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لجدل   آمنة 25072419 قریب من الجید112.50  بـالمسیلة1995-12-23

طابي   أسامة 25072443 مقبول211.90  بـالمسیلة1998-02-26

زریق   آیة 25072425 جید جدا317.52  بـالمسیلة1999-01-09

شھر الدین   أنیس 25072481 مقبول411.08  بـبوزریعة1998-04-10

عوینة   أیمن 25072490 جید514.70  بـالمسیلة1998-06-03

جلید   أیمن 25072492 جید614.26  بـالمسیلة1998-08-24

شیخ   أیمن 25072493 مقبول710.56  بـالمسیلة1998-09-16

لشعة   أمینة 25072474 قریب من الجید813.20  بـالمسیلة1998-11-11

غضبان   أمینة 25072475 قریب من الجید912.34  بـالمسیلة1998-11-22

دودو   أمیرة 25072470 جید1014.20  بـالمسیلة1999-02-26

بن حمیدوش   الزھرة 25072575 مقبول1110.20  بـالمسیلة1995-03-02

زلوف   إلیاس سید علي 25072528 مقبول1211.46  بـالمسیلة1996-06-28

مھبالي   اسحاق 25072548 مقبول1311.52  بـالشلف1996-07-24

بن زیان   ایمن 25072597 مقبول1410.46  بـالمسیلة1997-02-24

خلفة   اكرام 25072556 مقبول1510.86  بـالمسیلة1997-03-14

حمریط   اسالم 25072549 جید1615.26  بـبوسعادة1998-04-06

مزراق   اشراق الدین 25072554 مقبول1711.16  بـالمسیلة1998-04-18

بدرة   العمریة 25072582 مقبول1811.00  بـالمسبلة1998-05-19

قارة   الھام 25072587 جید1915.56  بـالمسیلة1998-05-26

شاكر   اناس 25072592 جید2015.22  بـالمسیلة1998-06-07

برة   إناس 25072530 ممتاز2118.54  بـسطیف1998-08-15

حلیتیم   امین الواحدي 25072591 جید2215.96  بـالمسیلة1998-08-16

بلواضح   انفال 25072594 قریب من الجید2313.20  بـبوسعادة1998-09-28

قریشي   ابراھیم صالح 25072542 قریب من الجید2413.56  بـالمسیلة1998-10-15

324من1:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1المسیلة| المسیلة  -54متوسطة أول نوفمبر | 28002: المؤسسة  

بوقرة   إیمان 25072537 مقبول2510.64  بـالمسیلة1998-11-04

بوقرة   انتصار 25072593 قریب من الجید2613.68  بـالمسیلة1998-11-20

بن حلیمة   إكرام 25072525 جید جدا2717.06  بـالمسیلة1998-12-04

حریزي   اشواق 25072555 قریب من الجید2813.54  بـالمسیلة1999-01-03

غیاط   ایناس 25072601 قریب من الجید2912.74  بـالمسیلة1999-07-18

میمون   بلقاسم 25072630 مقبول3010.48  بـالمسیلة1997-05-23

شبابحي   حسام 25072647 قریب من الجید3113.14  بـالمسیلة1998-12-13

شاشوة   حسام الدین 25072649 جید3214.32  بـالمسیلة1999-04-20

نصري   خالد 25072673 مقبول3310.80  بـالمسیلة1997-01-02

بوخلط   دنیا أمل 25072697 مقبول3410.52  بـالمسیلة1997-12-07

مفتاح   دلولة 25072689 مقبول3510.40  بـالمسیلة1998-01-09

قصري   خدیجة 25072678 مقبول3610.84  بـالمسیلة1998-06-03

شیكوش   دنیا 25072695 جید جدا3716.16  بـالمسیلة1998-08-17

بباسي   رامي 25072703 جید3814.08  بـالمسیلة1998-09-03

رزیقات   خدیجة 25072679 قریب من الجید3912.62  بـالمسیلة1998-10-21

خلفة   دعاء 25072688 مقبول4011.20  بـالمسیلة1998-10-21

كعوش   خالد 25072675 مقبول4110.56  بـالقبة1998-12-16

عیساوي   خولة 25072685 مقبول4210.48  بـالمسیلة1999-06-29

زالقي   سارة 25072745 جید جدا4316.12  بـالمسیلة1998-02-27

بدیار   شیماء 25072794 مقبول4411.86  بـالمسیلة1998-07-24

فلوسیة   ریان 25072730 جید4514.04  بـالمسیلة1998-07-25

بن شویخ   شیماء 25072795 قریب من الجید4613.76  بـالمسیلة1998-08-04

عیمر   سھى ریان 25072778 قریب من الجید4713.78  بـالمسیلة1998-09-03

مراد   زین الدین 25072739 قریب من الجید4812.34  بـالمسیلة1998-09-05

مزعاش   سھى 25072777 قریب من الجید4912.02  بـالمسیلة1998-11-09

رحلي   شیماء فاطمة الزھراء 25072799 جید جدا5017.30  بـالمسیلة1998-12-18

بوعناني   سیلیا 25072781 قریب من الجید5113.84  بـبرج بو عریریج1999-01-24

دلوم   رضوان ضیاء الدین 25072725 جید5215.46  بـالمسیلة1999-02-28

صغیور   زینب 25072742 قریب من الجید5313.82  بـالمسیلة1999-03-11
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عبد الرحمان زغالش   عبد الحي 25072842 جید5415.06  بـالمسیلة1998-05-16

عیمر   عبد الرشید 25072854 مقبول5511.06  بـالمسیلة1998-09-09

حاج حفصي   ضیاء الدین 25072826 جید جدا5616.30  بـالمسیلة1998-09-26

أوصیف   عائشة 25072833 مقبول5711.64  بـالمسیلة1998-10-19

لعمارة   عبد الرحیم 25072851 قریب من الجید5812.90  بـمسیلة1998-11-25

بن میمونة   عامر 25072836 مقبول5911.84  بـالمسیلة1999-02-16

آخروف   عائشة 25072834 قریب من الجید6012.34  بـالمسیلة1999-06-06

بایو   عبد الوھاب 25072877 جید6114.34  بـالجلفة1998-02-15

قادري   عمار 25072895 مقبول6210.96  بـالمسیلة1998-04-09

فضیل   عبد الناصر 25072874 قریب من الجید6312.10  بـالمسیلة1998-07-16

عمارة   عبدالسالم 25072878 جید6414.84  بـبوزقن1998-07-17

مرزود   عبیر 25072881 مقبول6510.08  بـتیزي وزو1999-05-02

بن عمراوي   محمد الغزالي 25072984 مقبول6610.30  بـالمسیلة1996-12-20

نابي   لمیاء 25072954 مقبول6710.50  بـالمسیلة1997-01-26

بلقبي   كلثوم 25072939 مقبول6810.42  بـالمسیلة1997-07-17

مالوي   كوثر 25072946 قریب من الجید6913.14  بـباتنة1998-05-03

رحلي   لیلى 25072967 جید7014.10  بـالمسیلة1998-05-29

جلید   لینة إیمان 25072972 مقبول7111.10  بـالمسیلة1998-08-24

شاكر   مازیة 25072977 جید جدا7217.82  بـالمسیلة1998-08-30

جعیجع   محمد 25072992 جید7314.10  بـالمسیلة1998-09-23

جعیجع   محمد  بن معمر 25072993 مقبول7410.30  بـالمسیلة1999-01-17

الج   مھدي 25073075 مقبول7510.98  بـالمسیلة1998-01-05

قریشي   نبیل مصطفى 25073093 جید7614.22  بـالمسیلة1998-05-22

محمودي   نبیل سیف الدین 25073092 مقبول7710.94  بـالمسیلة1998-05-28

حاج عتو   محمد سفیان 25073024 قریب من الجید7812.48  بـالمسیلة1998-06-14

مالخسو   محمد الھادي 25073019 مقبول7911.82  بـباتنة1998-08-08

أحمد   نجم الدین 25073099 مقبول8011.86  بـالمسیلة1998-09-15

وقاف   مفتاح أدھم 25073051 مقبول8110.82  بـالمسیلة1998-10-05

بن یحي   محمد بالل 25073021 جید8215.30  بـالمسیلة1998-11-15
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محمدي   نجاة 25073095 مقبول8310.12  بـالمسیلة1999-01-26

رشید   مریم 25073042 قریب من الجید8412.30  بـأدرار1999-02-28

بوبعایة   مروة 25073035 مقبول8511.46  بـالمسیلة1999-03-17

بوبعایة   نسرین 25073105 قریب من الجید8612.34  بـالمسیلة1999-03-17

بن زاوي   مروة 25073036 مقبول8710.80  بـالمسیلة1999-03-26

سحنون   ولید 25073173 مقبول8811.06  بـالمسیلة1996-08-15

بن یحي   یوسف عبد المنعم 25073189 جید8914.96  بـالمسیلة1998-08-15

قادري   یاسمین 25073177 قریب من الجید9013.20  بـالمسیلة1999-03-01

بن الصدیق   وصال 25073169 جید جدا9117.34  بـالمسیلة1999-06-01

تلویت   نور الھدى 25073123 مقبول9210.52  بـباإلماین1996-08-20

جبالحي   نورالھدى 25073131 مقبول9310.82  بـالمسیلة1998-03-22

عطا اهللا   ھند 25073152 مقبول9410.90  بـالمسیلة1998-07-16

بن حمیدة   ھناء 25073151 جید9514.22  بـالمسیلة1998-07-18

برینیس   ھدى 25073144 جید9614.26  بـالمسیلة1998-07-26

سفار طبي   نور الھدى 25073125 قریب من الجید9712.08  بـالمسیلة1998-08-05

ساكر   نعمة 25073117 مقبول9810.96  بـالمسیلة1998-11-28

خمیسة   نوال 25073122 جید9914.48  بـالمسیلة1999-01-01
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رقیق برة   أحمد 25072431 مقبول111.16  بـالمسیلة1996-06-02

بن الصدیق   أسامة 25072441 مقبول211.84  بـالمسلیة1997-11-13

بن التومي   آدم 25072417 مقبول310.20  بـالمسیلة1998-01-21

أمغار   آسیة 25072418 جید415.28  بـالمسیلة1998-02-19

لدغم شیكوش   أسماء 25072446 مقبول510.02  بـالمسیلة1998-07-28

یعالوي   أحالم 25072428 قریب من الجید612.98  بـالمسیلة1998-10-18

خلف اهللا   آمنة 25072423 قریب من الجید712.50  بـالمسیلة1999-02-24

طبي   أیمن 25072488 مقبول810.00  بـالمسیلة1998-05-11

خوجة   أیمن 25072489 مقبول911.54  بـالمسیلة1998-05-12

روابحي   أنفال 25072478 مقبول1011.98  بـالمسیلة1998-07-06

لدغم شیكوش   أیمن 25072497 مقبول1111.46  بـالمسیلة1998-12-19

مقري   أیمن عبد الرؤوف 25072498 قریب من الجید1212.12  بـالمسیلة1998-12-21

كبویة   احمد شریف 25072546 مقبول1310.24  بـمدیة1996-07-01

بشیري   ابراھیم الخلیل 25072540 مقبول1410.20  بـالمسیلة1996-08-25

برة   اسماعیل 25072553 مقبول1511.94  بـالمسیلة1996-12-25

بكیر   احالم 25072544 مقبول1610.08  بـالمسیلة1997-01-11

بن خرباش   امیرة 25072589 قریب من الجید1713.22  بـالمسیلة1998-05-02

عزاز   ایمن 25072600 مقبول1810.68  بـالمسیلة1998-05-18

قارة   الرمیصاء 25072574 مقبول1910.90  بـالمسیلة1998-08-01

شعالن   الحمالوى 25072572 مقبول2010.32  بـالمسیلة1999-01-29

حملة   الھام 25072588 مقبول2111.10  بـالمسیلة1999-02-13

بوخلط   انفال 25072595 مقبول2210.92  بـالمسیلة1999-03-21

بن خرباش   اكرام حوریة 25072567 مقبول2310.16  بـالمسیلة1999-04-19

حفصي   تركیة 25072634 مقبول2410.16  بـالمسیلة1996-09-20
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بن حمیدوش   جمیلة شیماء 25072642 مقبول2511.12  بـالمسیلة1996-10-21

عالھم   حلیمة 25072651 مقبول2611.94  بـالمسیلة1997-01-10

شتیح   بلقیس 25072631 مقبول2711.96  بـالمسیلة1998-06-15

زیدالخیر   حلیمة 25072652 مقبول2811.40  بـالمسیلة1998-11-16

بن عمرة   بشرى 25072622 مقبول2911.00  بـالمسیلة1999-01-02

حمیدي   ثروة 25072638 جید3014.76  بـالمنصورة1999-06-18

لعجال   دلیلة 25072691 مقبول3110.36  بـالمسیلة1998-04-16

قریشي   حنان 25072669 قریب من الجید3212.62  بـالمسیلة1998-10-31

بودرواز   خدیجة 25072681 قریب من الجید3312.70  بـالمسیلة1999-03-23

میمون   شریف 25072784 مقبول3410.86  بـالمسیلة1996-09-13

طباخ   سلمى 25072756 مقبول3511.94  بـالمسیلة1996-11-11

دخوش   شعیب 25072785 قریب من الجید3613.00  بـالمسیلة1997-11-08

خیذر   شیماء 25072793 مقبول3711.72  بـالمسیلة1998-06-06

حریزي   زینب 25072741 قریب من الجید3812.54  بـحمام الضلعة1998-06-08

عبدي   ریان 25072732 مقبول3910.48  بـالمسیلة1998-11-09

بوخلط   صھیب 25072824 مقبول4011.30  بـالمسیلة1998-01-10

حماني   عبد الرحمان یاسین 25072850 مقبول4110.90  بـالمسیلة1998-09-12

بن صفاء   صالح الدین 25072821 قریب من الجید4212.28  بـالمسیلة1998-10-23

سبع   علي 25072891 مقبول4311.08  بـالمسیلة1997-08-28

تیتوم   عیماد الدین 25072900 مقبول4410.90  بـأحنیف1998-06-13

عمرون   عمر أمین 25072897 مقبول4511.14  بـالمسیلة1998-08-30

فخاري   فؤاد ابوبكر 25072903 مقبول4610.64  بـالمسیلة1998-10-18

لحوار   كنزة 25072942 مقبول4710.72  بـالمسیلة1995-05-24

سفار طبي   فاطمة 25072919 مقبول4810.34  بـالمسیلة1996-11-27

حموش   لبنى 25072948 مقبول4910.14  بـالمسیلة1997-02-04

بوعزیز   كنزة 25072944 قریب من الجید5012.58  بـالمسیلة1997-04-14

رقیق برة   محمد القاسم 25073005 مقبول5110.32  بـالمسیلة1997-07-16

بن خلیفة   محمد العربي 25073003 مقبول5211.28  بـالمسیلة1997-12-01

بریكي   محمد 25072988 قریب من الجید5313.30  بـالمسیلة1998-02-17
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فضیل   محمد 25072990 مقبول5410.56  بـالمسیلة1998-08-04

