

بن العربي   صافیة 29027694 مقبول2711.46  بـالبیرین1998-06-20

إمسعودان   صبیحة 29027700 جید2815.18  بـالبیرین1998-09-08

جنید   سھام 29027661 مقبول2910.18  بـالبیرین1999-01-05

مسعودي   عادل 29027728 مقبول3010.14  بـعین بوسیف1994-08-08

دھان   عبد الناصر 29027756 مقبول3111.18  بـالبیرین1996-04-22

لعجال   عبد الرؤوف 29027738 مقبول3210.18  بـعین وسارة1996-12-28

قسمي   عفاف 29027782 مقبول3311.18  بـالبیرین1998-04-16

بن میرة   عبد الكریم 29027752 مقبول3411.34  بـالحمامات1998-06-14

مختاري   محمد االمین 29027910 مقبول3510.64  بـحاسي بحبح1995-03-01

زاھوي   مریم 29027939 مقبول3610.76  بـالبیرین1996-12-25

نیة   فتیحة 29027837 قریب من الجید3712.38  بـالبیرین1997-04-18

ساعد   مھا 29027956 مقبول3810.12  بـالبیرین1997-05-17

خشم   مصطفى 29027951 قریب من الجید3912.00  بـالبیرین1997-06-12

طالب   محمد 29027900 مقبول4010.18  بـالبیرین1997-11-29

سیلیني   محمد 29027901 مقبول4110.26  بـالبیرین1997-12-23

بودوح   فرح 29027838 مقبول4211.38  بـالبیرین1997-12-31

عرعار   مدیحة 29027934 مقبول4311.88  بـالبیرین1998-02-02

لعجال   مریم 29027940 قریب من الجید4412.40  بـالبیرین1998-03-08

ثامرني   محمد األمین 29027909 مقبول4510.12  بـالبیرین1998-09-28

بن سعید   محمد االمین 29027911 جید4614.94  بـعین بوسیف1998-12-17

زیان   كمال 29027862 مقبول4711.32  بـالبیرین1998-12-19

صغیري   میسم ندى 29027960 ممتاز4818.60  بـعین طایة1999-06-05

شنوف   محمد ریاض 29027929 جید جدا4916.70  بـحاسي بحبح1999-06-06

زیان   منال 29027955 جید جدا5017.26  بـالبیرین1999-06-12

بوطریق   نور الھدى 29027997 جید5115.26  بـعین وسارة1998-04-21

مزھودي   أسماء 29027341 قریب من الجید5213.86  بـالبیرین1999-06-13

قسمي   أمل 29027346 مقبول5310.66  بـالبیرین1999-08-24

290من212:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| البیرین | متوسطة النصر بنھار البیرین  | 17195: المؤسسة  

دریوش   األمین 29027404 مقبول110.36  بـعین وسارة1998-01-19

جدیالت   حنان 29027542 مقبول210.84  بـعین وسارة1996-11-24

حمیداني   حنان 29027544 مقبول310.86  بـعین وسارة1998-07-20

ضایة   رابح 29027575 قریب من الجید413.44  بـبنھار1994-11-29

قمورة   رحمة 29027588 قریب من الجید512.80  بـالبیرین1998-02-03

لطاسة   صوریة 29027708 مقبول610.76  بـبنھار1995-03-26

أم الریش   عبد الرزاق 29027741 مقبول710.04  بـبنھار1995-06-09

بن معمر   فاطمة 29027806 مقبول810.90  بـعین وسارة1995-09-11

بوزیداوي   عبد الجبار 29027732 قریب من الجید912.82  بـبنھار1996-03-29

شداد   عبد الحي 29027737 مقبول1010.88  بـالبیرین1996-05-25

غدیر   فاطمة الزھرة 29027814 مقبول1111.62  بـعین وسارة1998-03-11

سویح   عیسى 29027798 قریب من الجید1213.92  بـحاسي بحبح1998-06-23

لخضاري   عائشة 29027726 مقبول1311.54  بـسیدي نعمان1998-08-25

ھینوب   مصطفى 29027949 مقبول1410.02  بـعین وسارة1996-08-25

حارثي   محمد 29027898 مقبول1510.16  بـبنھار1996-10-08

خیراني   محمد 29027904 جید1615.20  بـعین وسارة1998-04-18

شھرة   محمد 29027905 مقبول1710.34  بـعین وسارة1998-11-21

قرنة   ھاجر 29028005 مقبول1810.84  بـعین وسارة1998-07-30

سالمي   أنوار 29027356 جید1915.28  بـعین وسارة1998-07-15

شھرة   أسماء 29027340 مقبول2011.12  بـحاسي بحبح1998-12-20

بن علي   أحمد السعید 29027335 مقبول2110.02  بـمسعد1999-08-03

290من213:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| البیرین | متوسطة الرازي البیرین  | 17196: المؤسسة  

دحمان   ولید 29028040 مقبول110.18  بـعین بوسیف1996-09-16

بن عطاءاهللا   ھشام 29028025 مقبول210.16  بـالبیرین1997-00-00

جدیالت   یاسمین 29028042 قریب من الجید312.20  بـالبیرین1997-11-17

دحیة   وصال 29028035 جید جدا416.90  بـبوسعادة1999-06-17

بن معیشة   امینة 29027449 قریب من الجید512.80  بـبنھار1994-11-08

خیذري   بشرى 29027462 مقبول610.42  بـالبیرین1997-08-26

تومیات   بدرالدین 29027458 مقبول710.12  بـالبیرین1997-09-02

یاحي   بختة 29027456 جید جدا817.46  بـالبیرین1998-02-06

خلیفة   امیرة 29027448 مقبول911.72  بـالبیرین1999-05-10

خلیفة   ایمان 29027454 جید1014.54  بـالبیرین1999-06-02

ضیف   حمزة 29027540 مقبول1111.20  بـعین بوسیف1998-04-25

دنداني   جمیلة 29027500 قریب من الجید1212.12  بـالبیرین1998-05-07

عثماني   حنان 29027543 مقبول1311.86  بـالبیرین1998-05-24

ذیباوي   بالل 29027477 مقبول1411.24  بـالبیرین1998-08-11

بوداود   راویة 29027582 مقبول1510.36  بـحاسي بحبح1995-04-02

لعماري   رشیدة 29027591 مقبول1611.22  بـالبیرین1995-09-11

لملمي   ربیحة 29027584 مقبول1711.64  بـالبیرین1996-09-05

بن زكري   زكریا 29027605 جید1814.54  بـالبیرین1998-01-21

بخوش   رحمة 29027589 قریب من الجید1912.92  بـحاسي بحبح1998-12-03

دحیة   صارة 29027692 قریب من الجید2013.76  بـالمدیة1998-08-31

قلة   شھرزاد 29027682 مقبول2111.60  بـالبیرین1998-09-05

آیت عزوق   سامیة 29027629 قریب من الجید2213.06  بـعین وسارة1998-11-05

عبدي   سكورة 29027641 جید جدا2316.14  بـعین وسارة1999-03-17

قاسم   فاطمة 29027807 مقبول2410.84  بـالبیرین1996-02-06

290من214:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| البیرین | متوسطة الرازي البیرین  | 17196: المؤسسة  

عمران   عبد العزیز 29027747 مقبول2511.02  بـالبیرین1998-02-28

دحمان   عبد القادر 29027751 مقبول2611.14  بـالبیرین1998-03-20

بن عطاءاهللا   عثمان 29027777 قریب من الجید2712.04  بـالبیرین1998-06-14

عبد الوھاب   عبد الكریم 29027754 مقبول2810.12  بـالبیرین1998-12-26

قادر   عبد الروؤف 29027744 مقبول2911.36  بـالبیرین1998-12-31

حلیمة السعدیة   عامر 29027731 مقبول3010.50  بـالبیرین1999-01-14

شداد   فاطنة 29027826 جید3115.26  بـالبیرین1995-01-25

قلة   كمال 29027861 مقبول3211.04  بـعین بوسیف1995-08-15

العمري   مسعودة 29027948 مقبول3311.40  بـحاسي بحبح1996-08-25

عیس   كلتوم 29027858 مقبول3411.52  بـالبیرین1996-12-30

ضیف   محمد طارق 29027930 قریب من الجید3512.56  بـالجلفة1998-04-02

كیروان   ملیكة 29027954 قریب من الجید3612.84  بـالبیرین1998-04-28

عزیري   نسیمة 29027983 مقبول3711.94  بـالبیرین1995-06-06

بن سلیم   ھاجر 29028004 جید3815.30  بـحاسي بحیح1998-04-18

ضیف   نسیمة 29027984 مقبول3910.38  بـالبیرین1998-11-29

قلة   أحمد 29027334 مقبول4010.12  بـعین بوسیف1996-11-27

290من215:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة زیان عاشور  | 17205: المؤسسة  

مرزقالل   علي 29028799 مقبول110.12  بـامجدل1994-02-01

بن عیسى   علي النعاس 29028809 مقبول210.02  بـالجلفة1994-06-08

االوعیل   فتیحة 29028901 مقبول310.36  بـدارالشیوخ1995-10-28

قاسم   عیشة شھرزاد 29028874 مقبول410.34  بـدار الشیوخ1997-04-08

بن مصطفى   كامیلیا 29028954 مقبول510.56  بـدار الشیوخ1994-10-11

ضیفي   محمد 29028997 مقبول611.04  بـدار الشیوخ1995-05-13

عدالني   محمد 29029012 مقبول710.46  بـدار الشیوخ1997-05-13

زرقة   مریم 29029062 مقبول810.04  بـدار الشیوخ1997-05-24

بوعبدلي   مروة 29029055 جید915.06  بـالجلفة1998-10-12

صدیقي   كریمة 29028960 مقبول1011.22  بـدارالشیوخ1998-12-29

صدیقي   أحمد 29028081 مقبول1110.86  بـدار الشیوخ1996-08-16

الحدي   أمل 29028099 مقبول1210.06  بـالجلفة1996-11-15

قرشي   اكرم 29028157 مقبول1311.76  بـدار الشیوخ1997-01-25

لویبدة   اسماعیل الخلیل 29028155 مقبول1410.66  بـدار الشیوخ1997-12-13

بن سعدة   المختار 29028242 مقبول1510.04  بـملیلیحة1993-00-00

بن سالم   الطاھر 29028226 مقبول1610.74  بـدار الشیوخ1995-02-11

یزیر   توفیق 29028347 مقبول1711.16  بـامجدل1994-09-27

بن مصطفى   جمیلة 29028363 مقبول1811.94  بـدار الشیوخ1996-04-23

بن قدور   بختة 29028293 مقبول1910.28  بـدار الشیوخ1996-06-15

الحدي   برابح حسام الدین 29028297 مقبول2010.78  بـدار الشیوخ1997-06-07

قاسمي   خالد 29028443 جید2115.28  بـدار الشیوخ1998-02-21

جایلي   جھاد 29028379 مقبول2211.38  بـدار الشیوخ1998-07-24

شاربي   حكیمة 29028396 قریب من الجید2312.78  بـدار الشیوخ1998-08-01

یحیاوي   حكیم 29028395 مقبول2410.56  بـالجلفة1998-08-09

290من216:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة زیان عاشور  | 17205: المؤسسة  

زبیر   حلیمة السعدیة 29028400 قریب من الجید2513.76  بـالجلفة1999-01-08

قیاش   رابح 29028505 مقبول2610.42  بـبو سعادة1994-07-24

طاوسي   رشید 29028528 مقبول2710.08  بـدارالشیوخ1995-12-24

ھادي   خولة 29028484 مقبول2810.12  بـدارالشیوخ1996-10-22

قیاش   رقیة 29028533 مقبول2910.54  بـدار الشیوخ1997-02-11

ضیفي   زوینة 29028555 قریب من الجید3012.06  بـدار الشیوخ1997-09-16

مسلمي   زكریاء 29028542 جید3114.64  بـدار الشیوخ1998-03-25

لویبدة   دلیلة 29028500 قریب من الجید3212.46  بـدار الشیوخ1998-04-14

قرشي   رشیدة 29028531 قریب من الجید3313.72  بـالجلفة1998-05-09

العایب   ربیحة 29028510 جید جدا3416.14  بـالجلفة1998-08-13

معیزة   سالم 29028585 مقبول3511.60  بـأمجدل1996-00-00

جایلي   صباح 29028663 مقبول3610.46  بـدار الشیوخ1996-03-30

الخد   سھام 29028646 قریب من الجید3712.00  بـدار الشیوخ1996-09-17

قاسمي   عائشة 29028696 مقبول3810.10  بـدار الشیوخ1997-11-21

عمراوي   شیماء 29028659 مقبول3910.72  بـدار الشیوخ1998-04-30

سنقرة   طارق یاسین 29028690 جید4014.26  بـدار الشیوخ1998-11-23

لویبدة   صفیة 29028681 مقبول4110.12  بـدار الشیوخ1999-01-01

شاربي   عبد القادر 29028739 مقبول4210.36  بـدارالشیوخ1993-00-00

بن علیة   عبد القادر 29028748 مقبول4311.34  بـسیدي بایزید1996-08-05

مبارك   عیشة 29028860 مقبول4410.24  بـسیدي بایزید1996-10-16

صباح   عبد الرحمان 29028733 مقبول4510.44  بـدار الشیوخ1997-02-15

قاسمي   عبد الوھاب 29028761 قریب من الجید4612.66  بـدار الشیوخ1998-02-21

الخد   مسعودة 29029080 مقبول4710.46  بـدار الشیوخ1995-01-24

ھادي   مسعودة 29029081 قریب من الجید4813.58  بـدار الشیوخ1995-02-18

بوعالم   مسعودة 29029084 مقبول4910.60  بـدار الشیوخ1996-03-12

نوارة   ملیكة 29029112 مقبول5011.58  بـدار الشیوخ1997-07-29

مبخوتي   مسعودة 29029087 قریب من الجید5112.00  بـالجلفة1998-03-03

رزیقة   مریم 29029075 مقبول5210.60  بـدار الشیوخ1999-07-27

رزیقة   مسعودة 29029090 مقبول5311.54  بـدار الشیوخ1999-07-27

290من217:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة زیان عاشور  | 17205: المؤسسة  

زبیر   نصر الدین 29029146 مقبول5411.56  بـدار الشیوخ1995-02-21

لبشیري   نسرین 29029143 مقبول5510.94  بـالحراش1998-06-02

امحمدي   نعیمة 29029158 مقبول5611.72  بـدار الشیوخ1999-01-10

قرارة   نورة 29029184 قریب من الجید5713.46  بـالجلفة1996-03-30

یحیاوي   ھشام 29029192 مقبول5810.82  بـدارالشیوخ1997-05-24

الحمرة   یاسین 29029203 مقبول5910.20  بـالجلفة1999-02-02

290من218:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة النعاس عبداهللا  | 17206: المؤسسة  

عمراوي   فتحیة 29028896 قریب من الجید113.56  بـدار الشیوخ1996-10-22

جواف   عبدالقادر 29028775 مقبول210.82  بـدارالشیوخ1997-03-04

بوبكراوي   فاطنة 29028884 مقبول310.56  بـدار الشیوخ1997-03-08

سنقرة   فتحي 29028895 مقبول410.20  بـالجلفة1997-09-07

بوقراف   فریحة 29028927 مقبول510.32  بـدار الشیوخ1995-11-28

جباهللا   محمد صغیر 29029041 جید615.58  بـالجلفة1998-04-26

سبع   محمد المحفوظ 29029038 مقبول710.70  بـحاسي بحبح1998-09-15

سبع   إسمھان 29028105 مقبول810.40  بـدار الشیوخ1997-12-02

محمدي   أمال 29028096 مقبول911.24  بـدار الشیوخ1998-02-04

عمراوي   ابن عبداهللا أیمن 29028113 جید1014.98  بـالجلفة1998-03-15

حواسي   الحواس 29028189 مقبول1110.02  بـدارالشیوخ1995-01-24

ملة   الحاج 29028179 مقبول1210.82  بـسیدي بایزید1995-02-02

قاسمي   البشیر 29028175 مقبول1310.00  بـدارالشیوخ1996-12-28

خبیزي   الذودیة 29028194 قریب من الجید1413.68  بـدارالشیوخ1997-12-06

طاوسي   البشیر 29028176 مقبول1511.88  بـدار الشیوخ1998-05-12

لقرع   جالل الدین 29028355 قریب من الجید1612.00  بـدارالشیوخ1996-10-05

عمراوي   ایمان 29028290 مقبول1711.88  بـدار الشیوخ1998-04-14

رقدة   حوریة 29028431 مقبول1810.00  بـدار الشیوخ1995-11-07

صباح   خدیجة 29028447 مقبول1910.58  بـدار الشیوخ1995-11-12

رزیقة   حوریة امال 29028432 مقبول2010.90  بـحاسي بحبح1996-03-09

شراك   خالد 29028440 مقبول2110.02  بـدار الشیوخ1996-05-28

قمیش   خدیجة 29028451 مقبول2211.94  بـدار الشیوخ1997-07-26

بن قویدر   حلیمة 29028398 مقبول2311.02  بـدار الشیوخ1998-00-00

سلماني   زوینة 29028554 مقبول2410.26  بـحاسي بحبح1997-03-16

290من219:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة النعاس عبداهللا  | 17206: المؤسسة  

شرشاري   سعاد 29028595 مقبول2510.34  بـدارالشیوخ1997-11-25

سبع   سھام 29028647 جید2614.35  بـحاسي بحبح1998-02-28

مسلمي   سالف 29028610 قریب من الجید2713.20  بـدار الشیوخ1998-06-30

صباح   عیسى 29028846 مقبول2811.38  بـدار الشیوخ1995-12-12

حواسي   عیسى 29028847 مقبول2911.82  بـسیدي بایزید1996-03-04

بنعلیة   عیشة 29028857 مقبول3010.78  بـدار الشیوخ1996-03-27

عالم   عبد الحمید 29028729 قریب من الجید3112.14  بـالجلفة1996-11-08

لھزیل   عبد الھادي خیر الدین 29028760 مقبول3211.60  بـالجلفة1997-03-29

األوعیل   عودة 29028836 مقبول3310.00  بـدار الشیوخ1998-04-25

صیلع   عیشة 29028863 جید3414.58  بـدارالشیوخ1998-11-07

ربوح   مریم 29029074 مقبول3510.60  بـدار الشیوخ1998-06-26

مسلمي   نسرین 29029142 مقبول3610.14  بـدارالشیوخ1995-11-25

بوشمال   ھجیرة 29029186 مقبول3710.00  بـالجلفة1995-06-24

بن قدور   یوسف 29029213 مقبول3810.58  بـدارالشیوخ1996-01-16

بوقراف   نورالدین 29029178 مقبول3910.36  بـدارالشیوخ1996-07-16

سعیدي   یاسین 29029201 مقبول4011.18  بـدارالشیوخ1996-10-05

ربوح   نور الھدى 29029174 مقبول4110.48  بـدار الشیوخ1996-12-10

معیزة   یحي 29029207 قریب من الجید4213.74  بـدار الشیوخ1998-02-10

290من220:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة الحریة  | 17207: المؤسسة  

بلخیري   علي 29028801 مقبول111.82  بـدار الشیوخ1995-08-10

بسباسي   عبدالرحمان 29028774 مقبول211.60  بـدارالشیوخ1997-04-01

حمداني   عقیلة 29028798 مقبول310.02  بـدار الشیوخ1997-05-03

شاربي   فاطنة 29028889 مقبول410.80  بـدار الشیوخ1998-01-20

أمحمدي   فاطمة زھراء 29028878 قریب من الجید512.90  بـعین اإلبل1998-06-15

نایل   فاطمة 29028877 مقبول611.74  بـالجلفة1998-07-04

بن سالم   عتیقة 29028779 مقبول710.14  بـدار الشیوخ1998-08-01

شراك   عفاف 29028793 مقبول811.70  بـدار الشیوخ1998-12-22

بوعالم   محمد اسالم 29029033 قریب من الجید912.94  بـالجلفة1995-01-28

قاسمي   فریحة 29028928 مقبول1010.28  بـدار الشیوخ1995-12-16

خیري   لبنة 29028975 مقبول1110.08  بـالجلفة1996-12-28

قطاف   قدور 29028947 قریب من الجید1212.28  بـدار الشیوخ1997-05-28

قادري   محمد 29029013 قریب من الجید1313.32  بـالجلفة1997-07-17

یزیر   مروة سھام 29029057 قریب من الجید1413.12  بـالجلفة1997-11-09

قاسم   لخضر 29028978 مقبول1510.28  بـدار الشیوخ1997-12-10

حمو   لیلى 29028982 قریب من الجید1612.30  بـدار الشیوخ1998-02-03

زكراوي   محمد 29029028 مقبول1710.78  بـالجلفة1998-02-24

مبروك   محمد 29029030 مقبول1810.12  بـدارالشیوخ1998-06-09

سبخاوي   لخضر 29028979 مقبول1910.78  بـالجلفة1998-07-17

بن نخلة   محمد األمین 29029035 مقبول2010.66  بـدارالشیوخ1998-08-23

بسباسي   محمود 29029050 مقبول2110.38  بـدارالشیوخ1998-09-26

بھلول   مروة 29029056 مقبول2211.08  بـدار الشیوخ1998-11-17

صدیقي   كریم 29028956 قریب من الجید2312.36  بـدار الشیوخ1998-12-29

بن نخلة   أحالم 29028075 مقبول2411.20  بـدارالشیوخ1996-03-16

290من221:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة الحریة  | 17207: المؤسسة  