زروقة   فاطمة الزھراء 25072922 مقبول5511.96  بـالمسیلة1998-10-27

رجم   لینة 25072971 مقبول5610.60  بـحسین داي1998-11-12

والي   كریمة 25072938 مقبول5710.64  بـالمسیلة1998-12-07

شیكوش   فاطمة ایناس 25072925 مقبول5810.84  بـالمسیلة1999-02-20

بیرم   لطیفة 25072952 مقبول5911.22  بـالمسیلة1999-06-23

بلقاسم   لینة یاسمین 25072973 قریب من الجید6012.24  بـالمسیلة1999-07-05

بوخرص   مریم 25073039 مقبول6111.26  بـالمسیلة1997-01-13

خرشي   مھدي عبدالجلیل 25073079 مقبول6211.20  بـالمسیلة1997-08-29

وردي   ملیكة 25073054 جید6315.50  بـالمسیلة1998-06-02

نابي   محمد شریف 25073025 قریب من الجید6413.12  بـالمسیلة1998-07-02

زكار   مریم 25073041 مقبول6510.90  بـالمسیلة1998-09-22

براھیمي   نادین نور الھدى 25073088 قریب من الجید6613.50  بـالمسیلة1999-03-19

وحشي   مھدي ثابت 25073078 مقبول6711.28  بـالمسیلة1999-04-07

عیمر   منى 25073072 قریب من الجید6812.12  بـعین طایة1999-05-02

سفار   منال 25073069 قریب من الجید6913.06  بـالمسیلة1999-06-04

كوكة   ولید 25073174 مقبول7011.28  بـالمسیلة1997-03-10

حریزي   وفاء 25073172 قریب من الجید7113.06  بـالمسیلة1998-11-08

میھوبي   وداد 25073167 مقبول7210.52  بـالمسیلة1998-12-11

صغیرو   ھاجر 25073134 مقبول7311.44  بـالمسیلة1996-02-22

بلحسین   نورالدین 25073129 مقبول7410.14  بـالمسیلة1998-01-16

بوضیاف   نعیمة 25073119 مقبول7511.54  بـالمسیلة1998-04-28

حماني   نعیم 25073118 جید7614.50  بـالمسیلة1998-07-04

سفار طبي   نوال 25073121 جید7714.82  بـالمسیلة1998-10-10

كوكة   نور الھدى 25073126 جید7814.66  بـالمسیلة1998-11-30
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ختیم   أشرف زین الدین 25072449 مقبول110.16  بـالمسیلة1996-12-23

حجاب   أمنیة 25072455 جید جدا216.88  بـالمسیلة1998-08-29

بن موسى   أحالم 25072429 قریب من الجید312.12  بـالمسیلة1998-12-01

العایب   أكرم ضیاء الدین 25072450 قریب من الجید412.62  بـالمسیلة1999-02-20

جعیجع   إبتسام 25072502 مقبول510.02  بـتارمونت1995-01-01

حریزي   إخالص 25072506 مقبول611.10  بـالمسیلة1996-02-29

حمالوي   أمیرة 25072468 مقبول710.02  بـالمسیلة1998-03-14

سحیسح   أمیرة 25072469 جید جدا816.10  بـالمسیلة1998-08-05

مجناح   أیمن 25072491 مقبول910.06  بـالمسیلة1998-08-11

حموش   أیوب لطفي 25072501 مقبول1011.40  بـالمسیلة1998-08-25

بغدادي   أمینة 25072476 قریب من الجید1112.54  بـالجلفة1998-12-02

دحمان   أیمن 25072495 مقبول1211.96  بـباتنة1998-12-05

میھوبي   أیمن 25072496 مقبول1310.86  بـالمسیلة1998-12-08

مھدي   أنیس 25072482 مقبول1410.52  بـالمسیلة1998-12-15

شاكر   إكرام 25072522 مقبول1510.36  بـالمسیلة1996-08-14

مزعاش   العمریة 25072580 مقبول1611.16  بـالمسیلة1997-01-12

بوصبع   الشیماء 25072577 مقبول1711.16  بـسیدي عیسى1998-01-23

بن مبروك   إلھام 25072526 مقبول1810.72  بـبرج بوعریریج1998-03-26

علواني   إلھام 25072527 قریب من الجید1912.58  بـالمسیلة1998-07-14

یحیاوي   إیمان 25072533 جید2014.04  بـالمسیلة1998-08-03

دودو   ابراھیم الخلیل 25072541 جید2115.52  بـالمسیلة1998-08-03

بدیرة   إیمان 25072534 مقبول2210.16  بـالمسیلة1998-08-06

سعدي   إیمان 25072536 جید2314.24  بـالمسیلة1998-10-17

زروتي   إسالم 25072519 مقبول2411.44  بـالمسیلة1998-10-19
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عقون   إكرام 25072524 قریب من الجید2513.70  بـالمسیلة1998-11-08

خرخاش   بثینة 25072605 مقبول2611.42  بـالمسیلة1999-05-15

بن الذیب   إیمان 25072538 مقبول2710.12  بـالمسیلة1999-07-12

خالف   حسام 25072645 قریب من الجید2812.46  بـبوسعادة1996-11-17

دیلمي   بشرى 25072619 قریب من الجید2912.30  بـالمسیلة1998-05-24

كحل السنان   تسنیم 25072635 جید3014.02  بـالمسیلة1998-10-11

ربعي   تھاني 25072637 مقبول3110.32  بـالمسیلة1999-03-07

عجابي   رانیة 25072705 مقبول3210.44  بـالمسیلة1998-02-07

عاشور   رانیة 25072706 قریب من الجید3313.42  بـاألبیار1998-08-15

حاج سلیمان   دعاء 25072687 جید جدا3417.16  بـالمسیلة1998-09-18

عریوة   حنان 25072668 مقبول3511.88  بـالمسیلة1998-10-13

زغالش   خالد 25072674 قریب من الجید3613.88  بـالمسیلة1998-11-24

جعیجع   راضیة 25072701 قریب من الجید3713.88  بـحمام الضلعة1999-02-03

قریشي   سوسن 25072779 مقبول3811.54  بـالمسیلة1995-11-23

حمودي   رضوان 25072723 مقبول3910.02  بـالمسیلة1996-12-08

آزعون   سامي 25072748 مقبول4010.18  بـتیزي وزو1996-12-24

صحراوي   صباح 25072802 مقبول4110.70  بـالمسیلة1997-06-14

بن زاوي   زكریاء 25072737 قریب من الجید4212.68  بـالمسیلة1998-04-23

عمرون   صفاء 25072805 جید4314.16  بـالمسیلة1998-05-05

حداد   سارة 25072746 جید جدا4416.94  بـالمسیلة1998-05-29

راجعي   سماح 25072769 جید4515.48  بـالمسیلة1998-07-03

زغداني   صبرینة 25072804 قریب من الجید4613.86  بـعزازقة1998-07-31

بزاز   ریم 25072734 قریب من الجید4713.80  بـقسنطینة1998-08-12

حفظ اهللا   ریان 25072731 جید4815.50  بـتبسة1998-09-06

مریر   سیف االسالم 25072780 مقبول4911.44  بـبخنشلة1998-09-21

بوحراق   سعیدة 25072754 قریب من الجید5012.68  بـالمسیلة1998-10-07

صحراوي   صفاء 25072806 جید جدا5117.64  بـالمسیلة1999-01-23

جیاب   شیماء 25072796 مقبول5210.30  بـالمسیلة1999-02-05

حمالوي   سارة 25072747 جید جدا5316.22  بـالمسیلة1999-04-04
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زكار   صوریة 25072825 مقبول5410.16  بـالمسیلة1996-05-19

عرعار   طارق 25072828 مقبول5510.64  بـالمسیلة1998-07-27

عمیش   عبد الرؤوف 25072845 مقبول5611.84  بـالمسیلة1998-11-21

فلوسیة   صفاء 25072817 جید جدا5717.14  بـالمسیلة1999-02-12

كشرود   فاتح 25072906 مقبول5810.12  بـالمسیلة1996-07-07

عطااهللا   فؤاد 25072902 قریب من الجید5912.76  بـالمسیلة1998-02-23

عمام   عبد الكریم 25072868 مقبول6011.90  بـالجلفة1998-07-23

مكي   عالء الدین 25072888 قریب من الجید6113.36  بـالمسیلة1998-09-17

بوعربي   عصام 25072885 مقبول6210.44  بـالمسیلة1998-10-13

صحراوي   لزھر 25072951 مقبول6310.44  بـالمسیلة1995-02-24

بودیعة   محمد االمین 25073002 مقبول6410.34  بـالمسیلة1997-11-21

بوعزیز   محمد 25072987 قریب من الجید6513.68  بـعین الحمام1998-02-17

خیذري   فاطنة 25072927 مقبول6610.14  بـعین الریش1998-06-04

قریشي   لینة 25072969 جید6714.48  بـالمسیلة1998-06-26

لعیطر   محفوظ 25072978 مقبول6810.12  بـبن سرور1998-07-09

مھنانة   محمد األمین 25072999 مقبول6910.16  بـسطیف1998-08-01

تلي   مأمون 25072974 مقبول7010.06  بـالمسیلة1998-09-22

توافق   محمد أكرم 25072994 جید7114.72  بـالمسیلة1998-09-23

شاكر   فاطمة الزھرة 25072924 جید7215.66  بـالمسیلة1998-11-22

سلماني   فیصل عالء الدین 25072932 مقبول7310.38  بـالمسیلة1999-02-17

بوحامي   لؤي 25072947 مقبول7411.96  بـوادي النجاء1999-04-25

منعة   منال 25073068 جید7515.28  بـخراطة1998-03-13

سالمي   مروة 25073034 مقبول7611.34  بـسطیف1998-03-19

بوخاري   منار تقوى النفوس 25073067 جید جدا7717.68  بـالمسیلة1998-05-08

عجیسي   مریم 25073040 جید7815.10  بـسكیكدة1998-07-22

فلوسیة   میساء 25073085 قریب من الجید7913.04  بـالمسیلة1998-09-15

عوینة   ندى 25073101 مقبول8010.86  بـعین الحجل1998-11-26

زغبة   مھدي إسالم 25073077 قریب من الجید8112.70  بـالمسیلة1998-12-01

دومي   محمد عبد الرؤوف 25073026 قریب من الجید8212.84  بـالمسیلة1998-12-20

324من10:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1المسیلة| المسیلة -متوسطة العقید الحواس   | 28004: المؤسسة  

بودیلمي   نجیب 25073100 مقبول8311.34  بـالمسیلة1998-12-26

بن یونس   ملیكة 25073056 مقبول8410.56  بـالمسیلة1999-01-28

لقراني   منیر 25073073 جید8515.82  بـبرحال1999-02-09

غربي   ندى 25073102 قریب من الجید8612.92  بـبرج بوعریریج1999-04-27

بدیار   مولود 25073082 قریب من الجید8712.30  بـالمسیلة1999-05-04

عمرون   مروة 25073037 مقبول8810.40  بـالمسیلة1999-08-01

بوضیاف   وفاء 25073170 مقبول8910.34  بـالمسیلة1996-05-27

حریزي   وفاء 25073171 جید9014.88  بـالمسیلة1998-04-10

زیان   وھیبة 25073175 قریب من الجید9112.32  بـالمسیلة1998-10-26

زغالش   یوسف عبد الرحمان 25073188 مقبول9211.10  بـبرج بو عریریج1999-04-01

مخلوفي   ھیثم 25073154 مقبول9310.00  بـرأس الوادي1995-04-17

صحراوي   ھشام 25073147 مقبول9410.86  بـالمسیلة1995-09-21

زیان   ھدى 25073142 مقبول9510.20  بـالمسیلة1996-11-08

مناصري   نوال 25073120 مقبول9610.12  بـالمسیلة1997-11-14

بن یطو   ھدى یاسمین 25073145 مقبول9711.70  بـالمسیلة1998-04-09

سعدي   ھبة 25073140 مقبول9811.88  بـالمسیلة1998-10-17
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بوخالفة   آمنة 25073200 مقبول110.30  بـالمسیلة1996-10-18

كرمیش   أمال 25073230 قریب من الجید212.00  بـالمسیلة1997-04-10

عثامنیة   أمیرة 25073237 مقبول311.00  بـالمسیلة1997-11-24

فراحتیة   أحمد إسالم 25073215 مقبول410.80  بـالمسیلة1998-05-12

مرنیز   أشواق 25073225 قریب من الجید513.14  بـالمسیلة1998-06-10

عبد الرزاق   أسماء 25073219 مقبول611.24  بـالمسیلة1998-07-27

فضیلي   أسماء 25073220 مقبول711.32  بـالمسیلة1999-01-17

لویفي   أمال 25073232 قریب من الجید813.34  بـالمسیلة1999-04-05

صحراوي   إسحاق 25073274 مقبول910.94  بـالمسیلة1997-04-03

سعودي   إسحاق 25073275 جید1015.14  بـالمسیلة1998-02-10

عمرون   أمیمة 25073251 جید1115.98  بـالمسیلة1998-02-27

بغدادي   أیة 25073262 قریب من الجید1213.12  بـالمسیلة1998-08-24

سعودي   أیمن 25073267 قریب من الجید1313.44  بـالمسیلة1998-09-07

بعلھ   أیة 25073263 جید1415.14  بـالمسیلة1998-10-10

بطاط   إكرام 25073286 جید جدا1516.30  بـالمسیلة1999-10-20

بوساق   احمد 25073312 مقبول1610.64  بـالمسیلة1997-09-12

زبیري   اسماء 25073328 مقبول1710.48  بـالمسیلة1998-02-19

سالمي   ابتھال 25073304 قریب من الجید1813.58  بـالمسیلة1998-11-02

دھیمي   اسماء 25073329 قریب من الجید1913.84  بـالمسیلة1998-12-01

بركة   اسراء 25073321 مقبول2010.12  بـالمسیلة1998-12-25

تروني   إیمان 25073300 مقبول2110.66  بـالمسیلة1999-05-23

سعید نافع   الذھبیة 25073353 مقبول2210.12  بـالصحراء الغربیة1994-02-28

كدي امبارك   الرعبوب 25073354 قریب من الجید2312.80  بـالصحراء الغربیة1995-05-11

بن صالح   المعتز باهللا 25073370 مقبول2410.90  بـالمسیلة1997-01-22
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ساتة   العمري 25073368 مقبول2510.34  بـالمسیلة1997-03-19

بن خلیفة   بھاء الدین 25073425 مقبول2610.98  بـسلمان المسیلة1998-08-20

حجاب   بشرى 25073417 قریب من الجید2712.56  بـالمسلة1998-09-17

بوقرة   ایمان 25073400 جید جدا2816.00  بـالمسیلة1998-10-13

بوجمعة   المعتز عبد المعز 25073371 مقبول2911.04  بـالمسیلة1998-12-14

دشوشة   ایناس 25073407 قریب من الجید3013.86  بـالمسیلة1999-01-10

مقران   الھام 25073373 قریب من الجید3112.98  بـالمسیلة1999-01-24

احمد الحافظ   خدیجتو 25073481 مقبول3211.06  بـالصحراء الغربیة1994-08-12

رابح   خلود 25073485 جید3314.00  بـتبسة1998-03-08

بن النوي   حلیمة 25073452 قریب من الجید3412.90  بـالمسیلة1998-09-25

بن رجم   خولة 25073504 مقبول3510.00  بـالمسیلة1997-02-11

رواق   دنیا 25073513 جید3614.72  بـسطیف1998-02-21

بوطبیق   راضیة 25073528 قریب من الجید3712.54  بـبالمسیلة1998-06-17

غضبان   راضیة 25073529 مقبول3810.02  بـالمسیلة1998-07-10

قویدر   خولة 25073507 مقبول3911.28  بـعین ارنات1998-10-04

بكري   ذكرى 25073517 مقبول4010.74  بـالمسیلة1999-01-04

حمدي محمد سالم   سلطانة 25073608 مقبول4110.74  بـالصحراء الغربیة1993-08-10

مزوز   سعید كمال 25073602 مقبول4210.02  بـالمسیلة1994-09-02

سماعیلي   سھام 25073615 مقبول4310.54  بـالمسیلة1997-10-08

بن بقرة   سارة 25073581 جید4414.78  بـالمسیلة1998-02-17

مسقم   شیماء 25073639 جید4514.08  بـالحراش1998-05-18

برة   سعید 25073601 مقبول4610.14  بـالمسیلة1998-06-14

بن یونس   شھرزاد 25073636 قریب من الجید4712.52  بـالمسیلة1998-12-03

بعجي   سھام 25073617 جید4814.98  بـالمسیلة1998-12-27

منھوج   ریمة ھناء 25073561 جید4915.12  بـالمسیلة1999-05-14

بختي   زكیة ایناس 25073565 قریب من الجید5012.20  بـالمسیلة1999-05-30

بن یونس   ریان 25073558 قریب من الجید5112.74  بـالمسیلة1999-07-13

شیكوش حمینة   عبد الحق 25073685 مقبول5211.92  بـالمسیلة1998-07-13

مرزوقي   صفاء 25073664 مقبول5310.08  بـالمسیلة1998-12-05

324من13:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة - متوسطة إبن الھیثم  | 28015: المؤسسة  

سالم   شیماء 25073653 قریب من الجید5413.68  بـالمسیلة1998-12-18

حمودة   صفاء 25073665 مقبول5510.00  بـالمسیلة1999-01-04

حافري   عائشة 25073673 جید5614.88  بـالمسیلة1999-03-18

بعیرة   عبد الحلیم 25073686 مقبول5711.92  بـالمسیلة1999-04-24

سحیم   صباح صبرین 25073660 جید5815.32  بـالمسیلة1999-11-23

بوزیان   عبد القدوس 25073722 مقبول5910.00  بـمقرة1995-12-05

سرایش   عبد السالم 25073711 مقبول6010.06  بـالمسیلة1997-06-12

جربوعي   عمر 25073761 مقبول6110.48  بـالمسیلة1997-11-03

قاقي   فاروق 25073776 مقبول6210.32  بـالمسیلة1998-01-08

مكي   عبد القادر أمیر 25073721 قریب من الجید6313.42  بـالمسیلة1998-05-30

شیكوش   عبدالرحمان مصطفى االمین 25073730 قریب من الجید6412.64  بـالمسیلة1998-06-03

بعلي   عبد الرحیم 25073705 مقبول6511.78  بـالمسیلة1998-08-23

بن حلي   عفاف 25073738 قریب من الجید6612.32  بـالمسیلة1998-09-28

میمون   فارس 25073774 مقبول6710.42  بـالمسیلة1998-11-06

خمیسة   عبدالرشید 25073731 قریب من الجید6812.66  بـالمسیلة1998-11-20

عوینة   عبیر 25073733 جید جدا6916.56  بـالمسیلة1998-12-09

مقران   فائزة 25073767 مقبول7011.28  بـالمسیلة1999-01-24

زاوي   عبد الرؤوف 25073700 مقبول7111.44  بـالمسیلة1999-03-16

بنیة   فارس عصام 25073775 قریب من الجید7212.50  بـالمسیلة1999-07-22

بن رابح   مھدیة 25073914 مقبول7310.36  بـالمسیلة1997-08-11

كبویة   مروة 25073867 مقبول7411.00  بـالمسیلة1998-04-24

عفافسة   معاذ 25073885 قریب من الجید7512.82  بـبرج بوعریریج1998-07-11

بن خلیل   مروة 25073868 قریب من الجید7613.56  بـالمسیلة1998-07-27

خمیسي   مروة 25073869 مقبول7711.02  بـالمسیلة1998-08-25

قادري   محمد 25073851 مقبول7810.98  بـالمسیلة1998-08-29

عریوة   مولوك 25073917 مقبول7910.56  بـالمسیلة1998-09-03

روبي   محمد عبدالرحمان 25073861 مقبول8011.48  بـالمسیلة1998-09-18

غالب   لخضر امیر 25073815 جید8114.30  بـالمسیلة1998-10-02

اوذینة   مریم 25073875 جید8215.06  بـالمسیلة1999-01-04

324من14:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة - متوسطة إبن الھیثم  | 28015: المؤسسة  

باطلي   نبال 25073927 جید8314.68  بـالمسیلة1999-04-07

بدیار   مروان 25073864 مقبول8411.40  بـالمسیلة1999-04-08

بن عمر   منال 25073908 مقبول8511.76  بـالمسیلة1999-05-20

طاھري   مریم 25073878 قریب من الجید8613.64  بـالمسیلة1999-09-09

الصالح محمد بونة   نونة 25073973 قریب من الجید8713.86  بـالصحراء الغربیة1996-03-27

جیاب   نور الدین 25073965 مقبول8811.60  بـالمسیلة1998-04-19

عثامن   وئام 25073984 قریب من الجید8913.12  بـقسنطینة1998-04-21

حامدي   وفاء 25074001 مقبول9010.84  بـالمسیلة1998-05-06

عقریب   یاسمین 25074006 جید جدا9117.14  بـالمسیلة1998-07-02

جلول   ھناء 25073981 جید جدا9217.58  بـقسنطینة1998-09-17

مرزوقي   یوسف 25074017 قریب من الجید9312.48  بـالمسیلة1998-09-22

بن خلیل   نعیمة 25073958 جید9414.62  بـالمسیلة1998-11-06

سالم   وسیم 25073987 مقبول9511.70  بـالمسیلة1999-01-24

ساجي   نورالھدى 25073971 قریب من الجید9613.98  بـالمسیلة1999-02-01

324من15:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة - متوسطة االخوین بن قبي  | 28016: المؤسسة  

صحراوي   أكرم 25073226 مقبول110.84  بـالمسیلة1996-07-13

صغیور   أسماء 25073218 مقبول210.26  بـالمسیلة1997-10-10

ختیم   أمیرة 25073238 جید315.18  بـالمسیلة1998-05-19

بن صالح   أبوبكر الصدیق 25073206 مقبول411.34  بـالمسیلة1998-11-23

عرسالن   أیمن صھیب 25073270 مقبول511.82  بـالمسیلة1998-10-05

زبیري   أیمن 25073268 قریب من الجید612.22  بـالمسیلة1998-12-18

مزعاش   ابتسام 25073302 مقبول710.50  بـالمسیلة1995-10-21

تیطراوي   اسراء 25073322 مقبول810.74  بـالمسیلة1999-01-01

سي حمدي   توفیق 25073431 جید915.94  بـالمسیلة1995-06-16

جریو   بلقاسم 25073421 مقبول1010.38  بـالمسیلة1995-11-18

حمانى   انیس نبیل 25073387 مقبول1111.12  بـالمسیلة1996-05-02

محمد لقرع   بلقاسم 25073422 مقبول1210.96  بـالمسیلة1996-06-13

بن عثمان   جھیدة 25073435 مقبول1311.06  بـالمسیلة1998-08-24

دخان   تقوى 25073429 مقبول1410.00  بـالمسیلة1999-02-16

بن یونس   دنیا فطوم 25073516 قریب من الجید1513.96  بـالمسیلة1999-03-01

بن حلیمة   زینب 25073575 مقبول1610.02  بـالمسیلة1996-08-07

مھدي   سمیحة 25073612 جید جدا1717.20  بـالمسیلة1998-04-21

تومي   سارة 25073583 قریب من الجید1812.82  بـالمسیلة1998-09-15

دیلمي   سارة 25073584 قریب من الجید1912.04  بـالمسیلة1998-09-25

صغیور   شھرزاد 25073635 مقبول2011.46  بـالمسیلة1998-11-28

شارف   زوبیدة 25073569 قریب من الجید2112.76  بـالمسیلة1999-01-11

شریك   ریان 25073556 قریب من الجید2213.56  بـتبرقوقت1999-02-01

شیكوش حمینة   شعیب 25073632 مقبول2310.64  بـالمسیلة1999-02-20

میمون   صھیب 25073671 جید2415.54  بـالمسیلة1998-10-30

324من16:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة - متوسطة االخوین بن قبي  | 28016: المؤسسة  

زاوي   صبرین امیرة 25073661 قریب من الجید2512.88  بـالمسیلة1999-05-05

جمیات   فاتح 25073770 مقبول2610.64  بـالمسیلة1997-12-26

بوبكریة   فاطمةالزھراء 25073782 مقبول2711.80  بـالمسیلة1998-01-23

عطري   عبد المجید 25073725 قریب من الجید2812.50  بـالمسیلة1998-12-16

أوصیف   مروة 25073872 مقبول2910.58  بـالمسیلة1995-02-07

جالل   منیرة 25073912 مقبول3011.54  بـالمسیلة1998-06-02

حریزي   لیلى 25073823 جید3114.54  بـالمسیلة1998-06-04

أحمد عزي   نجیمة 25073932 مقبول3211.35  بـالمسیلة1998-08-28

بوخلط   مروة 25073870 مقبول3310.00  بـالمسیلة1998-11-11

ساتة   منال 25073907 مقبول3410.56  بـالمسیلة1998-12-20

عشور   نور الھدى 25073966 مقبول3510.30  بـتارمونت1995-10-07

سویسي   وفاء 25074000 مقبول3610.70  بـالمسیلة1996-11-15

324من17:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة -متوسطة أبي علي حسن  | 28017: المؤسسة  

حمادي   آمنة 25073201 قریب من الجید113.70  بـالمسیلة1998-02-04

جاھل   أمینة 25073257 جید214.22  بـالمسیلة1998-12-01

كحالي   اسامة 25073320 مقبول310.62  بـالمسیلة1995-04-12

رنجي   احمد المنذر 25073313 قریب من الجید412.00  بـالمسیلة1998-12-12

سالمي   حسام الدین 25073437 قریب من الجید512.06  بـالمسیلة1996-03-13

بلوذیني   ایناس نجمة 25073408 مقبول611.18  بـالمسیلة1996-08-09

خلف اهللا   امال 25073377 جید715.22  بـالمسیلة1998-06-18

شیخ   امیرة 25073382 قریب من الجید812.22  بـالمسیلة1998-12-15

محمودي   العمریة 25073369 مقبول910.64  بـالمسیلة1999-01-12

بوعافیة   حنان 25073465 مقبول1010.30  بـالمسیلة1998-07-23

شایب الذراع   خلود 25073486 مقبول1110.62  بـالمسیلة1998-10-03

دحمون   دلولة یاسمین 25073510 قریب من الجید1212.10  بـالمسیلة1998-09-18

بوقندوة   رشا 25073533 مقبول1310.60  بـالمسیلة1998-12-18

زوبیري   زینب 25073576 مقبول1411.14  بـالمسیلة1997-10-03

عبد الرحمان   زین الدین 25073572 مقبول1510.12  بـالمسیلة1997-10-27

قریشي   زینب 25073578 مقبول1610.64  بـالمسیلة1998-05-20

بوزیدي   شروق 25073628 مقبول1710.16  بـالمسیلة1998-12-04

بوقندورة   سارة 25073586 مقبول1810.22  بـالمسیلة1998-12-18

سراي   سعاد 25073589 جید1915.06  بـالمسیلة1998-12-25

جزار   ریان 25073557 مقبول2011.98  بـالمسیلة1999-05-13

لعشاش   صبیرة 25073662 مقبول2111.90  بـالمسیلة1998-12-06

غربي   عثمان 25073734 مقبول2210.86  بـالمسیلة1995-05-21

حاج مھدي   علي 25073754 مقبول2311.24  بـالمسیلة1998-08-12

بدیرة   فوزیة 25073788 قریب من الجید2412.64  بـالمسیلة1998-12-26

324من18:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة -متوسطة أبي علي حسن  | 28017: المؤسسة  