خینش   أحمد 29028082 مقبول2510.56  بـمسعد1997-03-15

حسن   احمد امین 29028147 قریب من الجید2613.26  بـدارالشیوخ1997-07-20

بلخیري   ادریس 29028149 مقبول2710.72  بـدار الشیوخ1997-12-23

طلیبي   أحمد 29028083 مقبول2810.04  بـدارالشیوخ1998-05-16

بوذراع   إیمان 29028109 جید جدا2917.72  بـحسین داي1998-06-17

كرمیش   إیمان 29028110 قریب من الجید3013.50  بـبوسعادة1998-09-12

نایل   احالم 29028126 قریب من الجید3113.50  بـدار الشیوخ1998-09-19

صیلع   احمد 29028146 مقبول3211.44  بـدار الشیوخ1998-11-24

سعد   أسماء 29028086 قریب من الجید3312.30  بـدارالشیوخ1999-09-21

الھادي   الحواس 29028190 قریب من الجید3412.10  بـدار الشیوخ1995-02-26

طاوسي   الزھرة 29028205 قریب من الجید3513.14  بـدار الشیوخ1996-07-21

ھواري   الزھرة 29028206 قریب من الجید3613.15  بـدار الشیوخ1996-08-27

العید   البشیر عبد الرؤوف 29028177 مقبول3711.08  بـالجلفة1997-03-01

صیلع   الحواس 29028192 قریب من الجید3812.42  بـدار الشیوخ1998-08-29

جیوخ   العربي 29028235 قریب من الجید3913.56  بـسیدي بایزید1995-07-15

سایحي   النعاس 29028262 مقبول4011.16  بـدارالشیوخ1996-01-21

زكراوي   المختار 29028245 مقبول4110.04  بـدار الشیوخ1996-11-03

ھزیل   السعید عبد الوھاب 29028224 مقبول4210.96  بـحاسي بحبح1999-02-11

اباح   بسمة 29028307 قریب من الجید4312.14  بـامجدل1996-03-10

عدالني   امباركة نوال 29028285 مقبول4410.72  بـدار الشیوخ1996-06-28

مصیطفى   امباركة 29028284 مقبول4510.52  بـدار الشیوخ1998-01-10

عریبي   ام سعد 29028280 قریب من الجید4612.28  بـدار الشیوخ1998-07-08

سبع   بنت الھاني 29028335 جید4714.54  بـدار الشیوخ1998-07-08

بن سالم   بلقیس إیمان 29028330 قریب من الجید4813.08  بـدار الشیوخ1999-07-16

شراك   حدة 29028389 مقبول4910.28  بـدار الشیوخ1997-03-27

حمیدي   حبیبة 29028383 جید جدا5016.80  بـدارالشیوخ1998-02-14

زناتي   حیاة 29028433 جید5115.16  بـدار الشیوخ1998-12-12

لكحیلة   زیان 29028556 مقبول5211.48  بـدار الشیوخ1995-10-21

ھواري   ربیعة 29028511 مقبول5311.56  بـدار الشیوخ1996-08-27

290من222:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة الحریة  | 17207: المؤسسة  

صباح   زینب 29028562 مقبول5410.56  بـدار الشیوخ1996-12-14

لوبدة   رضوان 29028532 مقبول5511.20  بـدار الشیوخ1997-12-20

ھادي   دنیا خلود 29028504 قریب من الجید5613.98  بـدار الشیوخ1998-00-00

حمیدي   رانیا 29028507 قریب من الجید5713.00  بـالجلفة1998-01-10

صدیقي   سفیان 29028607 مقبول5811.68  بـدار الشیوخ1996-06-22

بوشارب   ساعد 29028583 مقبول5910.32  بـدار الشیوخ1996-08-16

بوعالم   سعدالدین 29028601 مقبول6011.24  بـدارالشیوخ1997-03-15

حلیب   سالم 29028586 مقبول6111.14  بـدارالشیوخ1997-03-25

لویبدة   عادل عبد الرحمان 29028705 مقبول6210.74  بـدار الشیوخ1998-02-21

مبخوتة   ضیاء الحق 29028686 جید6314.16  بـدار الشیوخ1998-09-15

بوذانة   سمیة ھاجر 29028640 قریب من الجید6412.96  بـالجلفة1998-12-20

سبع   صبرین 29028676 جید6514.30  بـدارالشیوخ1999-01-01

لطرش   سارة صابرین 29028581 مقبول6610.54  بـالجلفة1999-05-27

جنبة   عبد القادر 29028744 قریب من الجید6712.42  بـامجدل1995-05-14

بلخیري   عمر 29028833 مقبول6811.50  بـدار الشیوخ1997-04-19

شیبوط   عبد الكریم 29028753 مقبول6911.70  بـدارالشیوخ1998-07-21

الحمرة   عبد الرحمان 29028735 جید جدا7016.68  بـدار الشیوخ1998-08-12

حواسي   مفتاح عبد الكریم 29029108 قریب من الجید7113.46  بـدار الشیوخ1994-11-29

صدیقي   مصطفى 29029094 مقبول7210.90  بـسیدي بایزید1995-02-21

مزوز   مصطفى عالء الدین 29029098 مقبول7310.44  بـدارالشیوخ1996-02-03

حمو   مسعودة 29029085 قریب من الجید7413.12  بـدار الشیوخ1997-00-00

بن سالم   مسعودة 29029088 مقبول7510.54  بـالجلفة1998-09-14

یزیر   نوال 29029161 مقبول7610.80  بـدار الشیوخ1996-12-14

باب   نعیمة 29029157 مقبول7710.26  بـدار الشیوخ1997-03-18

طرفایة   نجوى كرم 29029141 مقبول7810.84  بـالجلفة1997-06-08

عرعار   نبیلة 29029135 قریب من الجید7912.36  بـدارالشیوخ1998-09-29

ھادي   نعاس احمد ھیثم 29029154 قریب من الجید8013.82  بـدار الشیوخ1999-01-25

سعد   منال 29029124 قریب من الجید8113.00  بـدارالشیوخ1999-05-08

مغربي   ھاجر 29029185 مقبول8210.30  بـدار الشیوخ1996-03-02

290من223:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة الحریة  | 17207: المؤسسة  

بن سالم   یمینة 29029210 مقبول8311.66  بـدارالشیوخ1998-07-18

الھادي   نور جیھان 29029175 مقبول8411.70  بـحاسي بحبح1998-12-14

بوذراع   یوسف 29029226 مقبول8511.98  بـسلیم1998-07-28

290من224:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة الملیلیحة  | 17208: المؤسسة  

عمیرات   المسعود 29028249 مقبول111.50  بـالملیلیحة1994-12-24

عطالوي   المسعود 29028250 مقبول210.10  بـالجلفة1995-11-06

مدوح   امباركة 29028283 مقبول311.16  بـالجلفة1997-05-15

صولح   خضرة 29028459 مقبول411.10  بـالجلفة1994-07-16

عمیرات   حمزة 29028406 مقبول510.46  بـالملیلیحة1997-03-01

اعمر   خیرة 29028495 مقبول610.02  بـالملیلیحة1995-02-07

سني   سبخاوي 29028588 مقبول710.58  بـالملیلیحة1995-00-00

اعمر   عادل 29028699 قریب من الجید812.02  بـالجلفة1995-06-19

زروق   شھرة 29028656 مقبول911.68  بـالملیلیحة1997-08-09

حنیش   طارق زیاد العربي 29028689 مقبول1010.80  بـالجلفة1998-06-23

عمیرات   معمر 29029099 مقبول1110.30  بـالملیلیحة1995-00-00

عطالوي   معمر 29029100 مقبول1210.14  بـالملیلیحة1996-07-27

خیري   نورالدین 29029177 قریب من الجید1312.16  بـالجلفة1994-10-28

290من225:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة قاسم سالم القریة الفالحیة  | 17209: المؤسسة  

عبد الالوي   أسیة 29028087 قریب من الجید112.00  بـدار الشیوخ1998-04-25

صدیقي   أسامة 29028085 قریب من الجید212.08  بـالجلفة1998-12-29

حواسي   الزھرة 29028201 مقبول310.04  بـدار الشیوخ1994-11-15

بشوندة   البشیر 29028174 مقبول410.02  بـدار الشیوخ1995-08-27

شلیحي   النعاس 29028261 مقبول511.38  بـدار الشیوخ1995-06-06

ناصري   المسعود 29028251 مقبول611.10  بـدار الشیوخ1996-03-30

العایب   بن علیة 29028332 مقبول710.58  بـأمجدل1994-09-27

ركرك   حوریة 29028430 مقبول811.58  بـدار الشیوخ1995-00-00

قرشي   حدة 29028386 مقبول910.60  بـدارالشیوخ1995-11-21

زھاج   خدیجة 29028453 مقبول1011.38  بـدارالشیوخ1998-02-14

خومیخم   سارة 29028576 مقبول1111.46  بـالجلفة1995-09-25

طباخ   صالح الدین 29028683 مقبول1210.98  بـدار الشیوخ1998-09-15

بھلول   عبد الفتاح 29028736 مقبول1310.02  بـدار الشیوخ1994-08-13

محمدي   ولید 29029194 مقبول1410.00  بـالجلفة1994-06-14

290من226:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة المویلح  | 17210: المؤسسة  

خالدي   عزیز 29028785 مقبول111.22  بـالملیلیحة1996-03-15

عمري   فریحة 29028930 قریب من الجید212.20  بـالملیلیحة1996-06-25

خالدي   محمد 29029010 مقبول311.22  بـالملیلیحة1997-03-23

رابحي   كریمة 29028959 مقبول410.62  بـالجلفة1997-05-01

قاسم   محمد 29029032 قریب من الجید512.60  بـالملیلیحة1999-03-08

رابحي   احالم 29028125 قریب من الجید612.02  بـالملیلیحة1998-03-19

بعیطیش   العمري 29028236 مقبول711.54  بـالجلفة1996-00-00

بلخیري   بلقاسم 29028313 مقبول811.50  بـالملیلیحة1993-05-04

مرطة   بوبكر 29028337 مقبول910.00  بـالجلفة1996-00-00

بوخاري   خضرة 29028457 مقبول1011.02  بـالجلفة1993-04-22

العید   خولة 29028481 مقبول1110.12  بـالملیلیحة1995-03-17

طباخ   خلیفة 29028476 مقبول1211.24  بـالملیلیحة1995-09-19

سعیدي   رحمة 29028513 مقبول1311.48  بـالجلفة1997-02-24

سماعین   زینب ایمان الدین 29028574 مقبول1410.42  بـالملیلیحة1997-12-22

رفیس   عبد القادر 29028749 مقبول1511.32  بـالجلفة1996-09-04

العید   عبد القادر زھیر 29028751 مقبول1611.64  بـالجلفة1997-02-18

عبد الكریم   عیسى 29028851 مقبول1711.62  بـالملیلیحة1997-12-16

قدراني   عیدة 29028838 قریب من الجید1813.10  بـدار الشیوخ1998-02-08

قرمیطي   مصطفى 29029093 مقبول1910.04  بـحاسي العش1993-12-20

شكري   مفتاح 29029106 مقبول2010.94  بـالملیلیحة1996-06-11

شولي   ناجي 29029130 مقبول2110.10  بـالملیلیحة1995-01-28

ھرقول   ناجي 29029131 مقبول2210.14  بـالجلفة1995-11-02

290من227:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة سیدي بایزید  | 17211: المؤسسة  

بن الشیوخ   لمجد 29028980 مقبول110.14  بـسیدي بایزید1996-03-15

نورالدین   قمیر 29028950 مقبول210.20  بـسیدي بایزید1998-03-01

دربال   امحمد 29028286 مقبول310.12  بـسیدي بایزید1994-03-08

قرد   جموعي 29028360 مقبول411.42  بـسیدي بایزید1995-02-10

بن عبد الرحمان   امباركة 29028281 مقبول511.50  بـسیدي بایزید1995-12-02

قمیش   زكیة 29028543 مقبول610.30  بـحاسي بحبح1995-01-29

حسیني   زوینة 29028552 مقبول710.00  بـسیدي بایزید1996-04-04

قمیش   سلیمان 29028631 مقبول810.14  بـسیدي بایزید1998-10-24

موفقي   عبد القادر 29028746 قریب من الجید912.02  بـسیدي بایزید1995-12-02

نور الدین   عمر 29028830 مقبول1011.06  بـسیدي بایزید1996-08-06

بن قویدر   عبد الرحمان 29028734 مقبول1111.30  بـسیدي بایزید1997-05-20

بن الشیوخ   نصر الدین 29029148 جید1214.22  بـسیدي بایزید1998-00-00

290من228:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة دار الشیوخ الجدیدة  | 17212: المؤسسة  

شاربي   عبدالوھاب 29028777 مقبول110.66  بـالجلفة1995-02-07

ھادي   علي 29028800 مقبول210.20  بـدارالشیوخ1995-02-12

صباح   فاطنة 29028888 مقبول310.98  بـالجلفة1997-06-30

عرعار   علي 29028808 قریب من الجید412.14  بـدارالشیوخ1999-02-10

براھیمي   محمد 29028989 مقبول510.36  بـدارالشیوخ1994-04-02

قاسمي   فریحة 29028925 قریب من الجید613.24  بـدارالشیوخ1995-09-02

لویبدة   فطیمة 29028939 مقبول711.40  بـدارالشیوخ1996-08-23

قاسمي   محمد بلقاسم 29029039 مقبول810.14  بـدارالشیوخ1997-06-10

یحیاوي   محمد 29029027 مقبول910.48  بـدارالشیوخ1998-01-20

بن سالم   لمجد 29028981 مقبول1010.94  بـدارالشیوخ1998-07-07

لعشب   مخلوف 29029052 جید جدا1116.14  بـالجلفة1999-07-19

بقة   إبراھیم أسامة 29028102 مقبول1211.98  بـالجلفة1996-09-03

زناتي   احمد 29028141 قریب من الجید1312.16  بـدارالشیوخ1996-12-21

بلخیري   أم الخیر 29028093 مقبول1410.22  بـدارالشیوخ1997-01-01

لملومة   احمد 29028145 مقبول1511.24  بـدارالشیوخ1997-12-16

عروي   الزھرة 29028203 مقبول1611.22  بـدارالشیوخ1995-04-26

سنقرة   الحاج 29028180 مقبول1710.16  بـدارالشیوخ1996-03-16

درام   الحسین 29028186 مقبول1810.52  بـدارالشیوخ1997-09-13

قزرام   الطیب 29028228 قریب من الجید1912.12  بـدارالشیوخ1995-11-12

ربوح   العارم 29028230 مقبول2010.02  بـدارالشیوخ1998-05-11

مزوز   براھیم اسماعیل 29028302 مقبول2110.98  بـدارالشیوخ1994-08-30

طالب   ایمان 29028289 مقبول2210.22  بـالجلفة1998-03-24

رزیقة   تقوى 29028345 مقبول2311.54  بـدارالشیوخ1999-01-15

زناتي   حنان 29028426 مقبول2411.20  بـدارالشیوخ1996-01-09

290من229:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة دار الشیوخ الجدیدة  | 17212: المؤسسة  

حصبایة   خضرة 29028463 مقبول2510.18  بـدار الشیوخ1996-07-09

زریعة   خالد 29028441 مقبول2611.34  بـدارالشیوخ1996-10-08

قطاف   حكیم 29028394 مقبول2711.92  بـدارالشیوخ1998-04-11

قاسم   حلیمة 29028399 مقبول2810.72  بـدارالشیوخ1998-06-02

حمو   خدیجة 29028455 قریب من الجید2912.04  بـدارالشیوخ1999-07-10

حواسي   دلیلة 29028501 مقبول3011.34  بـالجلفة1998-08-08

لبزي   سلیم 29028613 مقبول3110.08  بـامجدل1993-09-08

مبدوعة   سعید 29028604 مقبول3211.36  بـامجدل1995-04-15

مداح   صابرین 29028661 مقبول3310.58  بـدارالشیوخ1997-08-26

سایحي   صفیة 29028680 مقبول3410.60  بـدارالشیوخ1998-07-11

شاربي   سارة 29028579 مقبول3511.84  بـدارالشیوخ1998-10-02

حمداني   عیسى 29028842 مقبول3610.04  بـسیدي بایزید1994-02-26

العایب   عمر 29028827 مقبول3710.30  بـدارالشیوخ1995-03-26

سلماني   عبد النور 29028758 مقبول3810.74  بـدارالشیوخ1996-11-16

عالوة   عمر 29028831 مقبول3910.66  بـالجلفة1996-12-08

زناتي   عبد الكریم 29028752 مقبول4011.82  بـدارالشیوخ1998-01-17

بومقواس   ملیكة 29029111 مقبول4110.82  بـدارالشیوخ1997-01-07

طاوسي   مسعودة 29029086 قریب من الجید4212.72  بـدارالشیوخ1998-02-03

مسیكة   مریم وفاء 29029077 مقبول4310.70  بـدارالشیوخ1998-02-17

بومقواس   موسى 29029126 مقبول4410.10  بـالجلفة1994-09-06

طلیبي   نصیرة 29029152 مقبول4511.02  بـدارالشیوخ1996-01-21

حواسي   یوسف 29029212 مقبول4610.54  بـدارالشیوخ1993-11-09

بن سالم   نورالدین 29029176 مقبول4710.44  بـدارالشیوخ1994-02-08

290من230:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة دار الشیوخ الجدیدة طریق القباب  | 17213: المؤسسة  

العایب   فتیحة 29028897 مقبول111.18  بـدارالشیوخ1992-11-06

ھواري   عمار 29028811 مقبول210.84  بـسیدي بایزید1996-04-12

لعجال   فتیحة 29028906 مقبول311.30  بـدار الشیوخ1997-00-00

زناتي   فاطنة 29028885 مقبول411.22  بـدار الشیوخ1997-03-21

بوكرش   علي 29028805 جید514.28  بـدار الشیوخ1998-01-13

دماني   فتیحة 29028912 مقبول611.38  بـدارالشیوخ1998-04-14

بلخیري   محمد 29028990 مقبول710.96  بـحاسي العش1994-06-21

خمیخم   محمد 29029000 مقبول811.46  بـسیدي بایزید1995-10-01

ضیفي   محمد 29029005 مقبول910.02  بـسیدي بایزید1996-06-11

رمضاني   مروان 29029053 مقبول1011.48  بـالجلفة1998-09-07

ركرك   قدور 29028948 مقبول1110.00  بـدارالشیوخ1998-10-13

مصیطفى   البخاري 29028161 مقبول1210.20  بـسیدي بایزید1992-04-15

باب   احمد 29028129 مقبول1310.56  بـدار الشیوخ1994-03-08

بوقراف   احمد 29028131 مقبول1410.38  بـدار الشیوخ1994-12-27

رقدة   االخضر 29028160 مقبول1511.34  بـسیدي بایزید1995-08-29

شكراري   احمد 29028133 قریب من الجید1613.18  بـسیدي بایزید1995-11-27

میلودي   احمد 29028134 مقبول1710.88  بـدارالشیوخ1996-00-00

زنزان   أحالم 29028076 قریب من الجید1813.86  بـالجلفة1996-08-23

صیلع   ابراھیم الخلیل 29028112 قریب من الجید1912.22  بـدارالشیوخ1997-08-03

صیلع   الخیذر 29028193 مقبول2010.06  بـدارالشیوخ1995-07-25

بوعالم   الحسین 29028185 مقبول2110.86  بـدارالشیوخ1997-00-00

حمداني   النذیر 29028258 مقبول2210.74  بـسیدي بایزید1995-08-22

حمامة   المبخوت 29028241 مقبول2311.44  بـسیدي بایزید1996-03-10

بن عیسى   بن حامد 29028331 مقبول2410.42  بـالجلفة1994-06-08

290من231:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| دار الشیوخ | متوسطة دار الشیوخ الجدیدة طریق القباب  | 17213: المؤسسة  