حاج لعروسي   فلة 25073787 قریب من الجید2512.84  بـالمسیلة1999-01-15

حاج لعروسي   فاطمة الزھراء 25073781 مقبول2610.08  بـالمسیلة1999-05-16

عوینة   محمد 25073833 مقبول2710.20  بـالمسیلة1996-07-04

نویوة   محمد 25073836 مقبول2810.32  بـالمسیلة1996-10-11

شریفي   نجوى 25073931 مقبول2911.42  بـالمسیلة1997-06-14

طلة   لبنى 25073811 مقبول3010.90  بـالمسیلة1997-09-18

شیماء   قشوم 25073801 جید3114.90  بـالمسیلة1998-07-18

بن صالح   محمد الطاھر 25073858 مقبول3210.12  بـالمسیلة1998-09-19

كرمیش   مریم 25073877 مقبول3310.90  بـالمسیلة1999-03-24

مھیة   ھاجر 25073974 مقبول3410.24  بـالمسیلة1996-12-13

قفي   نوال 25073964 قریب من الجید3513.78  بـالمسیلة1998-03-16

قوفي   یاسمین 25074005 مقبول3610.20  بـالمسیلة1998-04-09

شیخ   ھاني 25073976 مقبول3710.54  بـالمسیلة1998-05-23

جزار   ھیام 25073982 مقبول3810.68  بـالمسیلة1999-05-13

324من19:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة - متوسطة زین الدین بن معطي  | 28019: المؤسسة  

بوبكریة   أحالم 25073208 مقبول111.12  بـالمسیلة1995-12-20

عولمي   أمل 25073234 قریب من الجید213.86  بـالمسیلة1998-01-05

دبش   آیة 25073203 مقبول311.26  بـالمسیلة1998-04-04

منصوري   أحالم 25073213 قریب من الجید412.36  بـالمسیلة1998-09-20

عمروش   أماني 25073233 جید جدا516.30  بـالمسیلة1998-10-19

حبوش   إسماعیل 25073278 مقبول610.14  بـالمسیلة1995-05-16

زغبة   إكرام 25073284 قریب من الجید712.44  بـالمسیلة1998-02-04

یعالوي   أمینة 25073255 جید جدا817.66  بـالمسیلة1998-08-21

معیوف   أمینة 25073256 مقبول910.96  بـالمسیلة1998-11-08

لویفي   إلیاس 25073287 جید1014.76  بـالمسیلة1999-01-25

بوشاللق   الزھرة 25073358 مقبول1110.38  بـالمسیلة1997-12-15

میھوبي   ایناس 25073406 مقبول1210.88  بـالمسیلة1998-02-02

بن یطو   انور محمد 25073385 مقبول1310.24  بـبوفاریك1998-09-20

مونسي   انس 25073384 قریب من الجید1412.24  بـباب الواد1998-12-08

سراي   تقوى 25073428 قریب من الجید1513.42  بـالمسیلة1999-02-04

بطاط   خالد 25073472 قریب من الجید1613.76  بـالمسیلة1995-01-11

رحالي   راضیة 25073526 مقبول1710.22  بـالمسیلة1996-10-24

قریشي   خیرة 25073508 مقبول1810.16  بـالمسیلة1998-11-06

بن التومي   زین الدین 25073571 مقبول1910.48  بـالمسیلة1995-07-23

قفي   سلیم 25073609 مقبول2010.48  بـالمسیلة1997-08-28

دحماني   ساعد 25073587 مقبول2110.10  بـالمسیلة1997-09-07

بوضیاف   ریمة 25073560 مقبول2211.70  بـالمسیلة1998-11-28

بوشعرة   عبد الحق 25073683 مقبول2311.22  بـالمسیلة1996-09-19

ابن التومي   عاطف 25073676 مقبول2410.56  بـالمسیلة1996-11-02

324من20:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2المسیلة| المسیلة - متوسطة زین الدین بن معطي  | 28019: المؤسسة  

عبد العزیز   صابرة 25073658 مقبول2511.62  بـالمسیلة1998-04-07

شویھ   عبد الحق 25073684 مقبول2611.60  بـالمسیلة1998-04-08

رحالي   عبد الرحمان 25073701 مقبول2710.08  بـالمسیلة1995-05-24

عیسو   عبد النور 25073726 مقبول2810.04  بـالمسیلة1995-07-18

خناش   فاتح 25073769 مقبول2911.06  بـالمسیلة1995-12-17

حاج سعید   عبد الصمد 25073713 مقبول3010.50  بـتقرت1998-05-05

ملوكي   عماد فیصل 25073756 مقبول3110.00  بـالمسیلة1998-12-12

ولد التومي   المیة 25073810 قریب من الجید3212.10  بـبرج الكیفان1995-09-05

بوسدرایة   نادیة 25073923 مقبول3310.06  بـالمسیلة1996-05-22

قفي   كمال 25073806 مقبول3411.50  بـالمسیلة1996-06-26

سراي   كریمة 25073804 مقبول3510.06  بـالمسیلة1997-11-26

الزیغد   محمد االمین 25073857 مقبول3610.12  بـالمسیلة1998-10-29

ملوكي   كنزة 25073809 جید3714.34  بـالمسیلة1999-01-08

مشروق   نریمان 25073933 مقبول3811.44  بـبرج بوعریریج1999-02-24

رزیقات   نوال 25073962 مقبول3910.56  بـالمسلة1996-11-26

معروف   ھبة 25073977 مقبول4010.42  بـالمسیلة1998-05-21

بورنان   یاسمین 25074007 مقبول4111.18  بـالمسیلة1998-08-13

تعقیلت   یاسین 25074010 قریب من الجید4212.70  بـالجزائر1998-09-01

بوھالي   وصال 25073988 جید جدا4317.04  بـالمسیلة1998-09-18

جریدة   یسرى 25074014 جید4415.08  بـالمسیلة1998-11-07

عرعار   ھبة اهللا فردوس 25073978 جید4515.68  بـالمسیلة1998-11-30
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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

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة - متوسطة احمد شوقي  | 28030: المؤسسة  

عدوي   أمیرة 25074089 مقبول111.60  بـالمسیلة1996-03-12

خوجة   أیمن عبدالحق 25074112 مقبول210.72  بـالمسیلة1996-09-14

بلخدریة   أمیرة 25074091 مقبول310.86  بـنقاوس باتنة1997-09-02

عبدالحق   أحمد 25074050 مقبول410.62  بـالمسیلة1997-12-17

دوغة   أیمن شمس الدین 25074111 قریب من الجید512.00  بـالمسیلة1998-01-28

غیاط   آمنة الھام 25074036 جید614.56  بـالمسیلة1998-05-13

قرنة   آیة 25074041 قریب من الجید712.04  بـالمسیلة1998-09-20

قاقي   أمینة 25074098 قریب من الجید813.26  بـبن سرور1998-09-20

قریشي   أنس أیمن 25074099 مقبول911.56  بـالمسیلة1998-10-23

معوش   أشواق 25074080 قریب من الجید1013.78  بـالمسیلة1998-11-16

والي   أحمد أمین 25074051 جید1114.60  بـبوسعادة1998-11-22

حمیدي   أمیرة 25074093 مقبول1210.42  بـالمسیلة1999-03-26

طیھار   إیمان 25074154 مقبول1311.10  بـالمسیلة1998-01-07

ملوكي   إكرام 25074140 مقبول1410.48  بـالمسیلة1998-01-27

خلفاوي   إكرام 25074141 مقبول1511.62  بـسطیف1998-09-08

فضیلي   اروى خلود 25074164 قریب من الجید1612.04  بـالمسیلة1999-01-01

بوبعایة   البشیر 25074192 مقبول1710.50  بـالمسیلة1997-09-07

مروش   اسالم 25074179 مقبول1810.22  بـالمسیلة1998-02-10

لجلط   اسماء 25074182 جید1914.56  بـالمسیلة1998-04-05

لعجال   جھاد 25074300 مقبول2010.28  بـالمسیلة1996-01-13

دوشة   ایمان 25074250 جید جدا2117.36  بـالمسیلة1998-04-08

لعطلي   ثامر 25074293 قریب من الجید2213.64  بـالمسیلة1998-06-20

عمروش   حسینة 25074316 جید2314.76  بـالمسیلة1998-07-25

مقراني   انیس 25074244 قریب من الجید2412.60  بـدرقینة1998-09-11
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة - متوسطة احمد شوقي  | 28030: المؤسسة  

خوجة   حفصة 25074317 جید2515.40  بـالمسیلة1999-01-19

عقون   تركیة 25074288 مقبول2611.06  بـالمسیلة1999-01-27

سلطاني   بسمة 25074261 جید2714.88  بـالمسیلة1999-02-28

مزراق   بسمة 25074262 مقبول2810.36  بـالمسیلة1999-04-25

لبوازدة   حیاة 25074343 مقبول2910.28  بـالمسیلة1995-12-08

نعمي   حنان 25074341 مقبول3011.64  بـالمسیلة1998-01-27

شعبي   خدیجة 25074353 قریب من الجید3112.48  بـتیمیمون1998-02-24

شودار   خدیجة 25074354 جید3215.70  بـالمسیلة1998-06-30

بن جاوحدو   خولة 25074368 مقبول3310.20  بـالمسیلة1998-08-25

محادي   حلیمة 25074331 قریب من الجید3412.76  بـبالمسیلة1998-11-14

جاھل   رزیقة 25074407 مقبول3510.96  بـالمسیلة1995-05-09

صدوق   رشا 25074408 قریب من الجید3612.08  بـالمسیلة1998-03-08

عالل   ربیعة 25074402 قریب من الجید3713.16  بـالمسیلة1998-08-28

لصقع   رشا 25074409 قریب من الجید3813.46  بـالمسیلة1998-09-20

دحدوح   دنیا 25074394 مقبول3910.88  بـالمسیلة1998-11-29

صغیور   رضا 25074410 قریب من الجید4012.78  بـالمسیلة1999-05-07

حاج لعروسي   زھیر 25074453 مقبول4111.40  بـالمسیلة1995-01-01

شمي   صالح الدین 25074602 مقبول4210.08  بـالمسیلة1995-07-28

مكي   سامي 25074480 مقبول4310.12  بـالمسیلة1995-09-03

بودیلمي   شیماء 25074561 مقبول4410.22  بـبالمسیلة1995-10-09

عیسو   زھراء 25074450 مقبول4511.24  بـالمسیلة1996-01-31

قانة   سامي 25074482 مقبول4610.78  بـبوسعادة1997-04-22

ھباش   سیف الدین 25074546 مقبول4710.10  بـالمسیلة1997-05-29

مكي   سالم 25074468 مقبول4810.22  بـالمسیلة1997-07-24

جیلط   شیماء نور 25074588 قریب من الجید4913.22  بـالمسیلة1997-11-25

شترة   صابرین 25074592 مقبول5010.66  بـالمسیلة1998-02-08

طیابي   سیف الدین 25074547 مقبول5110.10  بـسیدي عیسى1998-05-21

عثماني   رمضان 25074431 قریب من الجید5212.00  بـالمسیلة1998-06-15

غیاط   سامیة 25074484 جید5314.14  بـالمسیلة1998-06-29
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة - متوسطة احمد شوقي  | 28030: المؤسسة  

دشوشة   صفیان 25074597 مقبول5410.92  بـأقبو1998-07-22

مكي   زینب 25074457 مقبول5510.84  بـالمسیلة1998-07-27

حریزي   شمس الدین 25074553 قریب من الجید5612.44  بـالمسیلة1998-09-08

نور   سكینة 25074501 قریب من الجید5713.28  بـالمسیلة1998-09-23

دومي   سارة 25074465 جید5814.46  بـالمسیلة1998-09-29

جرار   سناء 25074532 مقبول5911.26  بـالمسیلة1998-10-19

بالكة   صابرین 25074593 مقبول6010.28  بـسیدي امحمد1998-10-24

شریف   ریان 25074440 قریب من الجید6113.12  بـالمسیلة1998-11-03

بوخرص   ریان 25074441 مقبول6210.72  بـالمسیلة1999-02-08

زغوغ   زكریاء 25074449 جید6314.00  بـبوروبة1999-03-09

بن ناصر   زھیر 25074454 مقبول6410.54  بـالمسیلة1999-04-04

نصري   مصعب شاھین 25074549 قریب من الجید6513.02  بـالمسیلة1999-05-19

منصوري   شیماء 25074587 مقبول6610.56  بـالمسیلة1999-08-14

بورزق   علي شھاب الدین 25074699 قریب من الجید6712.82  بـالمسیلة1996-03-24

طیایبة   عبد اللطیف 25074653 مقبول6810.26  بـالمسیلة1997-01-24

طویرات   عفاف 25074687 مقبول6910.40  بـالمسیلة1997-05-22

ھباش   عالء 25074690 مقبول7010.56  بـالمسیلة1997-05-29

احمد میلي   عبدالحلیم مصطفى 25074660 مقبول7110.74  بـالمسیلة1997-07-04

حبیل   عبد الرحیم 25074641 مقبول7210.30  بـالمسیلة1997-07-26

العمري   فاطمة الزھراء 25074745 مقبول7311.14  بـببوسعادة1997-09-11

بسطي   فاطمة الزھراء 25074746 مقبول7410.14  بـالمسیلة1997-12-02

بوضیاف   فاطمة 25074736 جید7514.40  بـالمسیلة1998-01-15

كریم   عیسى 25074712 مقبول7611.64  بـحمام الضلعة1998-02-13

بدیرة   فاطمة 25074738 مقبول7710.40  بـالمسیلة1998-06-15

بوخلط   عبلة 25074665 قریب من الجید7813.46  بـالمسیلة1998-06-16

سبتي   غادة غزالن 25074715 جید جدا7916.20  بـالمسیلة1998-08-07

عیش   عمار 25074704 قریب من الجید8012.90  بـالمسیلة1998-08-20

بن شویخ   فدوى ام السعد 25074757 قریب من الجید8113.68  بـعین وسارة1998-10-26

دریسي   مربوحة 25074851 قریب من الجید8213.78  بـبرج بوعریریج1998-03-23
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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حجاب   محمد عبد الرحمان 25074842 مقبول8311.48  بـالمسیلة1998-07-08