غربي   حنان 29028408 مقبول2510.84  بـدارالشیوخ1993-05-11

زنزان   حنان 29028410 مقبول2610.62  بـدارالشیوخ1994-00-00

زبیر   حمزة 29028402 مقبول2711.58  بـدارالشیوخ1994-07-16

شمة   خالد 29028438 مقبول2810.94  بـدارالشیوخ1994-11-19

ربوح   حنان 29028424 مقبول2910.36  بـسیدي بایزید1995-02-02

ركرك   خالد 29028439 مقبول3011.24  بـدارالشیوخ1995-10-07

خمیخم   حفیضة 29028392 مقبول3110.80  بـسیدي بایزید1997-00-00

صباح   خدیجة 29028450 قریب من الجید3212.20  بـدار الشیوخ1997-05-18

قاسمي   خالد 29028442 مقبول3310.64  بـدار الشیوخ1997-12-02

بوكرش   خیرة 29028491 مقبول3410.08  بـالجلفة1994-02-05

مصیطفى   رشید 29028527 مقبول3510.46  بـسیدي بایزید1995-05-23

حریشة   زلیخة 29028546 قریب من الجید3613.40  بـدار الشیوخ1996-07-10

قطاف   سالمة 29028587 مقبول3710.76  بـدار الشیوخ1995-10-10

بن مبخوت   صفیة 29028678 قریب من الجید3812.60  بـدار الشیوخ1996-01-17

بن ھورة   عبد الھادي 29028759 مقبول3911.36  بـدارالشیوخ1993-05-25

بوقراف   عمر 29028826 مقبول4010.62  بـدارالشیوخ1994-10-01

بن الریم   عبد الرحمان 29028731 مقبول4110.14  بـدار الشیوخ1995-05-21

مصیطفى   عبد الحمید 29028728 مقبول4210.32  بـسیدي بایزید1995-08-22

شرشاري   عیشة 29028856 مقبول4310.76  بـدار الشیوخ1996-01-21

الھادي   عیشة 29028859 مقبول4411.32  بـدارالشیوخ1996-09-10

حمامة   ملیكة 29029110 مقبول4511.28  بـسیدي بایزید1995-03-05

نور الدین   مصطفى 29029096 مقبول4611.42  بـدار الشیوخ1995-12-19

حمو   نور الدین 29029162 قریب من الجید4713.98  بـالجلفة1994-05-02

شاربي   نبیلة 29029134 مقبول4810.04  بـدار الشیوخ1995-03-15

مصیطفى   نفیسة 29029159 قریب من الجید4912.18  بـسیدي بایزید1996-09-08

طرھیوة   نورة 29029180 مقبول5010.34  بـدارالشیوخ1992-08-31

سراجیة   ھجیرة 29029189 مقبول5110.90  بـدار الشیوخ1997-07-26

قطاف   یحي 29029206 مقبول5210.94  بـدار الشیوخ1997-09-06

حمداني   نورالھدى 29029179 مقبول5311.38  بـدار الشیوخ1998-04-18

290من232:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة طاھیري عبدالقادر االدریسیة  | 17219: المؤسسة  

صدیقي   آسیة 29029241 قریب من الجید112.44  بـاالدریسیة1998-02-08

شویكات   اسماعیل 29029327 قریب من الجید212.20  بـاإلدریسیة1998-02-17

ثامري   براھیم 29029311 جید315.00  بـاالدریسیة1998-03-15

یوسفي   احمد اسالم 29029322 مقبول410.70  بـاالدریسیة1998-11-01

قادري   إیمان 29029308 جید514.38  بـاالدریسیة1998-12-05

قرش   أیمن 29029302 مقبول610.86  بـاالدریسیة1999-01-20

عراوة   بالل 29029375 مقبول710.54  بـاالدریسیة1996-06-14

غالم   بختة 29029366 مقبول810.52  بـاإلدریسیة1996-12-02

شویكات   ایمان 29029360 مقبول910.14  بـغردایة1997-06-24

بن سلیمان   الحسین 29029340 مقبول1011.50  بـاإلدریسیة1999-02-09

شاتي   ایمان 29029361 مقبول1110.78  بـاالدریسیة1999-04-13

طلحة   جمال 29029425 مقبول1210.42  بـاإلدریسیة1997-01-29

بن أحمد   بن سعد 29029398 مقبول1310.02  بـبن یعقوب1997-04-14

بن بوزید   بن حرزاهللا 29029395 مقبول1410.86  بـاالدریسیة1998-06-01

مادري   بلقاسم 29029393 مقبول1510.60  بـاالدریسیة1998-10-20

طمار   خدیجة 29029476 قریب من الجید1613.54  بـالقدید1995-02-11

كریدة   خالد 29029473 قریب من الجید1713.64  بـاإلدریسیة1998-10-09

درم   حیاة 29029469 مقبول1811.02  بـاالدریسیة1998-12-01

بن مسعود   حمودة عزیز 29029456 مقبول1910.22  بـاالدریسیة1999-04-02

شفار   ریاض 29029520 مقبول2010.14  بـاالدریسیة1996-04-08

مادري   خلیفة 29029494 مقبول2110.54  بـالشارف1996-08-25

زعیتري   ریمة 29029523 مقبول2210.38  بـاإلدریسیة1997-09-16

طویل   عبد الحفیظ 29029626 قریب من الجید2313.86  بـاإلدریسیة1994-12-24

طلحة   عبد الباقي 29029625 مقبول2411.48  بـاالدریسیة1995-12-11

290من233:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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علیوات   عائشة 29029613 مقبول2510.38  بـالشارف1997-06-09

شاتي   عامر 29029622 مقبول2610.42  بـاالدریسیة1997-08-22

طمار   زینب 29029545 مقبول2710.52  بـالقدید1997-11-20

عرابة   سعید 29029567 مقبول2810.94  بـاالدریسیة1998-02-02

شاتي   سھام 29029593 جید2915.21  بـاالدریسیة1998-02-14

طلحة   زینب 29029546 قریب من الجید3012.62  بـاالدریسیة1998-02-20

بشیري   سعد الدین 29029562 قریب من الجید3113.20  بـاالدریسیة1998-03-22

شویكات   زینب 29029547 مقبول3210.20  بـاالدریسیة1998-06-15

طلحة   طلحة 29029609 مقبول3310.58  بـاإلدریسیة1998-07-10

قدوري   عبد الباسط بالل 29029624 مقبول3411.08  بـقصر الشاللة1998-07-19

بلحوت   سھام 29029594 مقبول3510.08  بـاالدریسیة1998-09-12

قول   صحرة 29029604 قریب من الجید3613.30  بـاالدریسیة1998-10-06

حرواش   شیماء 29029601 قریب من الجید3712.26  بـاإلدریسیة1998-11-06

برابح   شھیناز 29029600 قریب من الجید3812.86  بـبن یعقوب دائرة الشارف1999-07-05

ھدروق   عبد القادر 29029659 مقبول3910.36  بـاالدریسیة1995-07-23

دھبازي   عبد الوھاب 29029674 مقبول4011.26  بـاالدریسیة1995-12-13

میساوي   فتیحة 29029727 جید4114.50  بـاإلدریسیة1998-02-14

مسیكین   عبد المجید المبارك 29029669 قریب من الجید4212.02  بـاالدیسیة1998-04-29

خضراوي   عبد الفتاح 29029649 قریب من الجید4313.58  بـاالدریسیة1998-08-30

بشیري   عز الدین 29029690 جید4414.96  بـاالدریسیة1999-01-14

غالم   مصطفى 29029843 مقبول4510.35  بـاإلدریسیة1995-04-22

بن بوزید   محمد 29029774 قریب من الجید4613.30  بـاالدریسیة1996-02-23

حمیرة   مسعودة 29029839 مقبول4711.67  بـالشارف1996-03-30

دراجي   فطیمة 29029747 مقبول4810.06  بـاإلدریسیة1996-05-20

ضامن   مصطفى 29029845 قریب من الجید4913.68  بـاالدریسیة1998-01-10

شاتي   كریمة 29029753 قریب من الجید5013.48  بـاالدریسیة1998-01-16

حرواش   لحسن 29029760 قریب من الجید5112.52  بـاإلدریسیة1998-06-28

رتیمي   ملیكة 29029849 مقبول5210.48  بـاإلدریسیة1998-07-21

زبدة   فطیمة الزھرة 29029748 جید جدا5316.94  بـاإلدریسیة1998-07-26

290من234:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة طاھیري عبدالقادر االدریسیة  | 17219: المؤسسة  

بن تھامي   مصطفى 29029846 مقبول5410.42  بـاالدریسیة1998-10-11

جوال   كوثر 29029757 مقبول5510.50  بـافلو1999-09-16

مسعودان   ھشام عبد الباسط 29029899 جید5614.84  بـاالدریسیة1998-12-25

بدراوي   یحي زكریاء 29029911 مقبول5710.46  بـاالدریسیة1999-05-01

زفزافي   مسعودة 29029828 مقبول5811.00  بـاالدریسیة1995-04-25

بوصبع   محمد االمین 29029801 مقبول5911.66  بـقصر الحیران1998-02-05

طلحة   محمد جمال 29029806 قریب من الجید6013.94  بـاإلدریسیة1998-03-19

یوسفي   محمد 29029792 مقبول6111.26  بـاالدریسیة1998-03-31

طلحة   مروة 29029820 جید جدا6216.92  بـاالدریسیة1998-04-16

شرفاوي   محمد األمین 29029799 قریب من الجید6312.06  بـالقدید1998-05-05

توري   مریم 29029825 جید6414.82  بـاإلدریسیة1998-05-23

عبد الحفیظي   محمد 29029794 قریب من الجید6512.24  بـاالدریسیة1998-06-10

رتیمي   محمد رضوان 29029809 مقبول6611.02  بـاالدریسیة1998-11-13

290من235:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة بن بوزید عمار االدریسیة  | 17220: المؤسسة  

جوال   أم السعود 29029276 مقبول111.90  بـاالدریسیة1998-05-21

شرفاوي   أحالم 29029247 قریب من الجید213.90  بـاالدریسیة1998-07-15

حمزة   احمد 29029321 مقبول310.22  بـاالدریسیة1997-04-04

ثامري   ابوبكر الصدیق 29029316 مقبول410.02  بـاالدریسیة1998-02-23

شتوح   أمال 29029289 مقبول511.44  بـاإلدریسیة1998-04-03

بن مسعود   أمینة فدوى 29029301 قریب من الجید613.34  بـاالغواط1998-05-30

سالمي   احمد زكریاء 29029323 قریب من الجید712.54  بـآفلو1998-06-11

زقایق   أمینة 29029300 قریب من الجید812.50  بـاالدریسیة1998-07-30

خضرون   احالم 29029318 قریب من الجید912.32  بـافلو1998-12-02

بن بوزید   بختة 29029368 مقبول1010.10  بـاالدریسیة1997-07-30

كریدة   ام الخیر 29029351 قریب من الجید1113.10  بـاالدریسیة1998-07-06

قول   جمعة 29029427 مقبول1211.96  بـاالدریسیة1994-09-23

ضامن   جلول 29029424 مقبول1310.28  بـاالدریسیة1996-04-30

بن مسعود   جالل 29029423 مقبول1410.04  بـاالدریسیة1996-10-30

قادري   بولرباح 29029409 مقبول1511.08  بـاالدریسیة1997-04-27

قدوري   جمیلة 29029441 مقبول1611.24  بـاالدریسیة1994-11-07

مسعودان   حسام عبد الحمید 29029447 مقبول1710.74  بـالجلفة1996-11-28

ھدروق   خالد 29029471 مقبول1810.10  بـاالدریسیة1997-02-25

شھارة   خیرة 29029502 مقبول1910.50  بـبن یعقوب1994-00-00

سعدي   سعد 29029559 مقبول2010.16  بـاالدریسیة1997-02-07

سواھلیة   سھام 29029591 مقبول2111.00  بـاالدریسیة1997-06-17

شرفاوي   زھرة 29029542 مقبول2210.34  بـاالدریسیة1997-09-29

شاتي   سعد 29029561 مقبول2311.26  بـاالدریسیة1997-11-25

سعدي   صف الدین 29029605 مقبول2411.20  بـاالدریسیة1998-05-29

290من236:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة بن بوزید عمار االدریسیة  | 17220: المؤسسة  

عرابة   عائشة 29029614 قریب من الجید2513.62  بـاإلدریسیة1998-06-28

زبدة   سعاد 29029558 مقبول2610.02  بـالجلفة1998-11-10

بن العائب   عبد الحمید 29029639 مقبول2710.56  بـاالدریسیة1994-03-02

طعیبة   عبد العزیز 29029643 قریب من الجید2812.40  بـعین الشھداء1994-04-07

قاسمي   عیسى 29029712 مقبول2910.10  بـبالجلفة1995-08-21

عیوازي   فتیحة 29029725 مقبول3010.20  بـاالدریسیة1996-07-17

قرش   عثمان ایوب 29029689 مقبول3110.08  بـاالدریسیة1996-07-27

قوادري   فاطمة الزھراء 29029722 مقبول3211.04  بـاالدریسیة1998-01-30

جوال   فتیحة 29029728 مقبول3311.92  بـاالدریسیة1998-11-26

قصار   نجاة 29029865 جید3415.02  بـاالدریسیة1998-04-26

بن مسعود   مصطفى سفیان 29029847 مقبول3510.72  بـاالدریسیة1998-05-12

قصار   نادیة 29029859 جید3614.34  بـالقدید1998-08-22

زقایق   منیرة 29029852 مقبول3711.00  بـاالدریسیة1998-09-28

جوال   ندى 29029868 جید3814.58  بـالجلفة1998-11-12

وصال   موفقي 29029857 جید جدا3916.38  بـاالدریسیة1999-02-28

برمان   نصیرة 29029871 جید4015.38  بـاالدریسیة1999-03-02

بن حفاف   نورة 29029890 مقبول4110.66  بـاالدریسیة1993-05-16

روابح   وھیبة 29029908 مقبول4210.50  بـاالدریسیة1998-08-19

سالمي   محمد االمین 29029800 مقبول4311.60  بـاالدریسیة1998-01-19

290من237:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة طارق بن زیاد االدریسیة  | 17221: المؤسسة  

شولي   أم الخیر 29029273 مقبول111.12  بـاإلدریسیة1997-03-28

بن قریقة   أحمد سعد الدین 29029262 مقبول211.02  بـاألغواط1997-08-11

بوفریقش   أسیة 29029266 مقبول310.70  بـاإلدریسیة1997-10-10

قصاب   آسیة 29029243 جید414.56  بـاالدریسیة1998-04-14

قوادري   أحمد 29029258 مقبول510.54  بـاإلدریسیة1998-04-20

تمیر   أحمد 29029259 جید614.16  بـاالدریسیة1998-06-15

شیبوط   أحمد أمین 29029261 قریب من الجید712.26  بـاإلدریسیة1998-07-07

بن االبقع   أم الھناء 29029277 قریب من الجید812.30  بـاالدریسیة1998-09-01

حران   آمال 29029245 جید914.96  بـاالدریسیة1998-09-05

خضراوي   أحالم 29029248 قریب من الجید1013.62  بـاالدریسیة1998-09-21

عیاش   أحمد 29029260 قریب من الجید1113.92  بـاإلدریسیة1998-09-24

مكاوي   أسیة 29029267 قریب من الجید1213.74  بـاإلدریسیة1998-09-26

خلوفي   أكرم 29029268 مقبول1311.22  بـاالدریسیة1998-11-11

زعیتري   إبراھیم 29029305 مقبول1411.10  بـاإلدریسیة1996-03-09

سعدي   أمباركة إلھام 29029292 مقبول1510.60  بـاإلدریسیة1996-09-09

كاس   أمباركة 29029291 مقبول1610.40  بـاإلدریسیة1997-01-06

قاسم   ادم 29029324 مقبول1711.40  بـاالدریسیة1997-01-22

قسوم   أمیرة ریحان 29029296 جید1814.06  بـالجلفة1998-09-23

بن األبقع   أمال 29029290 قریب من الجید1912.70  بـاإلدریسیة1998-11-07

حنیشي   أیمن عمر الحسین 29029304 مقبول2011.88  بـاإلدریسیة1999-02-11

صادقي   أمیمة 29029297 مقبول2111.72  بـاالدریسیة1999-03-25

حیدرة   الصادق 29029344 مقبول2210.98  بـقصر الشاللة1997-01-01

بن االبقع   بادیس 29029362 مقبول2311.42  بـاالدریسیة1997-00-00

بدیرینة   بشرى ایمان 29029371 مقبول2411.22  بـالقدید1998-05-02

290من238:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة طارق بن زیاد االدریسیة  | 17221: المؤسسة  

شتوح   ایة مریم 29029359 مقبول2510.70  بـالجلفة1998-07-24

معمري   باسم حسن 29029363 جید2615.38  بـاإلدریسیة1998-10-26

مسعودي   امل 29029355 جید2715.60  بـاالدریسیة1999-01-01

بن بوزید   بن عیاش 29029399 مقبول2810.02  بـاالدریسیة1996-05-13

قوادري   حوریة سماح 29029466 مقبول2911.84  بـاإلدریسیة1996-01-28

قاسم   حیاة 29029467 مقبول3011.18  بـاإلدریسیة1996-05-05

بن طالب   جھاد 29029442 مقبول3110.06  بـاالدریسیة1996-08-31

زعیتري   حفیظة 29029453 مقبول3210.98  بـاإلدریسیة1997-01-08

بن االبقع   حفیظة 29029454 مقبول3310.66  بـاالدرسیة1997-06-07

بن لبقع   حنان 29029460 جید3414.34  بـاإلدریسیة1998-07-09

خلوفي   جھینة ھبة اهللا 29029443 جید جدا3516.90  بـاإلدریسیة1998-09-11

مكاوي   حنان 29029461 مقبول3611.52  بـاالدریسیة1998-09-21

كحول   حسین 29029451 قریب من الجید3712.16  بـاالدریسیة1998-10-27

قلولي   حنان 29029462 قریب من الجید3812.28  بـبن یعقوب2001-04-03

طویسات   خولة فطوم 29029500 قریب من الجید3912.52  بـاإلدریسیة1995-10-21

مسعودي   خلیل 29029495 مقبول4011.00  بـاإلدریسیة1998-04-11

زعیتري   ریمة 29029524 مقبول4110.52  بـاإلدریسیة1998-05-11

علیوات   خضرة 29029492 قریب من الجید4212.58  بـاإلدریسیة1998-06-02

قالم   خلود نور الھدى 29029493 جید جدا4316.84  بـاإلدریسیة1998-11-29

مادري   عایشة 29029623 مقبول4410.26  بـاإلدریسیة1994-02-01

بن عودة   سھام 29029592 مقبول4510.36  بـاإلدریسیة1997-09-19

نعوم   سعد 29029560 مقبول4611.52  بـاالدریسیة1997-10-16

بن األبقع   سعاد 29029557 قریب من الجید4712.62  بـاإلدریسیة1998-06-27

ماضي   سارة 29029553 مقبول4810.78  بـاالدریسیة1998-08-28

نسیل   سفیان 29029572 مقبول4910.54  بـاالدریسیة1999-01-04

بن قریقة   سھیلة 29029598 قریب من الجید5013.50  بـاإلدریسیة1999-02-19

حرواش   عائشة 29029615 مقبول5110.74  بـاإلدریسیة1999-02-19

تمیر   فاطمة 29029717 قریب من الجید5212.64  بـاالدریسیة1996-05-27

میلودي   عماد 29029702 مقبول5310.72  بـاالدریسیة1996-08-04

290من239:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة طارق بن زیاد االدریسیة  | 17221: المؤسسة  

صدیقي   فتیحة 29029726 مقبول5410.56  بـاإلدریسیة1996-09-11

بن لبقع   عبد اهللا 29029666 مقبول5510.04  بـاإلدریسیة1996-12-31

بن لبقع   عطیة 29029694 مقبول5611.68  بـاالدریسیة1997-04-04

حمیدات   عزیز 29029691 مقبول5710.40  بـالشارف1997-05-26

ھیشر   عمر 29029708 مقبول5810.24  بـاإلدریسیة1997-12-05

ماضي   علي 29029697 مقبول5910.96  بـاالدریسیة1997-12-31

شویة   علي أمین 29029701 جید6014.08  بـاإلدریسیة1998-06-27

صادقي   فاطمة 29029721 قریب من الجید6113.16  بـاالدریسیة1998-12-12

قاسم   میلود 29029858 قریب من الجید6213.36  بـاالدریسیة1995-11-27

جیدل   نجاة 29029863 قریب من الجید6313.04  بـالقدید1995-12-18

قدوري   نصیرة 29029870 مقبول6410.10  بـالقدید1996-10-28

صابري   محمد 29029775 مقبول6510.50  بـتعظمیت1997-03-12

مسعودان   لطیفة 29029765 قریب من الجید6612.34  بـاإلدریسیة1997-04-03

قریقر   فضیلة 29029743 مقبول6710.82  بـاإلدریسیة1997-07-23

خالدي   مصطفى 29029844 مقبول6810.46  بـاالغواط1997-09-06

علوط   نور الدین 29029876 مقبول6910.62  بـالدویس1997-09-23

سماتي   نجم الدین فتحي 29029866 مقبول7011.34  بـاإلدریسیة1998-04-05

األخذاري   مسعودة 29029841 مقبول7110.44  بـاإلدریسیة1998-09-07

بن عمران   نسرین 29029869 مقبول7210.22  بـاالدریسیة1998-12-08

بوزاویة   كوثر 29029756 جید7315.38  بـالزاویة لیبیا1999-02-18

حنیشي   موسى الحسن 29029856 قریب من الجید7413.16  بـاالدریسیة1999-03-29

یطو   ھیثم عالء الدین 29029902 مقبول7510.58  بـالجلفة1994-09-09

طمار   نورالدین 29029889 مقبول7611.78  بـالقدید1996-12-21

شھارة   ھاجر 29029894 مقبول7711.70  بـاالدریسیة1998-02-07

رحمانیة   یمینة 29029914 مقبول7811.44  بـعین الشھداء1998-07-13

بوفریقش   ھدیل روفیدة 29029898 مقبول7911.72  بـالزعفران1999-02-21

قاسم   یاسین عبد الحق 29029909 جید جدا8017.04  بـاالدریسیة1999-04-20

بن االبقع   محمد یاسین 29029814 مقبول8110.34  بـالقدید1996-07-27

حتحاتي   مریم 29029823 مقبول8211.08  بـاإلدریسیة1996-11-28

290من240:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| االدریسیة | متوسطة طارق بن زیاد االدریسیة  | 17221: المؤسسة  

قاسمي   محمد 29029789 مقبول8310.68  بـاإلدریسیة1997-12-06

قاسم   محمد 29029790 قریب من الجید8413.42  بـاإلدریسیة1998-01-03

بن قریقة   محمد نذیر 29029812 مقبول8510.56  بـاألغواط1998-02-14

روابح   محمد 29029793 قریب من الجید8613.34  بـاإلدریسیة1998-05-18

یحیاوي   محمد 29029795 مقبول8711.18  بـاإلدریسیة1998-07-18

حاجي   محمد 29029796 مقبول8810.40  بـاإلدریسیة1998-07-21

حتحاتي   محمد العید 29029803 قریب من الجید8912.76  بـاإلدریسیة1999-02-14

خضراوي   مروة 29029821 مقبول9011.52  بـاالدریسیة1999-04-10

290من241:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة
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عربون   أحمد 29029252 مقبول110.20  بـاإلدریسیة1994-11-20

بوصبع   أم الخیر 29029270 قریب من الجید213.62  بـاإلدریسیة1995-04-02

طویل   أم الخیر 29029271 مقبول311.24  بـاإلدریسیة1995-09-11

زعیتري   أحالم 29029246 مقبول411.18  بـاإلدریسیة1997-10-02

شولي   أحمد 29029257 مقبول511.44  بـاالدریسیة1997-11-25

زعیتري   آسیة 29029244 جید614.42  بـاالدریسیة1998-05-05

قاسمي   اسماعیل 29029328 قریب من الجید713.18  بـاإلدریسیة1998-02-24

شولي   بختة 29029367 مقبول811.96  بـاإلدریسیة1997-00-00

زعیتري   العید 29029347 قریب من الجید912.70  بـاالدریسیة1997-02-15

زعیتري   بلقاسم 29029390 مقبول1010.94  بـاالدریسیة1995-07-22

بوصبع   بن ثلیجة الحسین 29029394 مقبول1111.46  بـالجلفة1996-01-01

زعیتري   جمعة 29029428 قریب من الجید1213.18  بـاإلدریسیة1996-01-06

كریدة   بلقاسم 29029392 مقبول1311.16  بـالشارف1997-05-23

زعیتري   بوزوادة 29029407 قریب من الجید1413.48  بـاالدریسیة1997-09-27

شویكات   حنان 29029458 مقبول1510.02  بـاالدریسیة1996-09-13

سماعیني   حنان 29029459 قریب من الجید1613.14  بـالشارف1996-11-25

شولي   جمعة 29029439 قریب من الجید1713.44  بـاالدریسیة1997-10-07

قوادري   حوریة 29029465 قریب من الجید1812.26  بـاالدریسیة1998-04-19

بدراوي   حیاة 29029468 جید1914.38  بـاإلدریسیة1998-06-27

زعیتري   خالد 29029472 مقبول2011.42  بـاالدریسیة1998-09-30

قوادري   رحمة 29029513 قریب من الجید2112.14  بـاالدریسیة1994-04-02

كریمي   دالل 29029507 مقبول2211.32  بـقصر الحیران1997-05-28

شاتي   دادنة 29029505 مقبول2311.84  بـاإلدریسیة1997-12-13

زعیتري   دالل 29029508 قریب من الجید2412.46  بـاالدریسیة1998-02-21

290من242:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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شاتي   زكریاء بلخیر 29029526 مقبول2511.94  بـاالدریسیة1998-08-04

زعیتري   سارة فاطنة 29029555 مقبول2611.44  بـالجلفة1995-01-04

قصار   سعدیة 29029563 مقبول2711.74  بـاإلدریسیة1995-06-25

بن حوة   عائشة 29029611 مقبول2811.42  بـاالدریسیة1996-03-14

طالب   زھرة 29029541 مقبول2910.08  بـاإلدریسیة1996-09-17

شولي   عامر 29029620 قریب من الجید3012.16  بـاإلدریسیة1996-09-28

مادني   سلیمان 29029576 مقبول3110.42  بـاألغواط1996-12-09

سماعیني   عامر 29029621 قریب من الجید3212.52  بـاالدریسیة1997-02-08

زعیتري   عبد الحفیظ 29029627 قریب من الجید3312.42  بـاإلدریسیة1997-12-06

كریدة   سلیمة 29029577 مقبول3411.24  بـاإلدریسیة1998-00-00

كریدة   سمیرة 29029590 مقبول3511.56  بـالشارف1998-00-00

زعیتري   عاشورة 29029619 مقبول3611.80  بـاإلدریسیة1998-02-01

شاتي   سعیدة 29029569 قریب من الجید3713.46  بـالقدید1998-08-04

حمایدي   عادل 29029618 مقبول3811.56  بـالقدید1998-09-15

بوسریة   فاطمة 29029716 جید3915.26  بـاإلدریسیة1995-00-00

كریدة   عبد القادر 29029660 قریب من الجید4012.48  بـالشارف1995-11-11

زعیتري   عبد القادر 29029661 مقبول4110.94  بـاإلدریسیة1996-05-12

كریدة   عبد العزیز 29029645 مقبول4211.12  بـاالدریسیة1996-06-02

سماعیني   فتحي 29029724 مقبول4311.16  بـالشارف1996-11-25

زعیتري   عمر 29029709 مقبول4411.98  بـاالدریسیة1998-01-17

بوصبع   علي 29029698 قریب من الجید4512.46  بـاالدریسیة1998-01-20

زعیتري   محمد 29029770 مقبول4611.78  بـاالدریسیة1995-01-21

بوصبع   نعیمة 29029872 مقبول4710.44  بـاإلدریسیة1995-05-24

زعیتري   محمد 29029772 قریب من الجید4812.30  بـاإلریسیة1996-01-13

بن العایب   كریمة 29029751 جید4914.24  بـاالدریسیة1996-04-11

بن العایب   نوح 29029875 قریب من الجید5012.92  بـاإلدریسیة1996-06-06

بوشقور   موسى 29029854 مقبول5111.16  بـاإلدریسیة1997-02-09

علیة   نبیلة 29029862 مقبول5211.08  بـالجلفة1997-06-14

زعیتري   محمد 29029776 قریب من الجید5313.24  بـاإلدریسیة1997-06-30

290من243:  الصفحة  
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علیوات   محمد 29029778 قریب من الجید5412.24  بـاألدریسیة1997-11-29

بركات   نعیمة 29029873 جید5514.62  بـالشارف1998-01-05

بوصبع   نعیمة 29029874 قریب من الجید5612.92  بـاإلدریسیة1998-08-11

قوادري   ھجیرة 29029896 قریب من الجید5712.00  بـاالدریسیة1996-02-27

زعیتري   وھیبة 29029907 قریب من الجید5812.94  بـاإلدریسیة1996-11-11

علیوات   مدیحة 29029818 مقبول5911.28  بـاالدریسیة1996-04-26

كریدة   مریم 29029824 قریب من الجید6013.58  بـالشارف1997-09-01

خیش   محمد لمین 29029811 مقبول6110.86  بـاإلدریسیة1997-09-02

شاتي   محمد 29029791 قریب من الجید6213.26  بـاالدریسیة1998-01-10

بن العایب   محمد 29029797 جید6314.32  بـاالدریسیة1998-07-29

دھبازي   محمد حسام الدین 29029807 جید جدا6416.24  بـاإلدریسیة1998-12-21
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علوط   یونس 29030383 قریب من الجید113.00  بـالشارف1998-09-14

أوقیصي   ام الخیر 29029967 مقبول211.26  بـالشارف1994-08-08

بعرة   احمد 29029942 مقبول310.69  بـالشارف1995-01-02

شریط   اسماعیل 29029948 مقبول410.72  بـالشارف1996-07-15

بوقطایة   ام الخیر 29029968 مقبول510.08  بـالجلفة1996-11-30

سربوت   اسماعیل 29029949 قریب من الجید613.42  بـالشارف1997-09-08

كرمة   ابراھیم الخلیل 29029938 مقبول711.24  بـالشارف1997-09-22

طاھري   السعدیة 29029956 مقبول811.20  بـالشارف1997-09-22

سالمي   أحالم 29029929 قریب من الجید913.24  بـالشارف1998-03-09

علیة   ابراھیم 29029937 قریب من الجید1012.32  بـالشارف1998-03-30

حمیدات   أسماء 29029931 جید جدا1116.06  بـالشارف1998-06-08

حمیدات   أسماء 29029932 قریب من الجید1213.76  بـالشارف1998-09-14

طلحة   احمد الطاھر 29029943 جید1314.08  بـالشارف1998-10-19

زھمي   حلیم 29030014 قریب من الجید1412.52  بـالشارف1995-04-03

فیرم   بوبكر 29029998 مقبول1511.86  بـالشارف1995-05-22

بن نیلي   تركیة 29030003 مقبول1610.48  بـالشارف1997-01-27

بن الصادق   امباركة 29029982 مقبول1711.24  بـبریان1997-10-13

قصري   بوثینة 29030002 مقبول1810.90  بـالشارف1998-06-22

عیواز   حلیمة 29030016 جید جدا1916.08  بـالشارف1998-08-24

حمیدات   تواتي شھاب الدین 29030005 مقبول2011.10  بـالجلفة1999-11-28

محاد   ربیعة 29030053 قریب من الجید2112.16  بـالجلفة1993-08-25

منادي   زكریا 29030062 مقبول2210.80  بـالشارف1995-00-00

مروان   زھرة 29030067 مقبول2311.50  بـالجلفة1997-12-14

حرزالوي   رمضان 29030058 مقبول2410.18  بـالشارف1998-05-18
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بن عبدالسالم   زھرة 29030068 مقبول2511.12  بـالشارف1998-08-17

قیرع   رتیبة 29030054 جید2614.86  بـالشارف1998-12-07

بادر   زوینة 29030082 قریب من الجید2713.78  بـالشارف1994-07-12

براھیمي   سعاد 29030098 مقبول2811.18  بـالشارف1996-08-19

عیسوب   زینب 29030086 قریب من الجید2912.32  بـالشارف1997-03-08

فیرم   زھور 29030080 جید3015.36  بـالشارف1998-02-23

مرھون   سمیر 29030112 مقبول3111.28  بـالشارف1998-05-11

علوط   سعیدة 29030105 مقبول3210.28  بـالشارف1998-11-23

شویحة   سارة 29030088 جید3315.88  بـالشارف1999-05-03

میھوبي   سالم عز الدین 29030092 مقبول3411.36  بـالشارف1999-05-31

قیرع   سماح شروق 29030109 قریب من الجید3512.58  بـالشارف1999-09-27

عیواز   عبد العزیز 29030156 مقبول3611.00  بـالشارف1994-12-19

قوراري   عبد العزیز 29030157 قریب من الجید3713.96  بـالجلفة1995-01-08

قفي   صلیحة 29030146 مقبول3811.10  بـالشارف1995-10-23

حمین   طارق 29030148 قریب من الجید3912.98  بـالجلفة1996-02-04

مرواني   عبدالرحیم 29030165 مقبول4011.50  بـالشارف1997-02-23

قصري   عامر 29030152 مقبول4111.56  بـالجلفة1997-05-11

خیموج   عبد الرحیم 29030154 مقبول4211.26  بـالشارف1997-06-09

بادر   شیخة 29030133 جید4314.12  بـالشارف1997-06-23

اوقیصي   شیماء 29030135 قریب من الجید4412.60  بـالشارف1997-07-21

بزیز   عبدالرزاق 29030167 قریب من الجید4512.76  بـالشارف1997-09-29

حمین   شریفة 29030130 مقبول4610.56  بـالشارف1998-04-13

مقدم   شیماء 29030136 جید4714.04  بـالشارف1998-05-25

مخلوفي   عبد الغاني 29030158 جید4814.42  بـالجلفة1998-11-16

عیسوب   صارة 29030137 جید جدا4917.98  بـالشارف1999-01-13

عرابي   ضحى 29030147 جید5014.10  بـالشارف1999-05-08

قیرع   صباح 29030139 مقبول5110.98  بـالشارف1999-08-01

جحا   عیشة 29030212 مقبول5211.02  بـالشارف1993-06-28

مرھون   عبدالقادر 29030185 مقبول5310.90  بـالشارف1994-03-08
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جحا   عیسى 29030210 مقبول5410.66  بـالجلفة1995-03-17

شویحة   عیشة 29030214 مقبول5510.28  بـالشارف1995-12-11

شویحة   عبداهللا 29030192 مقبول5611.08  بـالشارف1996-04-15

صادقي   عبدالعزیز 29030181 مقبول5710.34  بـالجلفة1996-05-31

عجوز   عبدالقادر 29030190 مقبول5810.94  بـالشارف1997-06-09

عبدالالوي   علي 29030206 قریب من الجید5912.44  بـالجلفة1998-07-11

شویحة   عبدالناصر 29030193 مقبول6011.00  بـالشارف1998-08-17

عیدة   علي 29030207 مقبول6111.88  بـالجلفة1998-09-09

جودي   عماد الدین بن معطار 29030208 جید6214.06  بـالجلفة1998-09-23

جحا   فاطنة 29030231 قریب من الجید6312.30  بـالشارف1992-09-22

سربوت   مسعودة 29030310 قریب من الجید6412.84  بـالشارف1994-05-09

شویحة   مسعودة 29030311 مقبول6510.32  بـالشارف1994-10-10

بوطي   قویدر 29030246 مقبول6610.70  بـالشارف1995-01-02

حطاب   محمد 29030279 مقبول6710.58  بـالشارف1995-01-30

بوطي   مسعودة 29030313 مقبول6811.19  بـالشارف1995-04-24

سالمي   فتیحة 29030237 مقبول6911.16  بـالشارف1996-02-12

داودي   فتیحة 29030238 قریب من الجید7012.00  بـالشارف1996-03-28

قول   فطوم 29030242 مقبول7111.30  بـالشارف1996-08-12

قدیري   محمد 29030284 قریب من الجید7212.30  بـالجلفة1996-10-13

میھوبي   كریمة 29030248 مقبول7311.48  بـالشارف1997-04-07

قدیري   فاطمة عبیر 29030230 مقبول7411.00  بـالشارف1997-04-09

زنیزن   محمد 29030285 قریب من الجید7512.50  بـالشارف1997-08-04

بورقدة   كریمة 29030252 قریب من الجید7612.52  بـالشارف1997-09-29

عباسي   لخضر 29030257 مقبول7710.88  بـالشارف1997-12-08

بن الصادق   لخضر 29030258 مقبول7810.70  بـالشارف1998-00-00

علیوات   محمد الحاج 29030287 مقبول7910.80  بـغردایة1998-01-17

دحماني   مسعودة 29030316 مقبول8011.26  بـالشارف1998-02-16

بن الصادق   فرید 29030240 مقبول8111.10  بـالشارف1998-06-15

مقدم   مریم 29030307 جید جدا8216.56  بـالشارف1998-07-24
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بركات   كنزة 29030254 جید8314.40  بـالجلفة1998-08-27

قفي   لویزة 29030262 مقبول8410.38  بـالشارف1998-08-31

حمیدات   مروة 29030301 جید8514.08  بـالجلفة1998-09-06

حمیدات   محي الدین 29030295 جید جدا8616.80  بـالشارف1998-12-21

لسبط   مروة 29030304 قریب من الجید8713.56  بـالشارف1999-01-11

كیرد   مریم 29030308 مقبول8811.32  بـالشارف1999-03-03

قریقر   مخلوف 29030298 قریب من الجید8912.26  بـالشارف1999-03-08

حمیدات   فایزة 29030235 قریب من الجید9013.88  بـالشارف1999-05-24

قصري   ماریة 29030265 قریب من الجید9113.70  بـالشارف1999-10-09

قریقر   ھاجر 29030357 جید جدا9216.14  بـالشارف1998-04-20

قرش   نسرین 29030343 قریب من الجید9312.46  بـالشارف1998-06-29

بن عبدالسالم   نوال 29030349 مقبول9411.56  بـالشارف1998-09-21

مادني   نور الھدى 29030353 جید9514.14  بـالشارف1999-01-25
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سنوسي محمد

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

الجلفة| الشارف | متوسطة الجدیدة الشارف  | 17233: المؤسسة  

عیدة   یوسف 29030380 مقبول111.30  بـالشارف1995-02-13

بزیز   یمینة 29030379 مقبول211.66  بـالشارف1997-03-24

قرش   یوسف 29030382 مقبول311.52  بـالشارف1998-03-02

شدولي   المختار 29029963 مقبول410.22  بـالشارف1995-04-17

بن الصادق   العید 29029961 مقبول510.64  بـالشارف1995-08-07

جحا   الزھرة 29029952 مقبول610.56  بـالشارف1996-00-00

قصري   القیرش 29029962 مقبول711.46  بـالشارف1997-07-21

عبدالالوي   الصادق 29029957 مقبول811.18  بـالشارف1997-11-05

عابد   النخلة 29029965 مقبول911.94  بـالشارف1998-01-12

عابد   احالم 29029939 قریب من الجید1012.12  بـالشارف1998-03-30

مشري   اشواق 29029951 قریب من الجید1112.08  بـالشارف1998-05-11

حمیدات   اسماعیل 29029950 جید1215.30  بـالشارف1998-06-22

كرمة   إیمان 29029935 مقبول1310.60  بـالشارف1998-07-20

قریقر   حلیمة 29030015 مقبول1411.68  بـالشارف1993-09-04

شیخاوي   بلقاسم 29029993 مقبول1510.36  بـالشارف1996-05-27

صولة   حسن 29030012 مقبول1611.36  بـالشارف1996-12-02

بركات   بوبكر 29029999 مقبول1711.00  بـالشارف1997-02-17

قرش   خیرة 29030046 مقبول1810.58  بـالشارف1994-12-20

اخضري   حوریة 29030033 مقبول1911.70  بـالشارف1997-01-27

زاھیة   خدیجة 29030037 قریب من الجید2012.36  بـالشارف1997-02-24

دھبازي   سالمة 29030094 مقبول2110.58  بـالشارف1995-09-25

قصري   سمیر 29030111 قریب من الجید2212.00  بـالشارف1995-12-11

عریبي   سعد 29030100 مقبول2310.80  بـالشارف1996-03-25

حمیدات   سالم 29030090 مقبول2410.48  بـالشارف1997-08-11

290من249:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| الشارف | متوسطة الجدیدة الشارف  | 17233: المؤسسة  