جعیجع   مروة 25074865 قریب من الجید8412.14  بـالمسیلة1998-07-21

دحمان   مخلوف 25074848 قریب من الجید8513.14  بـعواسة بالسوامع1998-09-14

جنیدي   محمد 25074809 مقبول8610.42  بـالمسیلة1996-10-14

مزعاش   منى زكیة 25074908 مقبول8711.04  بـالمسیلة1997-05-19

سماعیلي   محمد 25074810 مقبول8810.74  بـالمسیلة1997-05-27

حجاب   منصف الخیر 25074904 مقبول8910.22  بـالمسیلة1998-06-03

قدور شریف   مصطفى 25074892 قریب من الجید9013.54  بـالمدیة1998-06-29

بوعافیة   لیلى 25074795 جید9115.66  بـالمسیلة1998-12-05

رماش   مفید إسالم 25074896 قریب من الجید9213.18  بـالمسیلة1999-04-14

ساسي   مصعب 25074894 مقبول9310.74  بـالمسیلة1999-07-11

ھلتالي   نسیبة 25074956 مقبول9410.26  بـالمسیلة1996-11-04

عجابي   نجیب 25074946 مقبول9510.88  بـالمسیلة1997-02-03

ملیاني   نسیم صفوان 25074957 قریب من الجید9613.78  بـالمسیلة1999-03-14

عوینة   ھبة 25075011 مقبول9711.84  بـالمسیلة1997-12-09

بوداود   ھدى 25075017 جید9815.28  بـالمسیلة1998-01-03

سعودي   ھبة 25075012 قریب من الجید9913.50  بـالمسیلة1998-05-24

بورنان   نور الھدى 25074990 مقبول10010.88  بـالمسیلة1998-08-13

بن ناصر   ھاجر 25075003 قریب من الجید10112.74  بـالمسیلة1998-11-20

جیاب   نور الھدى 25074993 قریب من الجید10212.38  بـالمسیلة1999-06-21

جراف   ھشام 25075030 مقبول10311.44  بـالمسیلة1997-07-08

ساسي   وفاء 25075054 قریب من الجید10412.92  بـالمسیلة1998-03-07

بیبي   وائل 25075040 قریب من الجید10512.42  بـمقرة1998-03-23

بوطي   ھیثم 25075036 مقبول10610.68  بـالمسیلة1998-07-04

شتیح   وسام 25075047 مقبول10711.48  بـالمسیلة1998-07-29

لوناس   ھیثم عزالدین 25075039 جید10815.50  بـالمسیلة1999-02-24

بطاش   یسرى 25075086 قریب من الجید10913.68  بـالمسیلة1998-09-03

324من25:  الصفحة  
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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

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة - متوسطة طریق حمام الضلعة  | 28031: المؤسسة  

سالمي   آسیا 25074030 مقبول111.46  بـالمسیلة1997-04-04

عدوي   آسیا 25074031 مقبول210.66  بـالمسیلة1998-07-23

بریك   حاتم 25074302 مقبول311.38  بـحمام الضلعة1998-05-28

أوذینة   بلقاسم 25074283 مقبول410.32  بـأوالد ماضي1998-08-23

بلفار   خولة 25074366 مقبول511.50  بـشلغوم العید والیة میلة1998-04-04

حریزي   خدیجة 25074356 مقبول611.74  بـبرج بوعریریج1998-09-11

بن قونیة   صفیة 25074598 مقبول710.36  بـسیدي عیسى1996-03-14

شلباب   سھام 25074535 مقبول810.34  بـالمسیلة1996-04-09

بن ثامر   سارة 25074461 قریب من الجید912.34  بـالمسیلة1997-09-14

نجاعي   سیف 25074542 قریب من الجید1012.14  بـطرابلس1997-11-13

ھاللي   سھام 25074536 مقبول1111.06  بـالمسیلة1997-11-19

طیابي   ریاض 25074436 مقبول1211.86  بـبرج بوعریریج1998-04-02

مقران   صابرة 25074590 مقبول1310.74  بـالمسیلة1998-08-24

حمریط   سھیلة 25074540 قریب من الجید1413.56  بـعین ارنات سطیف1998-12-22

الھادي   فاطمة 25074737 جید1515.10  بـالمسیلة1998-05-04

سرایش   نصیرة 25074962 مقبول1610.74  بـالمسیلة1996-11-06

برحومة   نریمان 25074949 جید1715.08  بـقمار1998-02-05

دراج   نجوى 25074945 مقبول1810.08  بـالمسیلة1998-12-14

معاش   نورة 25074998 مقبول1911.02  بـالمسیلة1998-09-19
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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

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة - متوسطة بورزق عبد المجید  | 28032: المؤسسة  

نعیجي   أیمن 25074101 مقبول111.00  بـالمسیلة1997-07-14

ربعي   أیمن 25074102 مقبول211.16  بـالمسیلة1997-07-26

حركات   أكرم 25074085 قریب من الجید312.98  بـامجدل1999-01-13

زریق   إلھام 25074145 مقبول411.62  بـالمسیلة1998-07-22

لوناس   إیمان 25074156 مقبول511.58  بـالمسیلة1999-02-01

صغیري   الغربي 25074216 مقبول610.08  بـالمسیلة1996-08-25

حرزلي   العز عبد السالم 25074210 مقبول710.38  بـبوسعادة1998-01-28

مسقم   حسام 25074307 مقبول810.84  بـالمسیلة1998-01-15

سلیم   النوري 25074229 مقبول910.20  بـالمسیلة1998-04-05

زعیتر   ایة 25074245 قریب من الجید1012.06  بـالمسیلة1998-07-24

معوش   امیرة 25074237 جید1115.22  بـالمسیلة1998-09-01

سماعیلي   امنة 25074234 مقبول1210.14  بـالمسیلة1999-01-14

دراج   حیاة 25074346 قریب من الجید1312.12  بـالمسیلة1998-09-06

سعادة   سفیان 25074494 مقبول1411.02  بـالمسیلةالمسیلة1994-10-26

شتیح   سفیان 25074496 مقبول1511.66  بـالمسیلة1996-05-25

بن نخلة   زھرة 25074451 مقبول1611.54  بـالمسیلة1997-02-02

داود   سلسبیل 25074502 مقبول1710.78  بـالمسیلة1997-03-14

تیطوم   سمیة 25074517 قریب من الجید1812.08  بـحمام الضلعة1998-05-01

صیدون   شیماء 25074581 مقبول1910.16  بـالمسیلة1998-09-02

قاقي   زینب 25074458 جید2015.86  بـبوسعادة1998-10-19

جعفر   صابرین 25074594 قریب من الجید2112.69  بـالمسیلة1998-11-17

سلیماني   سلسبیل الیاقوت 25074504 مقبول2210.84  بـالمسیلة1999-01-04

ربعي   عیسى 25074708 مقبول2311.52  بـبسكرة1996-06-17

جراد   عبد الكریم 25074651 مقبول2410.82  بـالمسیلة1996-09-24

324من27:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة - متوسطة بورزق عبد المجید  | 28032: المؤسسة  

بعلي   فاطمة الزھراء 25074743 مقبول2510.26  بـالمسیلة1996-12-27

طرشي   عبیر 25074679 مقبول2610.44  بـالمسیلة1997-08-08

طرابلسي   عبد الرزاق 25074643 مقبول2710.04  بـالمسیلة1997-10-13

زین   عبیر 25074682 قریب من الجید2812.96  بـالمسیلة1999-03-12

قارة   قمر رمیصاء 25074765 مقبول2910.86  بـالمسیلة1999-03-14

عدوي   فاطمة 25074740 مقبول3010.44  بـالمسیلة1999-05-27

روان   مروة 25074861 مقبول3110.80  بـالمسیلة1997-11-30

بزاح   منیة 25074909 مقبول3211.26  بـالمسیلة1996-09-18

لدغم شیكوش   مقدودة 25074898 مقبول3311.44  بـالمسیلة1999-01-31

حریزي   ندى 25074948 جید3414.06  بـالمسیلة1998-05-26

مبروكي   نور الھدى 25074989 مقبول3511.06  بـالمسیلة1998-03-24

دامة   ھاجر 25075008 قریب من الجید3613.48  بـالمسیلة1999-03-18

تیطراوي   نور الھدى 25074992 مقبول3710.64  بـبسكرة1999-05-30

خباشة   یاسمین 25075061 قریب من الجید3812.68  بـالمسیلة1997-06-08

تباني   ھیثم ضیاء الدین 25075038 مقبول3911.22  بـالمسیلة1998-02-08

عزیزي   یاسمینة 25075066 جید4014.54  بـالمسیلة1998-04-23

خنوف   ھناء 25075033 مقبول4111.46  بـباتنة1998-08-06

بلعباس   وھیبة 25075059 مقبول4210.92  بـسطیف1998-08-20

324من28:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة -  جویلیة 05متوسطة | 28033: المؤسسة  

سعیدان   أحالم 25074043 مقبول111.58  بـحمام الضلعة1996-02-29

طھاري   أبوبكر 25074042 مقبول210.56  بـالبلیدة1997-12-24

مغازي   آیة 25074039 مقبول310.32  بـاوالد جالل1998-03-16

غزرم   أیمن حسام الدین 25074110 مقبول411.58  بـالمسیلة1998-05-17

سماعیني   أسامة 25074059 مقبول511.68  بـالمسیلة1998-06-07

محمدي   آمنة 25074035 مقبول611.22  بـالمسیلة1998-08-07

القطعة   أمیرة 25074092 مقبول710.12  بـمسیف1998-08-14

بركة   أشرف 25074067 مقبول810.04  بـسلمان1998-09-18

أحمد عبد المالك   أسامة 25074060 قریب من الجید912.08  بـالمسیلة1998-11-28

عوینة   إسماعیل 25074138 مقبول1010.58  بـالمسیلة1998-05-10

حریزي   العید 25074215 مقبول1110.44  بـالمسیلة1996-04-24

شریف   الطیب 25074206 قریب من الجید1212.79  بـمقرة1997خالل 

خوجة   بومدین 25074287 قریب من الجید1312.22  بـالمسیلة1998-06-18

بو تشیشة   حسام الدین 25074310 مقبول1411.46  بـالمسیلة1998-06-26

بوخلط   خولة 25074364 مقبول1510.70  بـالمسیلة1996-07-17

وضاح   حكیمة 25074329 قریب من الجید1612.90  بـالمسیلة1998-01-18

حمیدي   زھور 25074452 مقبول1710.30  بـالصمة1996-05-19

بن حمیدة   عبد الباسط 25074616 مقبول1810.04  بـالمسیلة1996-09-13

غالب   ریان 25074439 مقبول1910.20  بـالمسیلة1996-11-29

معوش   سلیمان 25074510 مقبول2010.06  بـونوغة1996-12-11

رقیق   زكریاء 25074448 مقبول2110.48  بـحمام الضلعة1997-04-13

جاھل   سناء 25074531 مقبول2210.54  بـالمسیلة1997-06-17

بن محي الدین   ریان مكة 25074442 مقبول2310.52  بـعنابة1998-00-00

شتراوي   صابرین 25074591 مقبول2410.68  بـالمسیلة1998-01-12

324من29:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة -  جویلیة 05متوسطة | 28033: المؤسسة  

دوفي   سارة 25074463 قریب من الجید2512.54  بـالمسیلة1998-07-14

بحاش   سھام 25074537 مقبول2611.66  بـالمسیلة1998-10-30

شیداي   شیماء 25074583 مقبول2711.80  بـبن داود1998-11-08

غرابي   طارق 25074611 جید2815.64  بـبجایة1998-11-10

العربي زغالش   سارة 25074466 مقبول2910.70  بـالمسیلة1998-11-20

ساعد   سراج 25074485 قریب من الجید3013.88  بـبسكرة1998-12-20

صیود   سندس 25074533 مقبول3110.20  بـالمسیلة1999-01-30

بایزید   فاطمة 25074734 مقبول3210.48  بـالمسیلة1996-03-21

سعدي   عبیر 25074666 مقبول3310.12  بـالمسیلة1996-04-21

لكحل   فاطمة الزھراء 25074742 مقبول3410.54  بـالمسیلة1996-07-23

جعیجع   عبد الرؤوف 25074634 مقبول3510.42  بـالمسیلة1996-08-05

منجحي   فارس 25074730 مقبول3610.64  بـالمسیلة1996-09-16

حموش   فارس 25074731 مقبول3711.66  بـالمسیلة1996-11-07

لكحالي   عالء الدین 25074693 مقبول3811.20  بـالمسیلة1997-00-00

والي   عبد الرؤوف 25074635 مقبول3910.64  بـالمسیلة1997-02-23

بن طیر اهللا   عبد الرؤوف 25074637 مقبول4010.82  بـالمسیلة1997-08-14

بولعراس   عطاء اهللا 25074685 جید4115.40  بـسیدي عیسى1998-03-03

بلعباس   عقبة 25074688 مقبول4210.48  بـالمسیلة1998-04-21

دري   فاطمة 25074739 مقبول4310.96  بـالمسیلة1998-07-02

خلفة   عقیلة 25074689 قریب من الجید4413.32  بـالمسیلة1998-07-08

دومي   كریمة 25074768 مقبول4510.92  بـالمسیلة1998-08-16

غرابي   عبد الرحمان 25074640 مقبول4611.16  بـالمسیلة1998-10-02

زرواق   كاضم 25074766 مقبول4710.12  بـالمسیلة1998-11-06

الغربي   عالء الدین 25074696 مقبول4810.50  بـبوسعادة1998-12-14

زغبة   عبد الرزاق 25074645 جید4914.50  بـالمسیلة1999-04-12

محادي   مرزاقة 25074853 مقبول5011.42  بـالمسیلة1999-02-10

محمادي   محمد األمین 25074831 مقبول5110.64  بـبن النزوه1999-02-25

بن زیان   مریم 25074882 مقبول5210.66  بـبوسعادة1998-03-08

حاج أعراب   لیزة 25074793 قریب من الجید5313.44  بـبوغني1998-05-16

324من30:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3مسیلة| المسیلة -  جویلیة 05متوسطة | 28033: المؤسسة  

بن یطو   لینة 25074797 قریب من الجید5412.20  بـالمسیلة1998-09-09

أحمد میلي   منى 25074907 جید5514.26  بـالمسیلة1998-12-21

قطوش   مریم 25074885 مقبول5610.58  بـالمسیلة1999-02-26

سریبلي   نصیرة 25074961 مقبول5710.42  بـالمسیلة1996-10-05

سدیرة   نبیلة 25074938 مقبول5810.14  بـالمسیلة1996-12-25

بوخروبة   نجیب 25074947 قریب من الجید5912.68  بـالمنصورة1998-08-06

رحالي   نسیمة 25074959 قریب من الجید6012.36  بـالمسیلة1998-11-26

مرابط   نسرین 25074953 مقبول6111.69  بـالمسیلة1998-12-27

طرشي   ھاجر 25075001 مقبول6210.44  بـونوغة1997-04-24

خنوف   نور اإلیمان 25074984 جید6314.38  بـبرج بوعریریج1998-08-10

بوعكاز   رابح 25075105 مقبول6410.88  بـالمسیلة1996-11-13

منصور   وسام 25075046 مقبول6510.62  بـالمسیلة1997-10-22

بلقلیل   وردة 25075044 جید6615.72  بـالمسیلة1998-02-02

مقران   ورود نورة 25075045 جید6715.50  بـالمسیلة1998-06-13

324من31:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 4مسیلة| المسیلة - ابن ھاني االندلسي /م | 28043: المؤسسة  

سالمي   إسماعیل 25075196 مقبول110.32  بـالمسیلة1996-06-30

مجاھد   إسماعیل 25075198 مقبول210.20  بـالمسیلة1997-01-19

بن الصغیر   آیة 25075123 مقبول310.70  بـالمسیلة1998-09-16

عیشاوي   إسماعیل 25075197 مقبول410.34  بـالمسیلة1998-12-21

محمد شیكوش   أیمن 25075187 مقبول510.94  بـالمسیلة1999-02-10

مجاھد   أنیس 25075176 مقبول610.44  بـالمسیلة1999-02-11

رحال   آیة مروة 25075124 قریب من الجید712.14  بـالمسیلة1999-03-21

معوش   احالم 25075228 مقبول810.16  بـالمسیلة1996-03-08

عوادي   ابراھیم 25075224 مقبول910.60  بـالمسیلة1997-04-30

تحي   الحسن 25075249 مقبول1011.00  بـالمسیلة1998-07-12

فلیاشي   اكرم عبد العزیز 25075243 قریب من الجید1112.46  بـالمسیلة1998-08-19

حریزي   العمري رضا 25075269 مقبول1210.76  بـالمسیلة1997-04-05

قاضي   ایمن 25075286 جید1315.60  بـالمسیلة1998-10-20

سباع   رضوان 25075392 مقبول1410.12  بـالمسیلة1997-02-09

بلبال   راویة 25075387 جید1515.22  بـالمسیلة1997-06-29

مرزوق   خولة 25075372 مقبول1610.42  بـالمسیلة1997-07-12

بلطرش   خدیجة 25075352 مقبول1710.20  بـالمسیلة1997-10-04

بورزق   دنیا 25075378 مقبول1810.70  بـالمسیلة1998-04-27

بن عمیر   رشا 25075391 جید1915.14  بـالمسیلة1998-06-10

سماعیلي   أبوبكر 25075316 مقبول2011.92  بـمسیلة1999-07-27

بوقرة   شھیناز 25075499 مقبول2110.74  بـالمسیلة1995-11-02

فضیل   شیماء 25075503 مقبول2210.54  بـالمسیلة1998-01-05

بوزیدي   عبد الحق 25075548 قریب من الجید2312.42  بـالمسیلة1998-02-27

یعقوب   سناء 25075476 مقبول2410.42  بـبسكرة1998-05-30

324من32:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 4مسیلة| المسیلة - ابن ھاني االندلسي /م | 28043: المؤسسة  

بن الصغیر   عمر 25075618 مقبول2510.08  بـالمسیلة1998-06-24

عریوة   عائشة 25075539 قریب من الجید2613.76  بـالمسیلة1998-07-13

محواس   فاطمة 25075629 قریب من الجید2712.38  بـالمسیلة1998-07-30

بوراس   سوسن 25075484 قریب من الجید2813.60  بـالمسیلة1998-08-28

روبي   عبد الرحمان شرف الدین 25075555 مقبول2911.80  بـمسیلة1998-11-04

سي سریر   عبد العزیز 25075569 مقبول3010.12  بـالمسیلة1999-01-02

زید الخیر   عفاف 25075591 مقبول3110.50  بـالمسیلة1999-01-08

بن یطو   عبد اهللا 25075573 جید3215.22  بـالمسیلة1999-07-10

بتقة   مباركة 25075678 مقبول3310.00  بـالمسیلة1995-04-15

بلعمري   مروة 25075738 مقبول3410.28  بـالمسیلة1996-12-17

قاضي   ھیثم 25075829 مقبول3510.84  بـالمسیلة1998-05-13

بن حمیدوش   نبیل 25075782 قریب من الجید3613.44  بـالمسیلة1998-06-11

امباركي   یاسمین 25075845 مقبول3710.82  بـالمسیلة1998-06-27

حجاب   محمد الغزالي 25075717 قریب من الجید3812.48  بـالمسیلة1998-07-05

سرایش   مروة 25075744 قریب من الجید3913.82  بـالمسیلة1998-07-12

نویقة   یحي 25075850 قریب من الجید4012.46  بـالمسیلة1998-08-16

برة   لینة 25075673 قریب من الجید4113.12  بـالمسیلة1998-11-20

تباني   نسرین 25075792 مقبول4210.74  بـالمسیلة1998-12-09

مشو   وداد 25075830 مقبول4311.54  بـالمسیلة1998-12-11

فلیاشي   لیلى 25075671 مقبول4411.50  بـالمسیلة1998-12-13

قسمیة   نسرین 25075793 قریب من الجید4513.66  بـالمسیلة1998-12-28

منى   وضاح 25075834 مقبول4610.42  بـالمسیلة1999-01-01

بوضیاف   مایا شھیناز 25075677 مقبول4710.28  بـالمسیلة1999-03-13

ربیع   یوسف 25075868 مقبول4810.00  بـالمسیلة1998-12-13

بن عیسى   زینب 25075424 مقبول4910.48  بـالمسیلة1997-09-12

بسعود   سارة 25075435 مقبول5011.10  بـالمسیلة1998-06-05

بن مخفي   سالي 25075441 مقبول5111.84  بـالمسیلة1999-05-13

324من33:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 4مسیلة| المسیلة - متوسطة ابو الخیر االشبیلي  | 28044: المؤسسة  

عابي   آیة 25075121 مقبول111.96  بـالمسیلة1998-03-22

حاجي   أكرم 25075144 قریب من الجید212.48  بـالمسیلة1998-07-14

شرشار   إلیاس 25075204 مقبول310.90  بـالشطیة1998-09-05

سفار طبي   آمنة 25075119 مقبول410.76  بـالمسیلة1998-12-04

زالقي   أسماء 25075138 مقبول511.00  بـالمسیلة1999-01-06

لجدل   أسماء 25075139 قریب من الجید612.06  بـحاسي بحبح1999-01-23

مخلوفي   إیمان 25075218 مقبول711.40  بـالمسیلة1998-06-04

لطرش   إیمان فطوم 25075222 مقبول810.20  بـالمسیلة1998-07-12

مقري   اسیة یاسمین 25075239 مقبول910.14  بـالمسیلة1999-01-13

سفار   احمداألمین 25075231 جید1015.60  بـبرج بوعریریج1999-04-26

عقون   بالل 25075301 مقبول1110.06  بـالمسیلة1996-05-17

زغالش   العمریة 25075271 قریب من الجید1213.08  بـالمسیلة1998-03-21

قاضي   بدر الدین 25075291 قریب من الجید1312.80  بـالمسیلة1998-06-09

دحماني   الیمین 25075278 قریب من الجید1413.32  بـالمسیلھ1998-10-07

بختي   ایمن 25075287 جید1514.92  بـالمسیلة1999-08-26

جعفر   حلیمة 25075341 قریب من الجید1612.68  بـالمسیلة1998-07-26

بركة   خضرة 25075366 جید1714.74  بـالمسیلة1998-08-03

بریش   حبارة 25075325 جید1814.58  بـالمسیلة1998-10-29

بلبال   دنیا 25075379 جید1914.38  بـالمسیلة1999-04-07

فلیاشي   راجیة سمیة 25075384 قریب من الجید2012.28  بـالمسیلة1999-05-17

فلوسیة   حسناء 25075334 جید2115.54  بـالمسیلة1999-07-12

بوزیدي   خلیصة 25075370 مقبول2210.52  بـالمسیلة1999-11-11

جردالي   عائشة 25075538 مقبول2310.54  بـالمسیلة1995-09-21

بن حمیدوش   عبد الوھاب 25075578 مقبول2411.28  بـالمسیلة1996-04-04
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بن الذیب   سمیرة 25075474 قریب من الجید2512.38  بـالمسیلة1996-09-21

شویة   كوثر 25075654 مقبول2610.20  بـالمسیلة1996-11-06

حباسي   كمال 25075651 مقبول2710.46  بـالمسیلة1997-05-07

جعدي   سمیة 25075469 قریب من الجید2812.78  بـالمسیلة1998-04-12

شیكوش حمینة   عادل 25075543 مقبول2910.06  بـالمسیلة1998-06-29

بوداود   سھام 25075480 مقبول3011.56  بـالمسیلة1998-07-28

طرابلسي   فاطمة 25075630 مقبول3110.54  بـالمسیلة1998-08-21

سماعیلي   سھیر 25075482 جید3215.74  بـالمسیلة1998-09-22

شویشرة   فراس غالم اهللا 25075642 مقبول3310.00  بـزیغود یوسف1998-09-26

بوداود   عبد اهللا 25075572 قریب من الجید3413.98  بـالمسیلة1998-10-26

بوعزیز   عبدالمالك 25075583 مقبول3510.56  بـالمسیلة1998-11-20

عمري   عبد الرؤوف 25075552 مقبول3610.80  بـالمسیلة1999-02-01

مخلوفي   صفاء 25075531 قریب من الجید3712.64  بـالمسیلة1999-02-10

میلي   عبد اهللا إلیاس 25075574 قریب من الجید3813.94  بـالمسیلة1999-03-10

میلي   نرجس 25075787 مقبول3910.26  بـالمسیلة1997-02-06

بلحاج   وفاء 25075835 مقبول4010.12  بـالمسیلة1997-03-29

بن قنة   مروة 25075739 مقبول4110.54  بـالمسیلة1997-04-15

قانة   موسى عبد المالك 25075778 مقبول4210.30  بـالمسیلة1997-06-30

لدغم شیكوش   مریم 25075748 قریب من الجید4312.76  بـالمسیلة1997-09-25

غضبان   وردة 25075831 مقبول4410.08  بـالمسیلة1997-11-23

بركة   مسعودة 25075755 مقبول4510.14  بـالخبانة1998-01-01

بن محمد   محمد أعراب 25075692 جید4614.58  بـالمسیلة1998-02-14

علي شیكوش   نسرین 25075789 مقبول4711.18  بـالمسیلة1998-03-05

زرواق   مروة 25075743 قریب من الجید4813.96  بـالمسیلة1998-07-05

بالعدة   محمد شھاب الدین 25075724 مقبول4910.08  بـالمسیلة1998-12-04

شاكر   یاسمین 25075847 جید5015.88  بـالمسیلة1999-04-06

بلحاج   محمد 25075691 قریب من الجید5112.38  بـالمسیلة1999-07-04

وضاح   سارة 25075429 مقبول5211.36  بـسیدي عیسى1996-03-05

عوادي   زكریاء 25075416 مقبول5310.78  بـالمسیلة1997-07-08

324من35:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 4مسیلة| المسیلة - متوسطة ابو الخیر االشبیلي  | 28044: المؤسسة  

بلحاج   زكریاء 25075417 قریب من الجید5412.58  بـالمسیلة1998-04-17

قمري   سارة 25075434 مقبول5511.80  بـالمسیلة1998-05-16

بلقبي   سارة 25075437 مقبول5610.22  بـالمسیلة1998-09-25

مقري   سارة 25075440 جید5715.42  بـالمسیلة1999-05-25
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بلباي   أمال 25075147 مقبول110.18  بـالمسیلة1996-09-18