بن الصادق   سالم 29030091 قریب من الجید2512.06  بـالشارف1998-02-16

قریقر   زھرة 29030079 جید2615.44  بـالجلفة1998-09-24

كیرد   صلیحة 29030145 مقبول2710.70  بـالشارف1994-10-10

شرفي   صالح الدین 29030142 قریب من الجید2812.00  بـالشارف1994-11-13

عیدة   عبدالباسط 29030162 مقبول2911.14  بـالشارف1996-12-09

بن الصادق   عیشة 29030215 مقبول3010.66  بـالشارف1996-02-05

حمیرة   عیسى 29030211 مقبول3110.84  بـالشارف1997-02-24

حمیدات   علي 29030205 مقبول3211.80  بـالشارف1997-04-07

ذباح   عفاف 29030200 مقبول3310.58  بـالشارف1997-08-04

عابد   عفاف 29030201 مقبول3411.82  بـالشارف1997-09-29

مختاري   عشورة 29030197 مقبول3511.40  بـالشارف1998-03-16

شولي   عشورة 29030198 جید3614.32  بـالجلفة1998-11-08

عابد   فطیمة 29030243 مقبول3710.94  بـالشارف1994-10-10

میھوبي   مسعودة 29030315 مقبول3810.34  بـالشارف1995-12-11

بن عبدالسالم   لخضر 29030256 مقبول3910.34  بـالشارف1996-01-22

قویلي   محمد 29030283 مقبول4011.48  بـالجلفة1996-05-01

بورقدة   محمد یاسین 29030294 مقبول4111.12  بـالشارف1997-04-14

حمیدات   لزھاري 29030259 مقبول4210.46  بـالشارف1998-00-00

بن الصادق   مریم 29030306 جید4315.12  بـالشارف1998-06-01

بن الصادق   محمد بوعالم 29030288 مقبول4410.38  بـالشارف1998-07-07

قصري   مروة 29030303 مقبول4511.98  بـالجلفة1998-11-06

قصري   ماریة 29030264 قریب من الجید4612.12  بـالجلفة1999-02-21

بوشارب   نور الھدى 29030351 مقبول4710.40  بـالشارف1996-07-15

بزیز   ھشام 29030362 مقبول4811.62  بـالشارف1996-07-15

بن حبیب   نور الدین 29030350 مقبول4911.50  بـالشارف1997-12-22

اوقیصي   منصور 29030335 مقبول5011.08  بـالشارف1998-02-16

بركات   نصیرة 29030347 مقبول5110.26  بـالشارف1998-04-13

قیرع   منى 29030336 مقبول5210.40  بـورقلة1998-05-26

عابد   ملیكة 29030334 جید5314.80  بـالشارف1998-06-22

290من250:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| الشارف | متوسطة سیدي عبد العزیز الشارف  | 17234: المؤسسة  

كرمة   یوسف 29030381 قریب من الجید112.34  بـالشارف1998-02-02

بوصبیعات   الزھرة 29029953 قریب من الجید213.92  بـالشارف1998-04-27

بن الصادق   احالم 29029940 مقبول311.22  بـالشارف1998-05-27

شرفي   أحمد أمین 29029930 قریب من الجید412.24  بـالجلفة1998-09-12

عجوز   براھیم 29029987 مقبول510.76  بـالشارف1995-06-10

قرش   حنان 29030018 مقبول610.36  بـالشارف1995-09-11

عرابي   حكیم 29030013 مقبول710.48  بـالشارف1995-09-27

شطیبي   جھاد 29030009 مقبول810.78  بـالشارف1995-10-16

كرمة   بن نیلي 29029997 مقبول910.12  بـالشارف1996-12-02

قیرش   ثامریة 29030007 مقبول1011.38  بـالشارف1997-07-14

حمدون   بوبكر 29030000 مقبول1110.72  بـالشارف1998-03-02

بن الصادق   ایمن 29029986 مقبول1210.26  بـالشارف1998-04-06

بورقدة   امیرة رحیل 29029984 جید1315.86  بـالشارف1999-10-06

طاھري   خلیدة 29030041 مقبول1410.54  بـالشارف1994-04-10

كرمة   رحمة 29030055 مقبول1510.40  بـالشارف1995-10-30

زعاك   حنان 29030029 مقبول1611.92  بـالشارف1995-12-25

براھیمي   ریمة 29030060 قریب من الجید1712.62  بـالشارف1996-07-22

بورقدة   خدیجة 29030036 مقبول1810.52  بـالشارف1996-08-12

بركات   حنان 29030030 مقبول1911.88  بـالشارف1997-06-02

كراك   زبیدة 29030061 مقبول2011.18  بـبالجلفة1997-07-13

عبد الالوي   رضوان 29030056 جید2114.74  بـالشارف1998-04-20

ذباح   خدیجة 29030038 مقبول2211.96  بـالشارف1998-05-11

عبدالالوي   زكیة 29030064 قریب من الجید2313.16  بـالشارف1998-07-13

عریبي   خیرة 29030049 قریب من الجید2412.72  بـالشارف1998-07-27

290من251:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| الشارف | متوسطة سیدي عبد العزیز الشارف  | 17234: المؤسسة  

بالخیط   خدیجة مروة 29030039 مقبول2510.78  بـاالدریسیة1999-11-26

فیرم   سمیرة 29030113 مقبول2610.08  بـالجلفة1995-07-13

بن عبدالسالم   ساعد 29030089 مقبول2710.92  بـالشارف1996-05-20

بن الصادق   سمیة 29030110 مقبول2810.88  بـالشارف1997-02-17

مسعودي   سھیلة 29030117 مقبول2911.16  بـالشارف1997-08-11

محاد   سامیة 29030096 قریب من الجید3012.36  بـاالدریسیة1998-05-04

بعرة   شروق رانیا 29030118 مقبول3111.90  بـالشارف1998-08-10

بن نیلي   صالح 29030138 مقبول3211.46  بـالشارف1994-11-21

عقون   عبدالرحمان 29030164 مقبول3311.68  بـالشارف1996-09-02

اخضري   عبدالحمید 29030163 مقبول3410.72  بـالشارف1997-00-00

مخلوفي   صالح الدین 29030143 قریب من الجید3512.26  بـالشارف1998-01-05

ماموني   شریفة 29030129 مقبول3610.66  بـمسعد1998-01-13

عمراوي   صبرینة 29030140 مقبول3711.68  بـالجلفة1998-03-21

رحماني   شھرزاد 29030132 مقبول3811.84  بـالشارف1998-06-08

بن میلود   طارق عزیز 29030149 قریب من الجید3913.98  بـالشارف1998-07-20

عمري   شعیب نصر الدین 29030131 مقبول4011.88  بـالجلفة1998-10-16

حتحاتي   صالح الدین 29030144 مقبول4111.38  بـالشارف1999-06-07

قیرش   عفاف سھیلة 29030202 قریب من الجید4212.04  بـالشارف1994-04-02

بن الصادق   فاطمة 29030218 مقبول4310.70  بـالشارف1995-02-06

بن نیلي   عبدالقادر 29030188 مقبول4410.80  بـالشارف1995-11-26

حمیدات   عبدالقادر 29030189 مقبول4511.48  بـالشارف1996-05-06

لسبط   عبدالعزیز 29030182 قریب من الجید4613.63  بـالشارف1996-09-09

كرمة   عبدالعزیز 29030183 مقبول4710.68  بـالشارف1996-11-19

مروان   عفاف 29030199 مقبول4811.58  بـالشارف1997-04-07

ھاني   عمر 29030209 مقبول4910.76  بـالجلفة1997-11-12

زاھیة   فاتن لمیاء 29030217 قریب من الجید5012.12  بـالجلفة1998-05-08

بن حبیب   محمد لمین 29030291 مقبول5110.64  بـالشارف1994-06-13

شریط   لمین عبدالعزیز 29030261 مقبول5211.22  بـالشارف1995-10-23

شریط   محمد 29030282 مقبول5310.64  بـالشارف1995-12-04

290من252:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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قریقر   لمین 29030260 جید5414.04  بـالشارف1995-12-30

بن خده   قادریھ 29030245 مقبول5510.56  بـمتلیلي الشعانبة1996-04-27

صادقي   كریمة 29030249 مقبول5611.02  بـالجلفة1997-04-25

طاھري   كریمة 29030250 مقبول5710.00  بـالشارف1997-04-28

براھیمي   محمد فاروق 29030290 مقبول5811.92  بـالشارف1997-05-12

عمراني   لیلى 29030263 مقبول5911.94  بـغردایة1997-05-31

شریط   مروة 29030299 مقبول6011.32  بـالشارف1997-12-01

عریبي   فاطمة 29030229 قریب من الجید6112.42  بـالشارف1998-02-02

بن عثمان   فتیحة 29030239 قریب من الجید6212.22  بـالقدید1998-06-13

كرمة   مختار 29030297 مقبول6311.56  بـالجلفة1998-12-20

قرش   محمد عبدالباسط 29030289 قریب من الجید6413.18  بـالجلفة1999-01-28

حمیرة   فاطنة 29030234 مقبول6511.72  بـالشارف1999-11-22

سعداوي   نجاة 29030341 مقبول6611.34  بـبوسعادة1996-03-21

قاسمي   یسرى 29030367 مقبول6710.82  بـالجلفة1996-10-30

عبدالالوي   ولید 29030363 قریب من الجید6812.68  بـالشارف1997-07-14

بن میلود   نور الھدى 29030352 جید جدا6916.18  بـالشارف1998-04-06

بن حادو   نشوى 29030345 مقبول7011.82  بـالشارف1998-07-05

شرفي   ناصر جالل الدین 29030340 مقبول7111.54  بـالجلفة1998-09-12

قاضي   نسرین 29030344 مقبول7210.20  بـتسمسیلت1998-10-14

290من253:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| الشارف | متوسطة بن یعقوب الشارف  |  17235: المؤسسة  

بن أحمد   المخلط 29029964 قریب من الجید112.28  بـاإلدریسیة1998-09-12

شیخ بن سعد   بن سعد 29029996 مقبول211.94  بـالجلفة1997-01-29

شتوح   ام ھاني 29029980 مقبول310.16  بـبن یعقوب1997-09-09

بن الشیخ   بوبكر الصدیق 29030001 مقبول410.62  بـاإلدریسیة1998-03-22

براھیمي   بشرى 29029990 قریب من الجید512.88  بـبن یعقوب1998-07-15

براھیمي   رقیة 29030057 مقبول610.66  بـاإلدیسیة1994-02-08

شنانة   ربیحة 29030052 مقبول710.10  بـاإلدریسیة1996-12-23

شتوح   داود 29030050 جید814.12  بـبن یعقوب1997-03-31

داودي   زھیة 29030081 مقبول911.62  بـبن یعقوب1995-00-00

مسعودي   زینب 29030085 مقبول1011.70  بـبن یعقوب1997-01-07

األرقط   سارة 29030087 قریب من الجید1112.46  بـالجلفة1997-03-15

بن أحمد   عبد الھادي 29030160 قریب من الجید1212.26  بـبن یعقوب1993-08-11

خیش   صفیة 29030141 مقبول1311.18  بـبن یعقوب1995-11-23

یوسفي   عبد الھادي 29030161 مقبول1411.84  بـبن یعقوب1996-03-10

بن أحمد   محمد 29030267 قریب من الجید1512.32  بـاإلدریسیة1993-01-11

شنانة   محجوبة 29030266 مقبول1610.82  بـبن یعقوب1993-07-31

سعیدي   محمد 29030280 مقبول1711.28  بـبن یعقوب1995-08-01

بن حفاف   فاطنة 29030233 مقبول1811.00  بـبن یعقوب1997-02-24

مسعودي   كریمة 29030251 مقبول1910.54  بـبن یعقوب1997-05-04

یوسفي   مریم 29030305 مقبول2011.58  بـاإلدریسیة1997-12-14

قلولي   قویدر 29030247 مقبول2111.60  بـالجلفة1998-01-18

عبد الالوي   ھشام 29030361 مقبول2210.28  بـالجلفة1993-11-29

عویسي   یحي 29030366 مقبول2311.60  بـالجلفة1997-09-14

سعیدي   ھجیرة 29030359 قریب من الجید2412.56  بـبن یعقوب1998-08-21

290من254:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| القدید | متوسطة عبد الحمید بن بادیس القدید  | 17243: المؤسسة  

عكازي   مسعودة 29030654 مقبول110.22  بـالقدید1994-06-13

خلفاوي   مصطفى 29030655 مقبول210.76  بـاالغواط1996-08-12

احمیدات   یاسیة 29030677 قریب من الجید312.32  بـالقدید1997-01-05

نواوي   نخلة 29030668 مقبول411.96  بـالقدید1997-07-16

خرادل   مروة 29030651 مقبول510.44  بـالقدید1997-07-28

قاسم   نادیة 29030664 مقبول610.92  بـالجلفة1997-08-09

خاضر   ناصر 29030666 مقبول710.32  بـالقدید1998-01-16

عیاش   نعیمة 29030671 قریب من الجید813.62  بـالقدید1998-11-15

احمیدات   محمد رضوان 29030645 مقبول910.80  بـالقدید1999-01-01

بن سعدة   أم كلتوم 29030409 مقبول1010.92  بـزمالة األمیر عبد القادر1995-03-25

طمار   الحاج 29030422 مقبول1111.50  بـالقدید1995-05-07

عكازي   الحاج 29030423 مقبول1210.42  بـالقدید1995-05-17

بن سعدة   احمد األمین 29030415 مقبول1310.96  بـزمالة االمیر عبد القادر1996-05-21

معمري   أم الخیر 29030406 جید جدا1416.06  بـالقدید1996-10-16

حلباوي   أم السعد 29030408 قریب من الجید1512.14  بـالقدید1997-06-11

بن شریك   ایمان 29030432 مقبول1610.94  بـاالدریسیة1997-07-16

االخضر   احمیدات 29030417 قریب من الجید1712.26  بـالقدید1997-09-21

نواوي   احالم 29030412 مقبول1810.28  بـبلدیة القدید1998-05-19

خلفاوي   احمد االمین 29030416 جید1914.56  بـالقدید1998-11-15

خرادل   حمزة 29030471 مقبول2010.14  بـالقدید1992-02-29

شخبات   بشیر 29030445 قریب من الجید2112.60  بـالقدید1995-00-00

عیساوي   خالد 29030479 قریب من الجید2212.48  بـالقدید1995-10-03

العور   ثامر 29030454 مقبول2310.36  بـالقدید1995-10-23

یوسفي   جمیلة 29030461 مقبول2411.54  بـالقدید1997-01-05
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احمیدات   حلیمة سعدیة 29030469 مقبول2510.48  بـالقدید1997-01-25

بن شریك   جدیلة 29030459 مقبول2611.46  بـالقدید1997-02-22

بھلولي   ثامر 29030457 مقبول2710.48  بـالقدید1997-02-24

معمري   جالل 29030460 قریب من الجید2812.60  بـالقدید1997-03-03

عكازي   حنان 29030475 قریب من الجید2913.28  بـالقدید1998-01-04

خلفاوي   جمیلة 29030462 مقبول3011.24  بـالقدید1998-11-10

حمایدي   خدیجة 29030481 مقبول3111.24  بـالقدید1998-11-17

بن سعدة   رابح 29030497 مقبول3210.10  بـالقدید1996-03-16

حمایدي   سعید 29030522 مقبول3310.54  بـسلیم1996-05-04

نسیل   روبة 29030505 مقبول3410.94  بـالقدید1996-07-16

بن میھوب   رزیقة 29030500 مقبول3510.80  بـالقدید1997-07-29

قاسمي   صدیق 29030533 مقبول3610.64  بـالقدید1997-12-28

داودي   زیان 29030510 مقبول3710.40  بـالقدید1998-10-02

عكازي   دقمیة 29030495 مقبول3811.54  بـالقدید1998-12-24

قصار   فاروق 29030594 مقبول3910.16  بـالقدید1991-08-05

حمایدي   محمد 29030616 مقبول4010.94  بـالقدید1993-02-09

نواوي   عمر 29030578 قریب من الجید4112.00  بـالقدید1994-01-29

عقاقنة   محمد 29030619 مقبول4210.62  بـالقدید1994-10-04

بھلولي   محمد 29030620 مقبول4310.88  بـالقدید1995-02-01

معمري   فاطمة 29030595 مقبول4411.94  بـالقدید1995-02-13

معمري   علي 29030575 مقبول4510.42  بـالقدید1995-05-03

سعودي   عبد القادر 29030557 مقبول4610.02  بـالقدید1995-07-02

بورنان   فاطنة 29030600 قریب من الجید4712.88  بـعین معبد1995-07-24

خاضر   علي 29030576 مقبول4811.22  بـالقدید1995-09-19

طرمیل   محمد 29030621 مقبول4911.76  بـالقدید1995-12-20

طمار   عطیة 29030570 مقبول5011.10  بـالقدید1995-12-28

قوق   عفاف 29030571 قریب من الجید5113.00  بـالقدید1996-00-00

احمیدات   عفاف 29030572 قریب من الجید5213.72  بـالقدید1996-06-24

عقاقنة   محمد 29030623 مقبول5311.64  بـالقدید1996-07-29
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مویعدي   محمد 29030624 قریب من الجید5412.24  بـالقدید1996-08-26

خلفاوي   عادل 29030547 مقبول5510.40  بـالقدید1996-09-02

خضراوي   فاطمة 29030596 مقبول5610.72  بـالقدید1996-09-09

عقاقنة   عبد المجید 29030564 مقبول5710.72  بـالقدید1996-09-22

محمدي   محمد 29030625 مقبول5810.14  بـالقدید1996-11-02

خلفاوي   عبد المجید 29030565 مقبول5910.34  بـالقدید1996-12-16

خلوفي   عبد القادر 29030559 مقبول6010.54  بـالقدید1997-04-04

بن سعدة   فاطمة 29030597 مقبول6111.38  بـحمادیة1997-08-22

نواوي   عبد القادر عماد الدین 29030563 مقبول6210.26  بـبلدیة القدید1997-09-03

خلوفي   عائشة 29030546 مقبول6310.24  بـالقدید1997-09-04

حلباوي   محمد 29030631 مقبول6410.10  بـالقدید1998-05-17

قاسم   محمد 29030632 قریب من الجید6512.20  بـالقدید1998-05-29

حمایدي   عبد القادر 29030562 قریب من الجید6613.98  بـالقدید1998-07-25

خلفاوي   فتیحة 29030605 جید6714.26  بـالقدید1998-11-08

نسیل   محمد 29030633 مقبول6811.52  بـالقدید1999-10-30
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قصار   محمد صالح 29030646 مقبول111.60  بـالقدید1995-04-30

خضاري   مروان 29030650 مقبول210.92  بـالقدید1996-03-13

دحمون   نورالھدى 29030672 مقبول310.16  بـالقدید1997-01-20

قاسم   مسعود 29030653 مقبول410.06  بـالقدید1997-02-10

نسیل   یوسف 29030678 مقبول511.70  بـالقدید1998-01-04

زعیتري   مصطفى صالح الدین 29030659 مقبول611.96  بـاالدریسیة1998-05-16

معیزات   مفتاح عبد الكریم 29030661 مقبول710.78  بـالقدید1998-10-01

خضاري   أم الخیر 29030405 مقبول811.48  بـالقدید1993-02-14

عقاقنة   اسماعیل 29030421 مقبول910.82  بـالجلفة1993-10-19

احمیدات   امباركة 29030430 مقبول1010.42  بـالقدید1994-05-02

العور   أحمد 29030395 مقبول1111.24  بـالقدید1994-09-03

رقاب   احمد 29030414 مقبول1211.16  بـالقدید1998-01-25

عقاقنة   أیوب 29030411 مقبول1310.52  بـالقدید1998-11-02

نواوي   أحمد 29030399 مقبول1410.88  بـالقدید1998-11-10

بورنان   حنان 29030473 مقبول1511.62  بـالجلفة1992-02-15

خرادل   بولرباح 29030451 مقبول1611.38  بـالقدید1994-07-25

قصار   ثامر 29030453 مقبول1711.54  بـالقدید1995-07-11

بن عثمان   بن معطار 29030450 مقبول1811.04  بـاإلدریسیة1995-12-11

بدیرینة   حفصة 29030468 مقبول1910.46  بـالقدید1996-04-22

صالحي   حسني 29030467 مقبول2011.00  بـالقدید1996-05-25

یوسفي   خضرة 29030482 مقبول2111.64  بـالقدید1996-07-13

بن شعاعة   خالد 29030480 مقبول2210.90  بـالقدید1996-10-23

خرادل   حیاة 29030478 مقبول2310.88  بـالقدید1996-12-25

عیاش   ثامر 29030456 مقبول2411.48  بـالقدید1997-02-17
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قاسم   بشیر 29030446 مقبول2510.02  بـاالدریسیة1997-03-14