عریوة   أشواق 25075141 مقبول210.98  بـالمسیلة1997-02-17

عریوة   أحالم عائشة 25075127 قریب من الجید312.56  بـالمسیلة1998-08-11

بلباي   الربح 25075252 مقبول410.98  بـأوالد منصور1998-06-29

بلباي   ابراھیم 25075225 جید514.58  بـالمسیلة1999-06-14

بلباي   عالء الدین 25075594 مقبول611.34  بـحمام الضلعة1995-08-07

عریوة   عامر 25075545 مقبول711.10  بـأوالدمنصور1996-03-10

بن یونس   صابرة 25075527 مقبول810.92  بـالمسیلة1996-09-09

بلباي   شیماء 25075505 قریب من الجید913.98  بـالمسیلة1998-03-28

غالب   سمیر 25075473 جید1014.20  بـالمسیلة1998-04-22

محمود   عبیر 25075586 مقبول1110.10  بـالمسیلة1998-07-19

عریوة   سمیة 25075471 قریب من الجید1213.28  بـالمسیلة1999-02-05

وقاف   ھشام 25075821 مقبول1310.24  بـالمسیلة1995-10-25

عریوة   ھند 25075826 مقبول1410.16  بـالمسیلة1997-05-12

دعدع   نور الھدى 25075800 مقبول1510.60  بـالمسیلة1998-12-23

سنوسي   ھارون 25075805 قریب من الجید1613.86  بـبرھوم1999-06-17

عقریب   یوسف 25075869 قریب من الجید1713.48  بـالمسیلة1999-01-17

غیاط   سفیان 25075449 مقبول1810.32  بـالمسیلة1998-02-28

عریوة   زوینة 25075419 مقبول1910.48  بـالمسیلة1998-05-17

ضیف   زینب 25075426 قریب من الجید2013.31  بـالمسیلة1998-09-04

تواتي   سارة 25075438 قریب من الجید2112.72  بـالمسیلة1998-09-26
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حویشي   إكرام 25075200 مقبول110.08  بـالمسیلة1997-11-29

زدیرة   أكرم 25075143 مقبول211.88  بـالمسیلة1998-05-31

میمون   أیة 25075177 مقبول311.16  بـالمسیلة1998-09-27

جغدالي   أمیر 25075149 مقبول410.86  بـالمسیلة1999-02-04

برابح   أكرم 25075145 مقبول511.80  بـالمسیلة1999-07-28

سالم   الیاس 25075276 مقبول610.30  بـالمسیلة1997-04-19

نصري   ایمان 25075283 جید جدا716.26  بـالمسیلة1998-06-09

عنیبة   امل 25075280 جید814.00  بـبوسعادة1998-12-27

بن شعبان   زكریاء 25075405 مقبول910.54  بـالمسیلة1995-01-16

میمون   جمیلة 25075323 مقبول1011.24  بـالمسیلة1996-12-05

عنیبة   حبیبة 25075327 مقبول1111.24  بـبوسعادة1997-04-01

مقاق   خیر الدین 25075374 مقبول1210.30  بـالمسیلة1997-11-25

مھني   ربح 25075388 جید1315.60  بـالمسیلة1998-01-25

جریو   خلود 25075368 مقبول1410.66  بـالمسیلة1998-10-26

أحمد میلي   رمیصاء 25075396 مقبول1510.62  بـالمسیلة1998-11-20

عباس   خدیجة 25075353 قریب من الجید1612.10  بـالمسیلة1999-01-03

العوفي   حسام الدین 25075331 مقبول1711.78  بـالمسیلة1999-01-10

عریعیر   حنان 25075344 جید جدا1817.32  بـالمسیلة1999-01-20

سدرایة   عیدة 25075621 مقبول1910.38  بـالمسیلة1996-02-18

شعبي   عمر 25075617 مقبول2011.10  بـالمسیلة1997-02-21

تیخیزي   سید علي 25075485 مقبول2110.38  بـالحراش1997-07-13

میرة   سھیلة 25075483 مقبول2211.10  بـالمسیلة1997-08-31

لخنش   سمیة 25075470 جید جدا2316.10  بـالمسیلة1998-05-13

بلحاج   عبد العزیز 25075568 مقبول2411.28  بـالمسیلة1998-05-26
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دیلمي   سلیمان علي عمران 25075466 جید2515.92  بـالبرج1998-10-30

یاحي   نجاة 25075784 جید2615.38  بـالمسیلة1997-12-27

بورزق   محمد عصام 25075727 مقبول2711.16  بـالمسیلة1998-06-06

دیلمي   نسرین 25075790 مقبول2811.12  بـالمسیلة1998-07-11

عوینة   مریم 25075751 مقبول2910.92  بـالمسیلة1998-08-11

دخان   وریدة 25075832 مقبول3010.20  بـالمسیلة1998-08-13

بوخالفة   سارة 25075439 مقبول3111.40  بـالمسیلة1998-10-05

حماني   سامي 25075442 قریب من الجید3213.26  بـالمسیلة1998-12-19

شایب الراس   سفیان 25075453 مقبول3311.26  بـالمسیلة1999-05-04
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كبویة   آمنة 25075118 مقبول110.90  بـالمسیلة1995-08-13

جودي   أنوار 25075174 مقبول210.52  بـحمام الضلعة1997-01-05

حجاب   أمیرة 25075151 مقبول310.66  بـالمسیلة1997-01-10

بعلي   أحمد العید 25075129 مقبول410.34  بـبوسعادة1998-05-08

عبد الكبیر   أسماء 25075137 مقبول510.90  بـتارمونت1998-05-27

غیاط   أمیرة 25075153 قریب من الجید612.96  بـالمسیلة1998-08-01

بعلي   أمینة 25075172 مقبول711.92  بـالمعاریف1998-10-25

شریف   أالء 25075146 جید814.66  بـبرج بوعریریج1998-11-03

قندوز   أمینة 25075173 جید914.46  بـالمسیلة1998-11-03

مداني   أمیر 25075148 جید1014.86  بـتیبازة1998-11-12

عیمر   أمیرة 25075154 مقبول1110.94  بـالمسیلة1999-02-16

سعیدي   أیة 25075178 قریب من الجید1212.72  بـالمسیلة1999-07-08

میرة   اشواق 25075240 قریب من الجید1312.28  بـالمسیلة1997-01-31

ریغي   ابتسام 25075223 مقبول1410.30  بـأوالد ماضي1997-03-15

غالب   اثار صفیة 25075227 جید1514.76  بـالمسیلة1998-07-11

بورزق   احمد 25075229 مقبول1610.16  بـالمسیلة1998-07-12

خالد   اسامة 25075232 جید1714.98  بـالمسیلة1998-08-22

بلبال   اسامة 25075233 مقبول1811.00  بـالمسیلة1998-08-27

قرصاني   اسالم 25075236 مقبول1911.66  بـعمر1998-09-06

بن عمر   احمد یاسین 25075230 مقبول2010.08  بـالمسیلة1999-03-30

یاحي   بشرى 25075296 مقبول2110.36  بـالمسیلة1997-10-04

میمون   ایوب 25075288 مقبول2210.72  بـالمسیلة1998-10-08

دبش   بشرى اماني 25075298 جید2314.98  بـالمسیلة1999-06-28

دخوش   راویة 25075386 مقبول2410.00  بـالمسیلة1996-02-14
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دیلمي   حلیمة 25075340 مقبول2510.14  بـالمسیلة1997-11-16

لخضاري   خلیصة 25075369 جید2615.28  بـالمسیلة1998-05-16

والي   راضیة 25075385 جید2714.34  بـالمسیلة1998-05-17

دیلمي   ریمة 25075403 قریب من الجید2812.50  بـالمسیلة1998-07-08

سالم   حذیفة 25075328 مقبول2910.12  بـالمسیلة1998-08-06

بتقة   خالد 25075348 مقبول3010.98  بـالمسیلة1998-09-07

شبیح   خیرة 25075375 مقبول3110.40  بـالمسیلة1998-12-28

مزراق   ذكرى 25075380 مقبول3210.42  بـالمسیلة1999-01-08

بن عیسى   ریان 25075401 قریب من الجید3312.82  بـالمسیلة1999-01-21

سفار طبي   حسینة إیمان 25075338 قریب من الجید3412.62  بـالمسیلة1999-02-15

سعیدي   دعاء 25075376 جید3514.28  بـالمسیلة1999-07-08

نصري   طاھر 25075537 مقبول3610.00  بـالمسیلة1996-06-10

علوش   فریدة 25075644 مقبول3710.00  بـالمسیلة1997-03-02

لدغم شیكوش   سمیة 25075467 مقبول3811.02  بـالمسیلة1997-04-03

زید الخیر   فاطمة الزھراء 25075635 مقبول3910.94  بـالمسیلة1997-08-01

زغوغ   شیماء 25075504 قریب من الجید4012.42  بـالمسیلة1998-02-02

غالب   عصماء 25075589 قریب من الجید4112.04  بـالمسیلة1998-03-07

حویشي   طارق 25075535 قریب من الجید4213.08  بـالمسیلة1998-03-16

بوقزولة   عمار 25075616 مقبول4310.98  بـالمسیلة1998-05-10

حریزي   شیماء اكرام 25075525 جید4414.14  بـالمسیلة1998-06-04

غضبان   سندس 25075477 مقبول4511.66  بـالمسیلة1998-06-16

خلدون   شیماء 25075518 قریب من الجید4613.31  بـالمسیلة1998-06-26

سعودي   عمر 25075619 مقبول4711.16  بـالمسیلة1998-07-13

شریف   عبد الھادي 25075577 مقبول4811.02  بـالمسیلة1998-09-21

بلقلیل   عائشة 25075540 قریب من الجید4912.96  بـالمسیلة1998-10-04

رومیر   شیماء 25075522 جید5014.54  بـالمسیلة1998-11-17

بن عیسى   فاطمة الزھراء 25075637 جید5115.08  بـالمسیلة1999-02-09

دخوش   شھناز 25075498 قریب من الجید5212.94  بـالمسیلة1999-03-22

موسعي   فاطمة الزھراء 25075639 مقبول5310.06  بـالمسیلة1999-06-21
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خضراوي   سیف الدین 25075487 جید5414.96  بـبسكرة1999-07-13

لعیایدة   عبد الرحیم 25075566 قریب من الجید5512.04  بـالمسیلة1999-09-18

باي راقد   یزید 25075851 مقبول5611.58  بـالمسیلة1996-04-27

باي راقد   مسعود 25075752 مقبول5710.94  بـأوالد سیدي ابراھیم1997-02-21

فلیاشي   ھشام 25075822 مقبول5811.16  بـالمسیلة1997-02-22

بن الذیب   منال 25075773 مقبول5911.02  بـالمسیلة1997-08-17

جعیجع   ھند 25075827 مقبول6011.50  بـالمسیلة1997-09-02

حباسي   یاسمین 25075844 مقبول6111.38  بـالمسیلة1997-11-25

بوضیاف   محمد األمین 25075699 مقبول6210.78  بـالمسیلة1997-12-09

لعیایدة   ھیثم 25075828 مقبول6311.26  بـالمسیلة1998-01-27

بوصالح   محمود 25075733 مقبول6411.68  بـبرھوم1998-02-12

دھوم   منارة 25075772 مقبول6510.62  بـالمسیلة1998-08-03

مرزوقى   یاسمین 25075846 جید جدا6617.46  بـاریس1998-09-01

میھون   یسرى 25075853 جید6714.08  بـالمسیلة1998-09-20

بن محمود   یسرى 25075854 قریب من الجید6812.00  بـالمسیلة1998-09-20

سباع   لینة وجدان 25075674 جید6915.19  بـالمسیلة1998-10-03

محمدي   محمد األمین 25075701 مقبول7011.80  بـالمسیلة1998-10-07

بوضیاف   ھشام 25075824 مقبول7111.74  بـالمسیلة1998-10-14

سبع   وفاء كنزة 25075837 قریب من الجید7212.06  بـالمسیلة1998-11-16

داود   نسرین 25075791 مقبول7310.44  بـالمسیلة1998-11-29

والي   مصطفى 25075767 جید7415.52  بـالمسیلة1998-12-13

بن عریب   محمد االمین 25075704 قریب من الجید7513.68  بـالمسیلة1999-03-06

شیخاوي   مھدي 25075777 مقبول7610.26  بـالمسیلة1999-04-06

كموم   یوسف 25075870 مقبول7710.80  بـالمسیلة1999-03-10

بن عیسى   سعد صالح الدین 25075447 مقبول7810.02  بـالمسیلة1996-05-16

بن حمیدوش   سارة 25075431 مقبول7911.00  بـالمسیلة1997-01-03

بوراس   سعد الدین 25075446 مقبول8011.60  بـالمسیلة1997-09-17

شاللي   سارة 25075432 قریب من الجید8112.44  بـالمسیلة1997-09-28

دغة   سارة 25075436 قریب من الجید8212.16  بـالمسیلة1998-09-16
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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

المسیلة | 5مسیلة| المسیلة - متوسطة ابن الذیب بلقاسم  | 28056: المؤسسة  

بوشاللق   یوسف 25076641 مقبول111.68  بـالمسیلة1994-12-09

صغیري   یاسین 25076631 مقبول211.52  بـحمام الضلعة1996-04-17

سرایش   یونس 25076645 مقبول311.42  بـالمسیلة1998-02-26

بركات   أیوب 25075917 مقبول411.40  بـالمسیلة1996-05-19

عوفي   أمال 25075902 مقبول510.22  بـالمسیلة1997-11-11

قیمر   أشواق 25075898 قریب من الجید613.04  بـالمسیلة1998-03-14

طیایبة   أیوب 25075918 قریب من الجید713.52  بـالمسیلة1998-10-28

دھیمي   اسماعیل 25075969 مقبول810.72  بـالمسیلة1994-06-17

ساسي   الیاس 25076010 مقبول911.38  بـالمطارفة1995-01-02

لغوق   احمد 25075956 مقبول1010.28  بـالمسیلة1996-04-10

بوسعدیة   العیفة 25076003 مقبول1111.20  بـالمسیلة1996-10-30

بن شعبان   ام السعد 25076016 مقبول1210.24  بـالمعاضید1996-11-12

ضیف اهللا   السعید 25075994 قریب من الجید1312.44  بـالمسیلة1997-06-17

تومي   امنة 25076018 مقبول1410.68  بـالمسیلة1998-04-07

بوطبیق   احمدالمھدي 25075962 مقبول1510.14  بـالمسیلة1998-08-15

بن مبروكة   بشیر 25076056 مقبول1610.92  بـالمسیلة1995-11-06

عطاء اهللا   حدة 25076085 مقبول1710.16  بـالمعاضید1996-03-27

دخوش   امینة 25076032 مقبول1810.06  بـالمسیلة1997-05-10

مھدي   امینة 25076033 مقبول1910.82  بـسطیف1998-08-14

شنوقة   ایھاب 25076043 مقبول2011.36  بـعنابة1998-10-04

طالبي   حوریة 25076106 جید2114.42  بـبرج الغدیر1998-10-04

نقاز   جمال 25076081 قریب من الجید2212.50  بـالمسیلة1999-05-28

خرشي   ایمان 25076041 قریب من الجید2312.10  بـالمسیلة1999-10-08

نویصر   ساسي 25076208 مقبول2410.52  بـالمسیلة1994-11-09
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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جبالحي   ریمة 25076169 قریب من الجید2512.16  بـالمسیلة1995-03-21