حامدي   خولة 29030483 قریب من الجید2612.50  بـالقدید1997-05-12

عقاقنة   حوریة 29030476 قریب من الجید2712.14  بـالقدید1997-07-20

بن عثمان   حنان 29030474 مقبول2810.75  بـالقدید1997-10-11

بن عمران   حمزة حسان 29030472 مقبول2910.18  بـالقدید1998-04-05

أحمیدات   جولیة 29030463 مقبول3010.92  بـالقدید1998-04-12

بن عمران   رملیة 29030503 مقبول3111.68  بـالقدید1995-02-15

شرفاوي   سھام 29030526 مقبول3210.16  بـالقدید1995-07-22

صالحي   زھرة 29030508 مقبول3310.28  بـالقدید1995-12-18

العایشي   زینة 29030516 مقبول3410.60  بـالقدید1996-08-26

لخضاري   شیماء 29030530 مقبول3511.76  بـالقدید1996-09-02

دحمون   صارة 29030531 مقبول3610.98  بـالقدید1996-09-16

عبو   زینب 29030513 مقبول3710.98  بـالقدید1996-09-18

عقاقنة   دنیة 29030496 قریب من الجید3813.60  بـالقدید1997-00-00

بورنان   زینب 29030514 قریب من الجید3912.04  بـالقدید1997-04-07

حریري   زینب 29030515 قریب من الجید4012.14  بـالجلفة1997-07-25

بوفریقش   سعد 29030520 مقبول4110.12  بـالقدید1997-10-14

بن عثمان   سالم 29030519 مقبول4210.26  بـالقدید1997-11-23

نواوي   زینة 29030517 قریب من الجید4312.78  بـالقدید1998-02-28

قاسمي   رملیة 29030504 مقبول4411.20  بـالقدید1998-03-01

سعداوي   سفیان 29030523 قریب من الجید4512.34  بـبلدیة القدید1998-04-21

خضاري   صبرین 29030532 قریب من الجید4613.40  بـالقدید1998-08-01

بوفریقش   سعد 29030521 قریب من الجید4712.70  بـالقدید1998-09-15

خلوفي   رجاء 29030499 قریب من الجید4813.28  بـالقدید1998-12-07

بورنان   زین العابدین 29030511 قریب من الجید4913.66  بـالقدید1998-12-17

بوعفاس   عمر 29030577 مقبول5011.64  بـالقدید1993-01-15

خرادل   عثمان 29030568 مقبول5111.30  بـالقدید1993-07-09

قنفود   عبد الرحمان 29030549 مقبول5211.02  بـالقدید1994-02-01

خضاري   لخضر عبد الجلیل 29030612 مقبول5310.34  بـاالدریسیة1994-05-02
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رقاب   كمال 29030610 مقبول5410.18  بـالقدید1994-06-13

قنفود   محمد 29030618 مقبول5511.42  بـالقدید1994-07-30

طیباوي   فارس 29030583 مقبول5610.62  بـالقدید1994-08-22

قصار   عبد القادر 29030555 مقبول5711.42  بـالقدید1995-02-22

بن عمران   فؤاد 29030582 مقبول5811.10  بـالقدید1995-05-04

خرادل   فتیحة 29030602 مقبول5910.84  بـالقدید1995-11-25

بن عثمان   محمد 29030622 مقبول6011.78  بـالقدید1996-04-08

رتیمي   عمر 29030579 مقبول6110.28  بـالقدید1996-10-14

بلیحة   فایزة 29030601 مقبول6210.04  بـالقدید1996-12-14

بورنان   محمد 29030626 مقبول6311.48  بـالقدید1997-03-17

بورنان   محمد 29030627 قریب من الجید6412.84  بـالجلفة1997-03-27

بن عثمان   عمر فاروق 29030580 مقبول6511.32  بـالقدید1997-05-05

خرادل   عزیز 29030569 مقبول6610.20  بـالقدید1997-05-07

معیزات   محمد 29030628 مقبول6711.02  بـالجلفة1997-06-25

العور   عبد القادر 29030560 مقبول6810.44  بـالقدید1997-06-28

عقاقنة   فتیحة 29030603 قریب من الجید6913.18  بـقرطوفة1997-07-02

بورنان   فاطمة الزھراء 29030598 مقبول7010.72  بـالقدید1998-02-15

بورنان   محمد 29030629 قریب من الجید7113.62  بـبلدیة القدید1998-02-15

حیرش   عیشة 29030581 قریب من الجید7212.10  بـالقدید1998-08-12

حامي   فاطمة بنت النبي 29030599 مقبول7310.76  بـالقدید1998-08-16

رقاب   عالء الدین 29030573 مقبول7411.70  بـالقدید1998-08-18

بن عثمان   عبد الرحمان 29030553 قریب من الجید7512.50  بـالقدید1998-12-20

رتیمي   فیصل عبد الحق 29030608 مقبول7611.30  بـالقدید1999-01-03
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كسنة   مكي 29031160 مقبول110.26  بـعین أفقة1993-08-18

شبیرة   مصطفى 29031156 مقبول210.10  بـحد الصحاري1995-00-00

شبیرة   مریم 29031146 مقبول310.40  بـحد الصحاري1995-09-02

جیرب   نصیرة 29031168 قریب من الجید412.96  بـحد الصحاري1997-06-16

مباركي   وفاء 29031195 مقبول510.76  بـحاسي بحبح1996-05-04

رزیقي   وائل 29031194 مقبول610.36  بـحد الصحاري1996-08-19

رزوق   عائشة 29030976 مقبول711.08  بـعین وسارة1995-01-08

رحال   سومیة 29030956 مقبول810.22  بـعین وسارة1995-10-21

رباحي   شریفة 29030958 مقبول911.52  بـحد الصحاري1995-12-19

عبدي   سھام 29030952 مقبول1011.20  بـالربعاء بني وسیف1996-09-09

زكار   صفیة 29030970 مقبول1110.12  بـحد الصحاري1998-01-26

مقراني   عمر 29031042 مقبول1210.08  بـحد الصحاري1993-03-07

قفال   عتیقة 29031015 مقبول1310.46  بـحاسي بحبح1994-05-31

بوعقون   فتیحة 29031068 مقبول1410.16  بـحد الصحاري1996-10-08

جغموم   فاطمة الزھراء 29031062 جید1514.30  بـحاسي بحبح1999-04-10

دباب   محمد 29031115 مقبول1610.02  بـحاسي بحبح1995-09-06

سبیحة   محمد 29031116 مقبول1711.22  بـحد الصحاري1996-00-00

دباب   محمد 29031120 مقبول1811.94  بـحد الصحاري1997-01-04

عكار   كریم 29031093 قریب من الجید1912.18  بـحد الصحاري1997-02-03

زكار   أحالم 29030694 مقبول2011.42  بـحد الصحاري1994-05-10

حمد   ابراھیم 29030710 مقبول2110.76  بـعین وسارة1996-00-00

سایحي   أم الخیر 29030705 قریب من الجید2213.20  بـحد الصحاري1997-00-00

لخذاري   ابراھیم 29030711 مقبول2310.82  بـحد الصحاري1997-06-30

حسیني   الزھرة 29030726 جید2415.56  بـحد الصحاري1998-05-25
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زكار   آمال 29030691 مقبول2510.78  بـحد الصحاري1998-09-15

شنیني   المبخوت 29030755 مقبول2611.36  بـحد الصحاري1995-02-27

سبیحة   الطیب 29030748 مقبول2711.16  بـحد الصحاري1997-12-29

سبیحة   الطیب 29030749 مقبول2811.58  بـحد الصحاري1998-12-09

لخذاري   جمیلة 29030819 مقبول2910.86  بـحد الصحاري1995-06-19

سعدي   بن عزوز 29030801 قریب من الجید3012.40  بـحد الصحاري1996-03-12

كسنة   بوزیان 29030807 مقبول3111.16  بـعین أفقة1996-04-09

تویریكي   بلقاسم 29030799 مقبول3211.18  بـحدالصحاري1996-06-10

بوعمامة   جمیلة 29030820 مقبول3310.50  بـحد الصحاري1996-08-05

معمري   براھیم 29030792 مقبول3411.48  بـحد الصحاري1998-03-16

عیساوي   حمزة 29030847 مقبول3511.72  بـحاسي بحبح1995-07-08

بن حمدون   حمزة 29030848 مقبول3611.24  بـحد الصحاري1996-10-21

معمري   خالد 29030865 قریب من الجید3713.34  بـحد الصحاري1998-07-13

لحول   دھیلیس 29030893 مقبول3810.34  بـحد الصحاري1996-00-00

بوعقون   رشید 29030906 مقبول3911.58  بـحد الصحاري1997-08-18

بوكرش   زلیخة 29030914 مقبول4011.20  بـالبیرین1998-07-04
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بوسالم   نعیمة 29031170 مقبول111.62  بـالبیرین1995-04-08

خالدي   موسى 29031162 مقبول210.98  بـحد الصحاري1995-05-02

قانة   مریم 29031147 مقبول310.90  بـحد الصحاري1995-12-05

رزیقي   نظیرة 29031169 مقبول411.56  بـحد الصحاري1996-05-29

آیت اعراب   نوال 29031172 مقبول510.32  بـالجلفة1996-07-10

صیقع   نوال 29031173 مقبول610.36  بـحد الصحاري1997-10-01

بن جرموم   مرزاقة 29031144 قریب من الجید712.96  بـحد الصحاري1998-00-00

بوسالم   نورة 29031178 مقبول810.08  بـحد الصحاري1998-09-28

رزقاوي   نور الھدى 29031174 قریب من الجید912.90  بـخد الصحاري1999-03-20

غربي   یوسف 29031208 مقبول1011.38  بـبني سلیمان1994-04-24

سایحي   ھنیة 29031192 مقبول1111.38  بـعین وسارة1997-03-17

بوسالم   یحي 29031205 مقبول1211.96  بـحد الصحاري1997-07-28

رحال   ولید 29031200 مقبول1310.50  بـعین وسارة1999-07-16

سالمي   ضاویة 29030973 مقبول1410.80  بـحد الصحاري1997-07-08

نعجة   سالف 29030943 قریب من الجید1512.48  بـحد الصحاري1998-01-13

سعد اهللا   عمر 29031041 قریب من الجید1612.06  بـحد الصحاري1992-02-24

دباب   علي 29031024 مقبول1710.32  بـحاسي بحبح1994-01-07

عكار   فاطمة 29031057 قریب من الجید1813.00  بـحاسي بحبح1995-01-01

رزیقي   عبد السالم 29031003 مقبول1911.06  بـحد الصحاري1996-06-27

رزیقي   فاطمة 29031058 مقبول2010.98  بـحد الصحاري1996-07-02

سایحي   عامر 29030999 مقبول2110.48  بـحد الصحاري1996-12-16

جرموم   عائشة 29030989 قریب من الجید2213.60  بـعین أفقة1997-03-25

بن باشا   عائشة 29030990 جید2314.84  بـحد الصحاري1997-09-02

محاد   عیسى 29031051 جید2414.86  بـحد الصحاري1998-01-12
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رزیقي   عكاز 29031022 مقبول2511.72  بـحد الصحاري1998-01-15

محاد   عائشة 29030992 مقبول2610.14  بـحد الصحاري1998-02-24

بن باشا   عبد الرحمان 29031001 مقبول2710.56  بـحد الصحاري1999-02-15

رزقاوي   محجوبة 29031112 مقبول2810.44  بـحد الصحاري1994-00-00

بن باشا   محمد 29031114 قریب من الجید2912.22  بـحد الصحاري1995-01-09

محاد   لحسن 29031098 مقبول3010.02  بـحد الصحاري1995-04-16

فضة   مباركة 29031107 مقبول3110.06  بـحد الصحاري1996-10-21

بن الصیقع   محمد األمین 29031123 قریب من الجید3212.14  بـحد الصحاري1997-11-11

فضة   محمد حسان 29031127 مقبول3311.40  بـحد الصحاري1998-03-14

زیوش   محمد اسالم 29031121 مقبول3411.64  بـحد الصحاري1999-11-30

بوعقون   أجمیل 29030693 مقبول3511.24  بـحد الصحاري1995-09-19

زیاني   التالیة 29030720 مقبول3610.90  بـحد الصحاري1995-11-07

بوسالم   إبراھیم 29030708 قریب من الجید3712.66  بـحد الصحاري1996-07-01

بن الصیقع   التالیة 29030721 مقبول3810.86  بـحد الصحاري1997-08-05

رزیقي   أحمد 29030699 مقبول3910.84  بـحد الصحاري1998-11-09

سعد اهللا   ابراھیم 29030712 مقبول4011.64  بـحد الصحاري1998-11-18

جیرب   آمنة 29030692 قریب من الجید4113.76  بـحد الصحاري1999-02-06

جرموم   المحفوظ 29030757 قریب من الجید4213.66  بـحد الصحاري1997-00-00

فضة   بختة 29030773 مقبول4310.36  بـحد الصحاري1997-04-29

بوسالم   الطیب 29030747 مقبول4410.16  بـاألربعاء1997-12-17

رزیقي   امینة 29030770 مقبول4510.68  بـحد الصحاري1998-01-05

صیقع   المأمون 29030754 قریب من الجید4612.48  بـعین أفقھ1999-01-13

فراحي   براھیم 29030791 مقبول4710.90  بـحد الصحاري1994-12-13

شویحة   توفیق 29030815 مقبول4811.54  بـالجلفة1996-06-08

كبیر   حدة 29030825 مقبول4910.50  بـحد الصحاري1996-09-24

صیقع   بوفارس 29030809 مقبول5010.28  بـحد الصحاري1998-10-19

رجیمي   حسام الدین 29030828 قریب من الجید5112.76  بـحد الصحاري1999-03-09

ربیعي   حفیظة 29030844 مقبول5211.08  بـحد الصحاري1995-01-03

لعسلي   حسناء 29030840 مقبول5310.24  بـحد الصحاري1997-01-09
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لعاب   حنان 29030857 مقبول5410.02  بـعین وسارة1997-02-06

ربیعي   خضرة 29030873 مقبول5510.28  بـحد الصحاري1998-01-05

جرمون   زھیة 29030915 مقبول5610.06  بـحد الصحاري1996-00-00

كبیر   رشیدة 29030907 قریب من الجید5712.38  بـالبیرین1996-05-09

صید   زخروفة 29030912 مقبول5811.08  بـحد الصحاري1996-08-03

سبیحة   رضا 29030908 مقبول5910.84  بـحد الصحاري1998-01-12

رزیقي   خیرة 29030891 مقبول6010.40  بـحد الصحاري1998-05-11

بن نایل   ربیحة 29030899 قریب من الجید6112.56  بـحد الصحاري1998-05-19

بوسالم   رابح 29030894 مقبول6211.94  بـحد الصحاري1998-09-29

بن جرموم   رحمة 29030903 مقبول6311.56  بـعین وسارة1998-11-30
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شبیرة   نورالدین 29031175 مقبول111.40  بـحاسي بحبح1994-10-30

طویبق   مطروحة 29031159 مقبول210.52  بـحد الصحاري1997-00-00

سبخة   مصطفى 29031157 مقبول311.64  بـحدالصحاري1997-09-15

ناصر   ملیكة 29031161 مقبول410.18  بـحد الصحاري1998-03-16

محاد   ولید 29031197 مقبول510.24  بـحد الصحاري1995-04-19

شاوي   ولید 29031198 قریب من الجید612.72  بـعین وسارة1995-07-30

فضة   سھام 29030953 مقبول710.64  بـحد الصحاري1997-02-17

بلخیر   شھرزاد 29030960 قریب من الجید812.08  بـحدالصحاري1997-02-22

بن یطو   سمیرة 29030950 قریب من الجید912.84  بـحاسي بحبح1998-07-10

زكار   عمر 29031043 مقبول1010.08  بـحد الصحاري1995-06-19

شاوي   فارحة 29031054 مقبول1110.08  بـعین أفقة1995-11-28

زواد   عبد القادر 29031005 مقبول1210.08  بـعین وسارة1996-10-22

صیفیة   علي 29031028 مقبول1310.78  بـقصر الشاللة1996-12-04

ربیعي   عبد القادر 29031006 قریب من الجید1412.14  بـحد الصحاري1997-05-19

غربي   فاطمة الزھرة 29031063 مقبول1511.06  بـعین وسارة1997-09-27

بوعمارة   فاطنة 29031065 قریب من الجید1612.10  بـحد الصحاري1998-01-12

رزیقي   فاطمة 29031060 مقبول1710.18  بـحد الصحاري1998-05-04

فضة   عاشور 29030997 مقبول1810.68  بـحد الصحاري1998-08-17

مقراني   عمر الفاروق 29031047 مقبول1910.84  بـحاسي بحبح1999-04-20

طویبق   عمادالدین 29031040 مقبول2010.16  بـعین وسارة1999-06-12

زكار   مباركة 29031106 قریب من الجید2112.17  بـعین وسارة1993-01-22

شاوي   لیلى 29031104 مقبول2210.28  بـحد الصحاري1996-04-01

رقیق   محمد 29031119 مقبول2310.32  بـحد الصحاري1996-07-15

بوعمامة   لخضر 29031101 مقبول2410.32  بـحدالصحاري1996-09-30
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نعجة   لخضر 29031102 مقبول2510.46  بـحد الصحاري1998-02-23

فضة   كوثر 29031097 مقبول2610.94  بـحاسي بحبح1999-06-18

عكار   فیروز 29031089 مقبول2710.70  بـحد الصحاري1999-06-28

حمي   كنزة أسماء 29031096 مقبول2811.26  بـالبرین1999-08-14

فضة   اسماعیل 29030718 مقبول2910.96  بـحاسي بحبح1995-07-26

بلخیر   الربح 29030725 مقبول3010.30  بـحد الصحاري1995-12-18

جرموم   آمال 29030689 مقبول3110.00  بـعین وسارة1996-06-08

خلفاوي   اسماء 29030717 مقبول3210.96  بـعین وسارة1997-06-10

زیان   احالم 29030715 مقبول3311.02  بـعین بوسیف1999-02-27

بریكة   الطیب 29030745 مقبول3411.34  بـحد الصحاري1994-11-28

قویدري   بختي 29030775 قریب من الجید3512.16  بـحد الصحاري1997-03-10

بن خشبة   توفیق 29030814 مقبول3610.02  بـبنھار1996-06-05

بن الشیوخ   بسمة 29030793 مقبول3711.46  بـحاسي بحبح1996-09-20

فضة   بشرى 29030795 جید3814.08  بـحد الصحاري1998-11-25

بن جغمومة   بن علیة 29030803 مقبول3910.58  بـعین أفقھ1998-12-27

قلیعة   حسناء 29030839 مقبول4010.30  بـعین أفقة1993-00-00

شوكة   خدیجة 29030869 مقبول4111.68  بـحد الصحاري1996-06-10

عكار   حمید 29030851 مقبول4210.90  بـحد الصحاري1997-09-09

مسعود   حمزة 29030850 جید4315.50  بـحد الصحاري1998-03-03

بن جغمومة   حنان 29030859 قریب من الجید4412.44  بـحد الصحاري1998-10-28

مطروش   حسینة 29030842 مقبول4510.34  بـحد الصحاري1998-11-18

تشیش   رحمة 29030901 مقبول4611.10  بـحد الصحاري1996-01-29

فضة   ربیحة 29030895 مقبول4710.12  بـحدالصحاري1996-07-01

خلفاوي   زینب 29030918 مقبول4810.00  بـحدالصحاري1996-10-07

بوعیشة   رمزي 29030910 قریب من الجید4912.26  بـحد الصحاري1996-10-15

لطرش   سارة 29030920 مقبول5010.88  بـحاسي بحبح1996-11-07

بن باشا   خولة 29030889 مقبول5110.88  بـحد الصحاري1997-03-11

شنیني   زولیخة 29030916 مقبول5210.40  بـحد الصحاري1997-05-03

شاوي   رحمة 29030902 مقبول5310.46  بـحد الصحاري1998-06-02
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فضة   سارة 29030921 قریب من الجید5412.78  بـحد الصحاري1998-09-29
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وكال   نادیة 29031470 قریب من الجید112.02  بـعین وسارة1997-08-23

حریبي   نجاة 29031474 مقبول210.68  بـعین افقھ1997-09-09

جالل   نور الدین 29031482 مقبول311.86  بـعین أفقھ1998-03-17

ضروایة   الحسین 29031241 قریب من الجید412.40  بـعین افقة1993-05-26

بوعمارة   المختار 29031257 مقبول511.36  بـحاسي بحبح1995-02-18

بورزق   ابراھیم 29031225 مقبول611.56  بـحاسي بحبح1995-04-25

یعقوبي   الطیب 29031251 مقبول710.28  بـعین افقة1995-08-01

قانة   التالیة 29031236 مقبول811.38  بـعین أفقھ1995-10-31

بوخاطر   الشریف 29031249 مقبول911.42  بـبوسعادة1996-07-09

غیثي   الریم 29031243 مقبول1010.74  بـعین أفقھ1997-02-18

غیثي   الربح 29031242 مقبول1110.14  بـعین افقھ1998-00-00

لعماري   جعفر 29031293 قریب من الجید1212.48  بـعین افقھ1992-00-00

بن نایل   بوبكر 29031290 مقبول1311.14  بـحاسي بحبح1993-03-04

غیثي   بلقاسم 29031286 قریب من الجید1413.30  بـعین افقة1993-11-23

غیثي   براھیم 29031282 مقبول1511.86  بـعین افقة1994-03-20

غربي   بختي 29031277 مقبول1610.50  بـعین أفقھ1994-09-06

حریبي   بدرالدین 29031281 مقبول1711.48  بـعین وسارة1995-04-20

لعماري   بختي 29031278 مقبول1811.46  بـعین افقة1995-07-04

ربیعي   حمزة 29031304 مقبول1910.46  بـعین افقھ1995-07-25

الشاوي   امحمد 29031273 مقبول2011.70  بـعین افقة1996-01-16

بلخیر   بختي 29031279 مقبول2110.74  بـعین افقھ1996-03-12

خوني   النذیر 29031270 مقبول2211.02  بـعین افقة1996-04-04

زادم   براھیم 29031283 مقبول2310.02  بـعین أفقھ1996-07-23

غیثي   تركیة 29031292 مقبول2410.80  بـعین افقة1996-08-06
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غیثي   بریكة 29031284 قریب من الجید2512.54  بـعین افقة1996-12-03

خوني   امال 29031271 قریب من الجید2612.96  بـالجلفة1997-08-24

الزاوي   حیاة 29031307 مقبول2710.46  بـعین أفقھ1997-12-23

منصور   بلقاسم 29031288 قریب من الجید2813.22  بـعین أفقھ1998-00-00

غیثي   بلقاسم 29031289 مقبول2910.90  بـعین أفقھ1998-02-14

علي   بختي 29031280 مقبول3010.82  بـعین أفقة1998-07-01

غیثي   حدة 29031299 مقبول3111.30  بـعین أفقھ1998-07-11

غربي   صارة 29031355 مقبول3210.60  بـعین وسارة1993-01-07

غربي   صبرینة 29031356 قریب من الجید3312.10  بـعین أفقھ1993-07-27

تیس   صبرینة 29031357 مقبول3411.12  بـعین أفقة1994-11-15

بوخاطر   سعاد 29031343 مقبول3511.28  بـعین أفقھ1995-00-00

األخضر   ربیعي 29031327 مقبول3610.58  بـعین أفقھ1997-00-00

بن نایل   سمیر 29031353 مقبول3710.44  بـبوسعادة1997-10-16

خلفون   رقیة 29031332 مقبول3811.12  بـعین أفقھ1998-10-17

حریبي   فطوم 29031408 مقبول3910.54  بـعین أفقھ1993-11-09

غربي   لعیشي 29031434 مقبول4010.15  بـعین افقھ1994-02-22

ربیعي   فاطمة الزھراء 29031400 قریب من الجید4112.62  بـعین وسارة1994-03-04

ضروایة   عیدة 29031397 مقبول4210.60  بـعین أفقة1994-03-15

شاوي   فتیحة 29031405 مقبول4310.36  بـعین افقة1995-00-00

خلفون   فطیمة 29031419 مقبول4411.02  بـحاسي بحبح1995-00-00

بوخاطر   محمد 29031441 مقبول4511.44  بـعین وسارة1995-05-01

ربیعي   قدور 29031423 مقبول4611.12  بـحدالصحاري1995-07-11

حریبي   عطاءاهللا 29031391 مقبول4710.52  بـحاسي بحبح1996-01-17

غیثي   محمد 29031444 مقبول4810.74  بـالبیرین1996-07-07

كسنة   محمد الخرفي 29031447 مقبول4911.34  بـعین أفقھ1996-08-13

بورزق   مریم 29031449 مقبول5010.74  بـحد الصحاري1996-09-08

مسعود   مأمون 29031435 مقبول5110.58  بـالجلفة1997-01-05

لعماري   مباركة 29031437 مقبول5211.04  بـعین أفقھ1997-02-18

دھندي   عامر 29031377 قریب من الجید5312.04  بـعین افقة1997-03-25

290من270:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین افقھ | متوسطة وكال محمد عین افقة  | 17265: المؤسسة  

جالل   عبد القادر 29031382 مقبول5410.04  بـعین افقة1997-04-15

خوني   مصطفى 29031455 مقبول5510.32  بـعین أفقھ1997-04-22

عطفاوي   منیر 29031458 مقبول5610.72  بـعین وسارة1997-08-06

لعماري   عبد العزیز 29031381 مقبول5711.62  بـعین أفقھ1997-11-02

غیثي   مریم 29031450 مقبول5811.20  بـعین افقھ1998-00-00

مسعود   كمال 29031429 مقبول5910.92  بـالجلفة1998-01-18

الزاوي   عبد القادر 29031383 مقبول6010.46  بـعین افقھ1998-02-01

نایل   فتیحة 29031407 مقبول6110.16  بـحاسي بحبح1998-02-01

وكال   فطیمة الزھرة 29031421 مقبول6210.88  بـعین افقھ1998-02-23

قندوز   لعموري 29031432 قریب من الجید6312.48  بـعین افقھ1998-03-29

وكال   مریم 29031451 قریب من الجید6412.24  بـعین وسارة1998-06-12

قانة   عیسى 29031399 مقبول6510.42  بـعین أفقھ1998-07-13

التالیة   لعماري 29031431 مقبول6611.74  بـعین أفقھ1998-08-18

290من271:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین افقھ  | 1متوسطة عین افقھ الجدیدة  | 17266: المؤسسة  

لجدل   یحي 29031491 مقبول111.50  بـعین افقھ1998-02-03

بن شیخة   الحاج 29031238 قریب من الجید213.50  بـعین افقھ1992-11-11

بنكوس   اسماعیل 29031234 قریب من الجید312.14  بـعین افقھ1994-00-00

بن نوف   الحاج 29031239 قریب من الجید412.90  بـعین افقھ1994-06-28

قرنوط   احالم 29031227 قریب من الجید513.14  بـعین وسارة1995-10-11

قرنوط   ابراھیم 29031226 قریب من الجید612.62  بـبوسعادة1996-10-31

یونس   الزرقة 29031244 مقبول710.00  بـعین افقھ1998-05-24

غیثي   احمد 29031230 جید814.12  بـعین وسارة1998-11-21

بنكوس   بلخیر 29031285 قریب من الجید912.56  بـعین افقھ1994-01-18

بلقاسمي   حدة 29031297 مقبول1011.34  بـعین افقھ1995-02-14

نعجة   بلقاسم 29031287 مقبول1111.42  بـعین افقھ1996-01-09

جابري   حكیم 29031301 قریب من الجید1212.38  بـعین افقھ1996-01-21

خطوطي   امباركة 29031272 قریب من الجید1312.96  بـعین افقھ1997-03-04

طھراوي   بولنوار 29031291 قریب من الجید1412.02  بـعین وسارة1997-03-28

قرنوط   رقیة 29031331 مقبول1510.76  بـعین افقھ1997-06-10

طھراوي   زینب 29031340 مقبول1610.96  بـعین افقھ1998-12-02

بوفاتح   علي 29031393 مقبول1711.16  بـعین وسارة1994-07-15

حواطي   عمار 29031394 قریب من الجید1812.24  بـعین افقھ1994-09-13

كسنة   فاطنة 29031402 مقبول1911.04  بـعین افقھ1995-03-07

یونس   عبد السالم 29031379 قریب من الجید2012.00  بـعین افقھ1995-06-03

دحاني   معمر 29031457 مقبول2110.64  بـعین افقھ1995-06-27

الشاوي   عطاء اهللا 29031389 مقبول2211.32  بـعین افقھ1996-03-12

حمادي   صبرینة 29031370 مقبول2310.80  بـعین افقھ1996-09-24

بن شیخة   مبارك 29031436 مقبول2410.06  بـعین افقھ1996-12-21

290من272:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| عین افقھ  | 1متوسطة عین افقھ الجدیدة  | 17266: المؤسسة  

یونس   عبد السالم 29031380 قریب من الجید2512.00  بـعین افقھ1997-08-25

ضروایة   عمر 29031396 قریب من الجید2613.00  بـعین وسارة1998-01-23

كسنة   عطاء اهللا االبراھیمي 29031390 مقبول2711.06  بـعین افقھ1998-03-29

سویسي   فاطمة الزھراء 29031401 قریب من الجید2813.54  بـعین وسارة1999-03-09

290من273:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| عین افقھ  | 2متوسطة عین افقھ الجدیدة  | 17267: المؤسسة  

منكوس   یحي 29031490 مقبول111.06  بـحد الصحاري1995-09-25

طھراوي   الشاوي 29031247 مقبول210.40  بـعین افقھ1995-02-07

دحان   احمد 29031229 مقبول310.84  بـعین افقھ1997-07-01

كسنة   اسامة 29031233 قریب من الجید412.48  بـالجلفة1998-10-22

شاوي   بختة 29031276 مقبول510.80  بـعین أفقھ1993-06-22

بنكوس   امین 29031275 قریب من الجید612.30  بـعین وسارة1993-09-14

تشیش   حنان 29031305 مقبول711.82  بـعین افقھ1996-03-02

جرموم   امیرة 29031274 مقبول810.82  بـحد الصحاري1997-08-04

قرنوط   حلیمة 29031302 مقبول910.02  بـعین افقھ1997-11-08

طھراوي   عز الدین 29031387 مقبول1010.88  بـحاسي بحبح1994-04-05

تشیش   عائشة 29031374 مقبول1110.60  بـتیزي وزو1994-12-30

قرنوط   صالح الدین 29031372 مقبول1210.76  بـحاسي بحبح1997-08-09

میمون   عطیة 29031392 مقبول1310.56  بـعین افقھ1998-00-00

جرموم   مباركة 29031438 مقبول1410.00  بـعین افقة1998-01-05

غربي   مصطفى 29031456 مقبول1510.76  بـعین افقھ1998-01-06

غربي   عمار 29031395 مقبول1611.20  بـعین افقة1998-10-24

290من274:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| سیدي لعجال | متوسطة حامدي بلقاسم سیدي لعجال  | 17275: المؤسسة  

غزال   یمینة 29031991 مقبول110.20  بـسرقین1997-01-27

قشاوي   یحي 29031988 مقبول210.04  بـسیدي لعجال1997-10-11

علیم   ولید 29031981 مقبول310.32  بـسیدي لعجال1998-04-04

بحیح   نورالھدى 29031969 مقبول411.14  بـسرقین1998-07-20

بلھدري   ولید 29031982 مقبول510.46  بـقصر الشاللة1998-08-27

بارة   نور الھدى 29031967 قریب من الجید613.12  بـمداوروش1999-08-23

عكار   یوسف 29032007 مقبول710.34  بـعین وسارة1996-07-17

علیم   عبد القادر 29031789 مقبول810.26  بـسیدي لعجال1993-00-00

علیم   فتحي 29031839 مقبول910.92  بـسیدي لعجال1993-07-14

شنیخر   عمر 29031819 مقبول1011.48  بـالبواعیش1993-07-25

معمري   غنیة 29031833 مقبول1110.52  بـعین وسارة1993-10-01

صبار   فاطمة الزھرة 29031837 مقبول1210.70  بـعین وسارة1994-01-09

یحیاوي   عطاء اهللا 29031811 مقبول1310.02  بـسیدي لعجال1994-03-20

قاسمي   عطاء اهللا 29031812 مقبول1410.70  بـقصر الشاللة1994-12-20

سرباح   عیساویة 29031825 مقبول1510.62  بـقصر الشاللة1996-05-14

سعداوي   عفاف 29031814 قریب من الجید1612.54  بـقصر الشاللة1997-07-27

شریفي   صبرینة 29031757 مقبول1710.30  بـقصر الشاللة1997-10-10

لكحل   عائشة 29031769 مقبول1811.54  بـسیدي لعجال1998-03-31

فجخي   فاطمة 29031834 مقبول1910.64  بـسیدي لعجال1998-08-08

سعداوي   عیسى 29031830 مقبول2011.32  بـقصر الشاللة1998-09-08

ریاح   عیسى 29031831 قریب من الجید2112.58  بـقصر الشاللة1999-04-21

شریفي   صبرینة 29031758 قریب من الجید2212.84  بـالبلیدة1999-09-16

معمري   فطوم 29031866 مقبول2310.34  بـسیدي لعجال1992-11-07

شنیخر   قدور 29031870 مقبول2410.26  بـالبواعیش1993-05-10

290من275:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| سیدي لعجال | متوسطة حامدي بلقاسم سیدي لعجال  | 17275: المؤسسة  

بن علیان   نجاة 29031942 مقبول2510.64  بـحمادیة1994-06-07

مساعدي   فطوم 29031869 مقبول2610.66  بـسیدي لعجال1997-06-15

برني   المیة 29031877 مقبول2711.78  بـحاسي بحبح1998-02-10

دالل   مصطفى 29031930 مقبول2810.56  بـقصر الشاللة1998-04-01

یحیاوي   محمد أمین 29031911 قریب من الجید2912.60  بـسیدي لعجال1998-09-13

عنیبة   مروى 29031924 مقبول3010.34  بـسیدي لعجال1998-12-07

ھالل   محمد زكریاء 29031919 مقبول3110.94  بـقصر الشاللة1998-12-09

فاخر   الحاج علي 29031541 مقبول3210.26  بـسیدي لعجال1992-02-08

بن رعدة   بوداود 29031592 مقبول3310.26  بـقصر الشاللة1996-11-24

سرباح   بھاء الدین 29031591 مقبول3410.10  بـسیدي لعجال1998-03-28

عیدة   إسماعیل زین العا بدین 29031521 مقبول3511.18  بـسیدي لعجال1998-05-25

مرزوق   الشیماء 29031558 قریب من الجید3613.70  بـسیدي لعجال1998-12-10

سلطاني   أمینة 29031516 قریب من الجید3712.66  بـسیدي لعجال1999-01-06

علیم   حفصة 29031631 مقبول3810.18  بـسیدي لعجال1995-07-11

علیم   جالل 29031619 مقبول3910.74  بـسیدي لعجال1997-03-05

سلطاني   تركیة 29031615 مقبول4010.42  بـحاسي فدول1998-00-00

سیاحي   تركیة 29031616 مقبول4111.82  بـقصر الشاللة1998-01-25

شداد   زینب 29031711 مقبول4210.04  بـسیدي لعجال1994-06-04

بوزمبیل   سلیمة 29031726 مقبول4311.12  بـسیدي لعجال1998-03-30

جنان   خولة 29031667 جید4414.78  بـقصر الشاللة1998-06-29

290من276:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| سیدي لعجال  | 1متوسطة سیدي لعجال الجدیدة  | 17276: المؤسسة  

حدو   یحي 29031986 مقبول110.80  بـقصر الشاللة1994-07-07

بوزیان   یاسین 29031984 مقبول210.26  بـبوسعادة1995-06-10

جفال   نعیمة 29031959 مقبول310.46  بـقصر الشاللة1995-10-27

سیاحي   ھشام 29031975 قریب من الجید412.88  بـعین وسارة1996-02-24

جعدي   یحي 29031987 قریب من الجید512.12  بـسیدي لعجال1996-05-28

برني   ھاجر 29031972 مقبول611.18  بـسیدي لعجال1996-07-12

عید   نعیمة 29031960 مقبول710.36  بـقصر الشاللة1996-07-14

بحیح   نجاة 29031953 مقبول810.00  بـسیدي لعجال1996-11-24

طویل   ولید 29031980 مقبول911.88  بـقصر الشاللة1996-12-10

عویسي   نور الھدى 29031965 مقبول1011.88  بـعین وسارة1997-04-07

بلحسین   یسرى 29031990 ممتاز1118.66  بـالسوقر1998-06-27

فضیل   عبد الرؤوف 29031783 مقبول1210.96  بـالبواعیش1994-03-30

حمیدي   عبد الحق 29031778 قریب من الجید1313.08  بـالشھبونیة1994-11-06

وزین   علي 29031817 مقبول1410.06  بـبوشراحیل1994-12-21

جعدي   صوریة 29031765 مقبول1511.28  بـسیدي لعجال1995-11-11

حوة   عامر 29031773 مقبول1611.60  بـسیدي لعجال1996-05-27

عیسات   صالح الدین 29031762 مقبول1711.14  بـقصر الشاللة1996-07-11

لكحل   عبد الحق 29031780 مقبول1811.88  بـقصر الشاللة1997-10-19

جعدي   عفاف 29031815 قریب من الجید1912.38  بـسیدي لعجال1997-11-17

بن سعدة   عبیر 29031809 قریب من الجید2012.78  بـالرشایقة1998-00-00

سعید   عبد القادر 29031804 مقبول2110.48  بـالخمیس1998-05-02

سرسوب   عیسى عبد لكریم 29031832 مقبول2211.94  بـعین وسارة1999-02-08

لجدل   فطوم 29031868 مقبول2310.36  بـقصر الشاللة1994-09-06

سلطاني   لحسن 29031879 مقبول2411.06  بـسیدي لعجال1995-00-00

290من277:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| سیدي لعجال  | 1متوسطة سیدي لعجال الجدیدة  | 17276: المؤسسة  

بحیح   لخضر 29031880 مقبول2510.26  بـسیدي لعجال1995-01-07

جبوري   محمد المختار 29031918 مقبول2611.60  بـسیدي لعجال1995-09-17

لكحل   محمد 29031905 مقبول2710.74  بـقصر الشاللة1996-12-29

خلید   لعموري 29031886 قریب من الجید2812.06  بـقصر الشاللة1997-02-02

دحالل   مروى 29031922 مقبول2910.24  بـسیدي لعجال1997-06-17

علیلیش   فتحي لعموري 29031856 قریب من الجید3012.40  بـسیدي لعجال1998-03-30

سلطاني   محمد ضیاء الدین 29031921 قریب من الجید3112.56  بـقصر الشاللة1998-11-08

لكحل   كریم 29031872 مقبول3210.36  بـسیدي لعجال1998-11-21

دریسي   ابراھیم الخلیل 29031526 مقبول3310.44  بـعین وسارة1994-05-07

حدو   بشرة 29031574 مقبول3410.72  بـسیدي لعجال1995-01-16

جفال   بن عزوز 29031586 مقبول3510.14  بـسیدي لعجال1996-09-01

بوعر صاوي   األمیر عبد القادر 29031538 مقبول3610.04  بـسیدي لعجال1997-04-11

جفال   إسماعیل 29031520 جید3715.54  بـسیدي لعجال1998-04-11

فراج   بشرى 29031577 قریب من الجید3812.60  بـقصر الشاللة1998-09-08

جناد   بشرى 29031578 مقبول3910.48  بـسیدي لعجال1998-09-20

صبار   تركیة 29031608 مقبول4010.72  بـسیدي لعجال1995-01-16

رمضاني   حیاة 29031642 مقبول4110.72  بـسیدي لعجال1995-09-19

قرنوق   حلیمة 29031634 مقبول4210.08  بـقصر الشاللة1997-12-23

نعامة   رابح 29031685 مقبول4311.22  بـالرشایقة1995-00-00

بحیح   سماعیل 29031727 مقبول4411.56  بـقصر الشاللة1995-10-18

فاید   خدیجة 29031659 مقبول4510.18  بـسیدي لعجال1996-12-13

العباسي   خالیدة 29031656 مقبول4610.80  بـعین وسارة1996-12-15

حداد   خیرة 29031675 مقبول4711.24  بـالجلفة1997-08-01

خلید   رزیقة 29031688 مقبول4811.12  بـسیدي لعجال1997-09-01

بادر   خضرة 29031664 جید4914.48  بـسیدي لعجال1998-00-00

جبوري   شیماء 29031740 قریب من الجید5013.02  بـسیدي عیسى1998-05-06

خلید   زبیدة 29031692 قریب من الجید5112.10  بـسیدي لعجال1998-09-30

عیاد   زیان 29031710 مقبول5211.58  بـسیدي لعجال1998-12-04

290من278:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| سیدي لعجال | متوسطة الخمیس سیدي لعجال  | 17277: المؤسسة  

سالمي   عبد القادر 29031791 مقبول111.62  بـالخمیس1995-04-03

فضیل   عبد الرحمان 29031785 مقبول211.66  بـبلدیة الخمیس1996-12-09

جفال   عمر 29031823 مقبول310.08  بـبلدیة الخمیس1997-06-29

زریق   محمد 29031906 مقبول410.14  بـقصر الحیران1997-07-13

زوبیر   لطیفة 29031881 مقبول511.70  بـالبیرین1998-01-12

لعماري   محمد 29031908 مقبول610.22  بـالبیرین1998-03-13

ربیعي   فتیحة 29031862 مقبول711.64  بـعین وسارة1998-08-28

زریق   مصطفى 29031931 مقبول810.50  بـقصر الحیران1998-10-23

بحیح   بشرى 29031579 جید914.32  بـقصر الشاللة1998-09-22

سدیري   اسامة 29031535 مقبول1011.96  بـقصر شاللة1998-12-15

ربحي   حمزة 29031638 قریب من الجید1112.94  بـقصر الشاللة1998-05-15

سالمي   سعاد 29031718 مقبول1211.46  بـبلدیة الخمیس1997-03-31

سفیان   رائد مخلص 29031683 قریب من الجید1312.96  بـقصر الشاللة1998-10-08

290من279:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| سیدي لعجال  | 2متوسطة الجدیدة سیدي لعجال  | 17278: المؤسسة  

جبوري   ھواري بومدین 29031976 قریب من الجید113.08  بـسیدي لعجال1996-03-20

رمضاني   نور الھدى 29031966 مقبول211.82  بـسیدي  لعجال1998-01-17

مساعدي   نور إسمھان 29031962 قریب من الجید313.26  بـقصر الشاللة1998-02-17

سلطاني   وردیة 29031977 جید414.78  بـسیدي لعجال1998-03-09

رزاق   وفاء 29031978 مقبول510.32  بـقصر الشاللة1998-06-03

خلید   نعیمة 29031961 مقبول611.12  بـعین وسارة1998-09-20

جعدي   یاسین 29031985 مقبول711.22  بـقصر الشاللة1998-10-16

زوبیر   یوسف 29032008 مقبول811.62  بـسیدي لعجال1997-00-00

سھیل   یونس 29032009 قریب من الجید912.46  بـعین وسارة1998-11-07

توامي   صالح الدین 29031761 مقبول1010.06  بـقصر الشاللة1995-11-09

لعبیدي   عز الدین 29031810 قریب من الجید1112.04  بـسیدي لعجال1995-11-26

لعبیدي   عمر 29031822 مقبول1211.46  بـعین وسارة1996-02-18

علیلیش   عائشة 29031767 مقبول1311.80  بـسیدي لعجال1996-11-11

نرزیو   فتحي 29031841 مقبول1411.80  بـقصر الشاللة1997-03-07

عبیب   عیسى 29031828 مقبول1510.02  بـسیدي لعجال1997-09-25

سرباح   عبد الباسط 29031776 مقبول1611.46  بـقصر الشاللة1998-04-20

صبار   عبد القادر 29031805 مقبول1710.92  بـقصر الشاللة1998-06-07

لكحل   نائل 29031938 مقبول1810.28  بـالجلفة1996-00-00

رزاق   منال 29031934 قریب من الجید1912.50  بـقصر الشاللة1996-10-07

خلوفي   فریدة إیمان 29031865 مقبول2010.00  بـالجلفة1996-10-20

زاغزي   نبیل 29031941 مقبول2110.72  بـعین وسارة1996-12-26

فضیل   مصطفى 29031928 مقبول2211.06  بـسیدي لعجال1997-00-00

بغدادي   فتیحة 29031861 مقبول2311.40  بـقصر الشاللة1998-01-30

سرباح   میسوم المسعود 29031937 مقبول2410.78  بـسیدي لعجال1998-06-27

290من280:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| سیدي لعجال  | 2متوسطة الجدیدة سیدي لعجال  | 17278: المؤسسة  

جفال   محمد أبو القاسم 29031910 قریب من الجید2513.20  بـعین وسارة1998-09-17

رزاق   بشرى 29031575 مقبول2610.34  بـسیدي لعجال1995-12-24

ساعد   الحسین 29031542 مقبول2711.26  بـعین وسارة1997-11-27

میسومي   اسامة 29031534 قریب من الجید2813.26  بـقصر الشاللة1998-07-20

شناف   آیة 29031503 جید2914.10  بـالبیرین1998-10-12

دحاح   جمال 29031623 مقبول3010.02  بـسیدي لعجال1995-02-19

سھیل   جمبیلة 29031624 مقبول3110.10  بـسیدي لعجال1997-01-20

بن شویطة   تركیة 29031612 قریب من الجید3212.22  بـسیدي لعجال1997-01-26

تومیات   حكیم 29031632 مقبول3310.06  بـسیدي لعجال1998-11-04

سلطاني   رابح 29031684 مقبول3410.18  بـسیدي لعجال1994-08-21

بن شویطة   سھیلة 29031730 قریب من الجید3512.04  بـبوغزوال1996-03-29

جنان   سلمة 29031721 مقبول3611.08  بـسیدي لعجال1996-11-11

جریبة   زاجیة 29031691 مقبول3710.82  بـقصر الشاللة1997-01-18

ھشیم   زینب 29031712 قریب من الجید3812.16  بـسیدي لعجال1997-10-24

جفال   خیرة 29031677 مقبول3911.30  بـقصر الشاللة1997-12-10

290من281:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| حاسي فدول | متوسطة حاسي فدول القدیمة  | 17286: المؤسسة  

صھري   ولید توفیق 29032203 مقبول111.92  بـقصر الشاللة1996-08-14

مذبوح   لعجال 29032175 مقبول211.28  بـقصرالشاللة1997-05-26

ساكت   ھیثم 29032202 مقبول311.50  بـحاسي فدول1998-03-26

قادري   وھیبة 29032204 مقبول410.32  بـقصر الشاللة1998-08-27

زناتي   لبنى 29032173 مقبول511.54  بـحمادیة1999-01-02

عبدلي   بلقاسم 29032058 مقبول611.62  بـحاسي فدول1995-02-05

بوزیان   الخالدیة 29032034 مقبول711.78  بـحاسي فدول1996-00-00

بناني   امیرة 29032050 مقبول810.36  بـقصرالشاللة1996-03-15

بن رحیل   الزوبیر 29032038 مقبول910.00  بـحاسي فدول1996-05-27

مساعدي   الھام 29032043 مقبول1011.54  بـحاسي فدول1996-12-18

عبیدات   اسامة 29032032 مقبول1111.22  بـحاسي فدول1997-00-00

موسلي   بشرى 29032053 مقبول1210.18  بـحاسي فدول1997-00-00

عبید   بسمة 29032052 مقبول1311.56  بـقصرالشاللة1997-01-28

حلموش   الزرقة 29032036 مقبول1410.06  بـحاسي فدول1997-02-18

عبیدات   ابراھیم 29032028 قریب من الجید1512.04  بـحاسي فدول1997-08-21

زرقون   ابتسام 29032024 مقبول1610.96  بـقصر الشاللة1997-10-01

سبیع   العیساویة 29032042 مقبول1711.00  بـحاسي فدول1997-11-15

لبیض   زھیة 29032093 مقبول1811.04  بـقصر الشاللة1996-09-07

مساعدي   سعاد 29032097 مقبول1910.42  بـقصرالشاللة1997-01-17

میسومي   سعیدة 29032099 مقبول2010.84  بـحاسي فدول1997-04-20

فاخر   سعاد 29032098 مقبول2110.86  بـحاسي فدول1998-00-00

بوزیان   حنان 29032081 قریب من الجید2212.90  بـقصرالشاللة1998-02-10

میسومي   حسام 29032075 مقبول2310.20  بـحمادیة1998-07-21

مذبوح   حنان 29032082 قریب من الجید2412.42  بـقصر الشاللة1999-01-10

290من282:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| حاسي فدول | متوسطة حاسي فدول القدیمة  | 17286: المؤسسة  

میسومي   عبدالقادر 29032140 قریب من الجید2513.52  بـحاسي فدول1995-00-00

فیاد   فطیمة الزھرة 29032159 مقبول2610.04  بـقصر الشاللة1995-03-07

عبیدات   عبدالقادر 29032141 مقبول2711.62  بـقصرالشاللة1995-07-27

حمیاني   فؤاد 29032146 مقبول2810.54  بـحاسي فدول1995-08-01

عمیري   عیسى 29032145 مقبول2911.06  بـحاسي فدول1996-04-30

فدان   عادل 29032126 مقبول3010.26  بـحد الصحاري1997-00-00

بوزیان   فاطیمة 29032154 مقبول3111.82  بـقصر الشاللة1997-01-02

سبیع   فؤاد 29032147 قریب من الجید3212.78  بـقصرالشاللة1997-03-30

موسلي   فاطمة 29032148 مقبول3310.80  بـحمادیة1997-08-12

لجدل   عمر 29032144 مقبول3410.86  بـحاسي فدول1998-02-01

بوفرورة   فاطمة 29032149 مقبول3510.04  بـقصرالشاللة1998-02-11

ساكت   عبداهللا 29032143 جید3614.30  بـقصرالشاللة1999-01-15

290من283:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| حاسي فدول | متوسطة الجدیدة حاسي فدول  | 17287: المؤسسة  

سلطاني   ناصر 29032194 جید114.48  بـسیدي لعجال1995-03-07

بوطابق   ھشام 29032199 مقبول211.24  بـحمادیة1995-10-27

شیخاوي   مصطفى 29032192 مقبول310.34  بـقصرالشاللة1996-08-12

بن بوعیشة   نورالھدى 29032198 مقبول411.82  بـقصرالشاللة1997-12-10

جریبة   ابراھیم 29032025 مقبول510.50  بـقصر البخاري1992-06-27

سباح   بلخیر 29032057 قریب من الجید612.88  بـحاسي فدول1996-01-01

مبرك   الطیب 29032040 قریب من الجید712.06  بـحاسي فدول1996-06-03

بوركبة   ابراھیم 29032027 مقبول810.36  بـقصرالشاللة1997-05-19

بھلول   امباركة 29032048 مقبول910.56  بـالسوقر1997-09-02

زكري   أمال 29032023 مقبول1011.28  بـتسمسیلت1997-09-19

روان   بالل 29032056 قریب من الجید1112.10  بـقصرالشاللة1998-02-12

زناتي   العربي 29032041 قریب من الجید1213.48  بـبوقرة1998-06-15

بلحوت   شعیب 29032109 مقبول1310.88  بـحاسي فدول1997-00-00

سیراط   سھام 29032106 مقبول1410.02  بـقصر الشاللة1997-06-14

رحمي   سھیلة 29032108 مقبول1510.48  بـحاسي فدول1997-11-22

سباح   حمید 29032079 مقبول1611.64  بـقصر الشاللة1997-12-25

زكري   حمیدة 29032080 مقبول1710.60  بـحاسي فدول1998-02-22

رحمي   زھیر 29032094 مقبول1810.32  بـحاسي فدول1998-05-16

بوزیان   عبد الرزاق 29032128 مقبول1910.80  بـقصر الشاللة1995-06-15

نعار   عبدالحكیم 29032133 مقبول2010.46  بـحمادیة1995-08-30

رحمي   فاطنة 29032151 مقبول2110.20  بـحاسي فدول1996-09-22

ریاح   صباح 29032122 مقبول2210.66  بـحاسي فدول1997-00-00

زكري   فتیحة 29032157 جید2314.24  بـحاسي فدول1997-00-00

زكري   عبدالقادر 29032142 قریب من الجید2412.16  بـقصرالشاللة1998-02-22

290من284:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| الدویس | متوسطة رابحي بن داود  | 17296: المؤسسة  

بن شھرة   نفسیة 29032369 قریب من الجید112.06  بـالجلفة1997-06-13

قحماني   یمینة 29032374 قریب من الجید212.68  بـالعسافیة1998-02-21

علوط   یمینة 29032375 قریب من الجید312.34  بـالدویس1998-05-06

بن نعوم   نعیمة 29032368 جید جدا416.06  بـاألغواط1999-02-21

بوحملة   بوحملة 29032248 مقبول511.14  بـالدویس1993-08-08

االطرشي   نایل 29032356 مقبول611.30  بـالدویس1993-10-12

بوشمال   جمال عبد الناصر 29032253 مقبول711.04  بـالدویس1993-11-13

بوشمال   محمد 29032341 مقبول810.32  بـالدویس1994-03-18

داي   بلقاسم 29032245 مقبول911.74  بـالدویس1994-03-28

بن االحرش   البشیر 29032231 مقبول1011.60  بـالدویس1994-05-19

بن بولرباح   فاروق ضیاء الدین 29032306 مقبول1110.20  بـالجلفة1994-07-13

عیداوي   خیرة 29032268 مقبول1211.12  بـالدویس1994-08-02

بیدي   عبد العزیز 29032289 مقبول1311.34  بـالدویس1994-10-15

بوحملة   مسعودة 29032349 مقبول1410.52  بـالدویس1994-11-09

التومي   دالل 29032273 جید جدا1516.52  بـالدویس1995-01-21

قاسمي   عبد القادر 29032291 مقبول1611.24  بـالدویس1995-02-08

بن شتوح   عیسى 29032302 مقبول1711.12  بـالدویس1995-05-10

األطرشي   مصطفى 29032351 مقبول1811.10  بـالدویس1995-06-27

بوشمال   عبد الباقي 29032287 مقبول1911.18  بـالدویس1995-07-01

خمال   زینب 29032276 مقبول2011.32  بـاألغواط1995-09-10

بن مغربي   ابراھیم 29032223 جید2114.30  بـعین الشھداء1995-10-11

بكاي   خیرة 29032269 مقبول2210.32  بـالدویس1995-11-07

لطرشي   الطیب 29032236 قریب من الجید2312.36  بـالدویس1996-01-06

صیلع   محمد لمین 29032346 مقبول2410.14  بـاالدریسیة1996-01-18

290من285:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



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

الجلفة| الدویس | متوسطة رابحي بن داود  | 17296: المؤسسة  

شتوحي   احمد فاتح اسامة 29032226 جید2514.48  بـالدویس1996-04-15

بوشمال   حلیمة 29032255 مقبول2611.00  بـالدویس1996-05-17

مزوزي   فارس زین العابدین 29032305 مقبول2710.02  بـالدویس1996-08-08

تاوتي   رقیة 29032274 مقبول2810.82  بـالدویس1996-08-19

كریمي   مصطفى 29032352 مقبول2911.90  بـالدویس1996-08-26

میلودي   فطوم 29032328 مقبول3010.84  بـتعظمیت1996-11-14

عكروط   فاطنة 29032324 قریب من الجید3112.72  بـالدویس1997-01-13

علوط   صابرین 29032284 قریب من الجید3212.48  بـالدویس1997-05-21

شینون   محمد 29032343 مقبول3310.64  بـتعظمیت1997-06-17

بوحملة   مصطفى 29032353 مقبول3410.82  بـالدویس1997-08-26

رابحي   علي 29032299 مقبول3511.54  بـآفلو1997-09-09

بن عمر   أمینة عائشة 29032221 مقبول3610.90  بـالدویس1997-10-08

متحزم   خیرة 29032272 قریب من الجید3712.18  بـتعظمیت1997-10-08

بوحملة   علي صالح 29032301 مقبول3810.50  بـبالدویس1997-10-24

خضرون   اسامة 29032227 قریب من الجید3912.46  بـالحلفة1997-11-01

بیدي   جمیلة 29032254 قریب من الجید4012.12  بـالدویس1997-12-20

تاوتي   غزالة 29032303 مقبول4111.18  بـالدویس1997-12-26

عیداوي   سالم 29032281 مقبول4210.34  بـالدویس1997-12-31

بوشمال   عبد النور 29032295 مقبول4310.46  بـالدویس1998-01-01

تاوتي   فطیمة 29032329 مقبول4411.30  بـالدویس1998-01-22

الداي   عاشور عبد الحق 29032286 جید4514.44  بـالدویس1998-02-10

عیداوي   الزھرة آمال 29032234 قریب من الجید4612.94  بـالدویس1998-02-11

لطرشي   عبد القادر 29032292 مقبول4711.90  بـالدویس1998-02-25

نائبة   مریم 29032348 قریب من الجید4812.44  بـالدویس1998-02-25

مسعودي   فاطمة الزھراء 29032320 جید4914.50  بـالدویس1998-03-08

عكروط   بولرباح 29032249 جید5015.18  بـالدویس1998-03-10

تاوتي   أم الخیر 29032220 مقبول5111.54  بـالدویس1998-05-19

بن یطو   إلھام 29032222 جید5215.62  بـالدویس1998-07-02

بن شتوح   قویدر عزالدین 29032333 مقبول5310.54  بـالدویس1998-09-04

290من286:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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مویسة   احمد السعید 29032225 جید5414.04  بـالدویس1998-10-16

مصیطفى   فوزي 29032330 قریب من الجید5512.86  بـالدویس1998-10-26

مویسة   فاطنة 29032325 مقبول5611.60  بـالجلفة1998-11-06

بكاي   محمد األمین 29032345 قریب من الجید5713.00  بـالدویس1998-11-09

بریكي   امباركة 29032243 جید جدا5817.44  بـالجلفة1998-12-09

290من287:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| الدویس | متوسطة عین الشھداء  | 17297: المؤسسة  

بن لبقع   یحي 29032372 مقبول111.00  بـعین الشھداء1995-09-17

بالل ننات   تربة 29032250 مقبول210.52  بـاجریفیة1993-04-07

قاسم عبد القادر   ملكة 29032354 مقبول310.28  بـفبرایر1994-03-20

ابراھیم الخلیل   التقیة علوة 29032232 مقبول410.58  بـبئر انزران1994-05-02

جریبیع   عبد المطلب 29032294 مقبول510.14  بـعین الشھداء1995-02-21

البخاري محمد   تكبر 29032252 مقبول610.38  بـبجدور1995-05-01

شنوف   سلیمان 29032283 مقبول711.48  بـعین الشھداء1995-09-21

قیزانة   مسعودة 29032350 مقبول810.16  بـالدویس1997-04-01

بن حفاف   حلیمة 29032256 قریب من الجید912.18  بـاإلدریسیة1997-04-25

زقائق   ساعد 29032278 مقبول1010.30  بـعین الشھداء1997-06-20

عیاشي   لخضر 29032336 مقبول1111.92  بـعین االبل1998-00-00

عرارم   نبییل 29032357 قریب من الجید1213.10  بـاإلدریسیة1998-05-06

بن عیسى   علي 29032300 مقبول1311.50  بـعین الشھداء1998-08-01

بن غویني   فاطمة 29032318 مقبول1410.92  بـاالغواط1999-03-03

290من288:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| قطارة | البویقلة . متوسطة | 17306: المؤسسة  

عجیمي   محمد 29032468 قریب من الجید112.24  بـقطارة1993-00-00

میمون   سعد 29032446 مقبول211.32  بـقطارة1995-04-16

برشي   دحمان 29032436 مقبول310.22  بـقطارة1995-04-28

بن حدة   ربیحة 29032440 مقبول411.62  بـمسعد1996-00-00

دحمان   محمد 29032471 مقبول510.64  بـسلمانة1996-10-18

العود   صدام 29032450 مقبول610.80  بـالنزلة1997-00-00

طاھیري   محمد 29032474 مقبول710.04  بـسلمانة1998-08-11

رزازقة   زھیرة 29032442 جید815.10  بـمسعد1998-09-10

طاھیري   مصطفى 29032490 مقبول911.50  بـسلمانة1991-00-00

داشر   نصرالدین 29032493 مقبول1011.04  بـمسعد1994-05-09

دحمان   یوسف 29032502 قریب من الجید1113.66  بـقطارة1998-00-00

رماضنیة   أحمد 29032388 مقبول1210.19  بـقطارة1995-00-00

طاھیري   خلیفة 29032423 قریب من الجید1313.64  بـسلمانة1996-00-00

برشي   أحمد 29032389 مقبول1411.00  بـالقرارة1996-05-11

برشي   الطیب 29032403 مقبول1511.00  بـقطارة1996-05-24

بلكحل   احمد 29032396 مقبول1610.94  بـمسعد1997-00-00

طاھیري   احمد 29032397 مقبول1710.54  بـسلمانة1998-00-00

باكریة   حلیمة 29032421 قریب من الجید1813.98  بـقطارة1998-09-10

290من289:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

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

الجلفة| قطارة | قطارة الجدیدة .متوسطة  | 17307: المؤسسة  

رویبح   عمر 29032457 مقبول110.88  بـالقرارة1995-00-00

رویبح   محمد 29032470 مقبول210.56  بـقطارة1995-02-09

عبد الوھاب   فضیلة 29032466 مقبول310.64  بـقطارة1997-00-00

بن موسى   فاطنة 29032462 جید414.58  بـقطارة1997-04-29

بن موسى   زینب 29032444 مقبول510.90  بـقطارة1999-10-25

قیرع   مسعود 29032487 مقبول610.22  بـالقرارة1994-08-06

بوفیرة   نورالدین 29032494 مقبول710.12  بـقطارة1995-12-10

بن مزوز   یوسف 29032501 مقبول811.08  بـالقرارة1995-12-25

العیدي   وھیبة 29032498 جید915.96  بـبلدیة قطارة1998-02-12

زیان   نورة 29032496 مقبول1011.14  بـقطارة1998-03-27

قیرع   أم الخیر 29032394 مقبول1110.82  بـحاسي الدالعة1993-05-15

رویبح   المبخوت 29032405 مقبول1211.42  بـقطارة1994-06-10

داودي   حلیمة 29032420 مقبول1310.06  بـالقرارة1995-02-18

بقع   المسعود 29032407 قریب من الجید1412.50  بـقطارة1995-07-20

عبد الوھاب   ام الخیر 29032408 مقبول1510.86  بـقطارة1996-03-28

العیدي   أحمیمید 29032393 قریب من الجید1612.06  بـقطارة1997-01-01

قطاف   حدة 29032417 مقبول1710.72  بـقطارة1997-00-00

بن الشاوي   بشیر 29032412 مقبول1810.10  بـقطارة1997-03-26

بن الشاوي   السایح 29032401 قریب من الجید1912.18  بـقطارة1997-12-12

بن موسى   بلقاسم 29032416 مقبول2011.46  بـالحمادیة1998-01-15

رمضاني   الصافیة 29032402 مقبول2110.00  بـقطارة1998-03-06

قیرع   أحمد 29032392 مقبول2211.08  بـقطارة1998-06-26

باكریة   العید 29032404 مقبول2310.34  بـقطارة1998-09-02

290من290:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
سنوسي محمد

الختم والتوقیع