غرس اهللا   رقیة 25076161 مقبول2610.48  بـالمسیلة1995-09-11

حجاب   خولة 25076133 مقبول2710.96  بـالمسیلة1996-07-23

بودیلمي   ریمة 25076181 مقبول2810.28  بـالمسیلة1996-09-09

طیایبة   دنیازاد 25076144 مقبول2910.02  بـالمسیلة1997-04-25

لطرش   زوینة 25076192 جید3014.84  بـالمسیلة1997-08-31

زنات   دنیا 25076142 مقبول3110.80  بـالعالیة الشمالیة1997-09-14

بزاح   خولة 25076137 مقبول3210.26  بـالمسیلة1998-03-28

بوعروة   رامي 25076149 مقبول3310.00  بـالمسیلة1998-10-18

حاجي   رقیة 25076162 مقبول3410.58  بـبرھوم1998-11-01

عمرون   سارة 25076207 جید3514.38  بـالمسیلة1999-07-13

حوض   عادل 25076305 مقبول3610.60  بـبریكة1995-02-01

كشرود   عالء الدین 25076366 مقبول3711.36  بـالمسیلة1995-10-08

سعداوي   سمیرة 25076243 مقبول3810.06  بـالمسیلة1995-11-20

بوزیدي   عبلة 25076355 مقبول3910.62  بـالمسیلة1996-01-20

مداح   عاشور 25076310 مقبول4010.96  بـالمسیلة1996-04-03

دھمش   شكري 25076260 قریب من الجید4112.48  بـالمطارفة1996-10-28

بلطرش   عبد الوھاب 25076347 مقبول4210.70  بـالمسیلة1997-01-10

غربي   عبد المالك 25076338 مقبول4311.06  بـالمسیلة1997-02-20

لعیدي   شوقي 25076266 مقبول4410.64  بـالمسیلة1997-08-19

لطرش   سھام 25076246 جید4515.94  بـالمسیلة1997-08-31

بتقة   عبد المالك 25076339 قریب من الجید4612.94  بـالمسیلة1997-10-24

جدي   شیماء 25076282 جید4714.12  بـالمسیلة1998-01-31

بختي   شروق 25076257 مقبول4811.90  بـالمسیلة1998-02-24

بودیلمي   سمراء 25076236 جید4914.36  بـالمسیلة1998-03-05

فراحتیة   صبیرة 25076292 مقبول5010.40  بـالمسیلة1998-03-08

حاجي   عبداهللا 25076354 مقبول5111.76  بـالمسیلة1998-04-01

بن نویوة   عمر فاروق 25076391 مقبول5210.56  بـعین الحجل1998-05-13

برة   سھیلة 25076249 قریب من الجید5312.04  بـالمسیلة1998-06-18

324من44:  الصفحة  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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بن غانم   فاطمة 25076414 مقبول5410.34  بـالمسیلة1998-09-24

عریبي   عالءالدین 25076369 مقبول5510.10  بـالمسیلة1999-09-01

بالعدة   كریمة 25076435 مقبول5610.92  بـالمسیلة1995-11-09

شاكي   ھشام 25076604 قریب من الجید5712.74  بـالمسیلة1996-02-02

حجاب   كریمة 25076437 مقبول5810.56  بـالمسیلة1996-03-25

سعودي   منال 25076513 مقبول5910.90  بـالمسیلة1996-10-10

حویلیة   ھشام 25076606 مقبول6010.30  بـالمسیلة1996-10-16

دحماني   نور الھدى 25076569 مقبول6110.44  بـالمسیلة1997-01-16

فراحتیة   محمد االمین 25076468 مقبول6210.94  بـالمسیلة1997-11-25

بختي   وردة 25076614 مقبول6311.38  بـالمسیلة1997-11-30

بن خالد   نور الھدى 25076582 قریب من الجید6412.46  بـالمسیلة1998-02-11

میرة   منى 25076520 مقبول6510.28  بـالمسیلة1998-03-12

نصر اهللا   نسرین 25076554 جید6614.82  بـالمسیلة1998-03-26

نقاز   مریم 25076498 جید6714.08  بـالمسیلة1998-05-16

روان   نور الھدى 25076583 مقبول6811.00  بـالمسیلة1998-07-07

قوادریة   ھند 25076609 قریب من الجید6912.80  بـالمسیلة1998-08-28

عمریو   نبیل 25076541 مقبول7011.68  بـالمسیلة1998-09-16

عمرون   منى 25076531 قریب من الجید7113.20  بـالمسیلة1998-09-20

بھلولي   ھند 25076610 مقبول7210.70  بـالمسیلة1998-10-02

بالعدة   نعیمة 25076561 مقبول7310.50  بـالمسیلة1998-10-07

العیدي   نور 25076563 قریب من الجید7412.18  بـالمسیلة1999-02-03

324من45:  الصفحة  
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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

المسیلة | 5مسیلة| المطارفة -  متوسطة بریكي ابراھیم  | 28058: المؤسسة  

لعجال   یسرى 25076636 قریب من الجید113.76  بـالمسیلة1998-08-31

كرمیش   أحالم 25075888 جید214.14  بـوادي العثمانیة1998-08-19

سواعدیة   أمینة 25075911 مقبول311.94  بـالمسیلة1998-09-02

بوترعة   آیة 25075883 مقبول410.64  بـالمسیلة1999-05-24

العمري   الیمین 25076015 قریب من الجید513.64  بـالمسیلة1997-04-02

زوالي   العارم 25076000 مقبول610.80  بـالمسیلة1997-04-26

بوطبیق   إنصاف 25075942 قریب من الجید712.78  بـالمسیلة1998-10-04

محواس   شھرة 25076263 مقبول810.72  بـالمطارفة1994-00-00

عریبي   عز الدین 25076361 مقبول911.28  بـالمطارفة1995-03-06

ولھي   عمر 25076390 مقبول1010.62  بـالمطارفة1997-03-14

ساسي   سھیر 25076248 مقبول1110.30  بـالمسیلة1998-10-05

بلعید   لخضر 25076445 مقبول1211.06  بـالمسیلة1995-01-27

عمرون   لبنى 25076443 مقبول1311.28  بـالمسیلة1996-01-12

محواس   نجاة 25076545 مقبول1410.44  بـالمسیلة1996-05-21

عمرون   مباركة 25076457 قریب من الجید1512.40  بـالمسیلة1997-02-18

دیلمي   منصف الحق 25076516 مقبول1611.02  بـالمسیلة1997-06-17

برینیس   محمداألمین 25076484 مقبول1711.44  بـالمسیلة1998-04-18

324من46:  الصفحة  
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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

المسیلة | 5مسیلة| غزال - متوسطة خرخاش احمد   | 28059: المؤسسة  

عمرون   یوسف االمین 25076644 قریب من الجید112.06  بـالمسیلة1998-03-15

مزراق   أسیة 25075897 مقبول210.88  بـالمسیلة1996-03-20

سیساوي   أیمن 25075913 قریب من الجید312.26  بـالمسیلة1998-08-17

عبد الكریم   أسماء 25075896 مقبول410.52  بـالمسیلة1998-10-23

موسى   تقي الدین 25076066 مقبول510.98  بـالمسیلة1996-04-16

ونوغي   حكیمة 25076099 مقبول611.84  بـالمسیلة1998-08-08

بركة   سارة 25076202 مقبول710.40  بـالمسیلة1997-04-22

مزعاش   سوسن 25076251 مقبول810.48  بـالمسیلة1995-02-09

وقاف   على 25076370 مقبول910.56  بـالمسیلة1997-12-08

عمرو   نبیل 25076540 مقبول1010.54  بـالمسیلة1997-04-25

مزعاش   مسعودة 25076504 مقبول1111.46  بـالمسیلة1998-06-29

324من47:  الصفحة  
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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

المسیلة | 5مسیلة| مزریر - متوسطة عیسو صالح   | 28060: المؤسسة  

حسناوي   إكرام 25075939 مقبول111.90  بـالمسیلة1998-12-02

شاللي   سفیان 25076215 مقبول210.22  بـالمسیلة1997-01-01

شتیح   فارس 25076408 جید314.64  بـالمسیلة1998-03-20

سالم   عبد الرؤوف 25076315 مقبول410.96  بـالمسیلة1998-04-30

نصري   فاطمة  الزھرة 25076413 مقبول510.16  بـالمسیلة1998-09-11

خرشي   شرف الدین 25076255 قریب من الجید612.24  بـالمسیلة1998-09-13

سفار   شیماء 25076286 جید714.22  بـالمسیلة1999-05-14

زبیري   ھاني 25076596 مقبول811.04  بـالمسیلة1998-03-22

عیسو   ھدى 25076601 مقبول911.56  بـالمسیلة1998-06-10

ناجي   ملیكة 25076511 قریب من الجید1012.10  بـالمسیلة1998-07-26

بلجود   لیلى 25076453 قریب من الجید1112.34  بـالمسیلة1998-07-28

مطرفى   محمد االمین 25076481 مقبول1211.78  بـالمسیلة1998-09-22

عمرون   قیس 25076433 مقبول1311.64  بـمزریر1998-09-23

324من48:  الصفحة  
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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

المسیلة | 5مسیلة| المسیلة - متوسطة الروكاد الجدیدة  | 28061: المؤسسة  

تواتي   یامنة 25076632 مقبول110.20  بـالمسیلة1998-12-03

عمرون   أحمد 25075891 مقبول210.52  بـالمسیلة1998-08-18

عبدلي   أمیرة 25075907 مقبول311.62  بـالمسیلة1998-11-12

عمرون   الحسن 25075988 مقبول410.86  بـالمسیلة1995-11-21

بودیلمي   إیمان 25075943 مقبول511.68  بـالمسیلة1996-10-28

بدیار   العیاشي 25076002 قریب من الجید612.58  بـالمسیلة1996-12-23

جویلم   المھدي 25076007 قریب من الجید712.00  بـالمسیلة1997-01-14

بن فرج   امال 25076017 جید815.12  بـالمسیلة1998-02-01

بلقاضي   الربح 25075993 مقبول910.12  بـالمسیلة1998-02-23

دخوش   إبتسام 25075933 جید1014.40  بـالمسیلة1998-03-30

شودار   الكاملة 25076004 قریب من الجید1113.90  بـالمسیلة1998-04-05

قیشي   إیمان 25075944 مقبول1211.88  بـالقبة1998-06-14

دخوش   اشراق 25075981 مقبول1311.16  بـالمسیلة1998-06-26

عمرون   احالم 25075953 مقبول1411.16  بـالمسیلة1999-03-15

فراحتیة   بشرى 25076052 مقبول1511.04  بـالمسیلة1995-11-10

ربیع   حنان 25076104 مقبول1610.12  بـالمسیلة1996-11-21

مراح   جمال 25076069 مقبول1710.12  بـالمسیلة1997-04-17

نقاز   حوریة 25076105 مقبول1810.58  بـالمسیلة1998-05-11

جریوي   بشرى 25076055 مقبول1911.52  بـالمسیلة1998-12-09

برابح   ایوب 25076046 مقبول2011.52  بـالمسیلة1999-08-02

حاج مخلوفي   زین العابدین مصطفى 25076193 مقبول2110.78  بـالمسیلة1994-09-13

سرایش   خولة 25076134 مقبول2210.04  بـالمعاضید1996-08-07

جیدل   زھرة 25076189 مقبول2310.06  بـالمسیلة1996-10-02

مرزوقي   رضا 25076155 مقبول2410.00  بـحمام الضلعة1997-05-06
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حاج حفصي   رندة 25076166 مقبول2510.00  بـالمسیلة1997-08-23

ھباش   ربیعة 25076151 مقبول2611.92  بـالمسیلة1998-03-16

نابي   رقیة منال 25076163 قریب من الجید2712.14  بـالمسیلة1998-04-15

حاج مخلوفي   سارة 25076205 جید2814.24  بـالمسیلة1998-05-11

خرشي   خلیل 25076131 جید2914.60  بـالمسیلة1998-11-22

حجاب   زینب 25076197 مقبول3010.52  بـالمسیلة1999-02-24

صغیري   عبد الوھاب 25076346 مقبول3110.38  بـالمسیلة1995-03-01

بتیش   عزوز 25076363 مقبول3210.32  بـالمسیلة1995-04-22

شبابحة   سمیة 25076237 قریب من الجید3312.20  بـالمعاضید1995-05-01

میمون   عالء الدین 25076367 مقبول3410.58  بـالمسیلة1995-11-15

كراع   صفاء 25076294 مقبول3510.50  بـالمسیلة1996-01-04

سالمي   فاطمة 25076411 مقبول3610.64  بـالمسیلة1996-07-12

زروتي   فائزة 25076403 مقبول3710.94  بـالمسیلة1996-12-18

دخوش   سمیة 25076239 مقبول3810.68  بـالمسیلة1997-05-10

مناصري   شیماء 25076270 مقبول3910.28  بـالمسیلة1997-07-31

بدیار   سلیمة 25076234 مقبول4010.58  بـالمسیلة1997-08-20

شاكي   سلیم 25076233 مقبول4110.98  بـالمسیلة1998-01-12

بودیة   فاطمة 25076412 مقبول4210.12  بـالمسیلة1998-02-27

عبد الكبیر   عمار 25076387 قریب من الجید4312.50  بـالمسیلة1998-04-16

لحمر   سمیرة 25076244 مقبول4411.26  بـالمسیلة1998-06-04

میمون   فاطمة الزھراء 25076417 قریب من الجید4512.68  بـالمسیلة1998-06-04

عبدلي   شفیة 25076259 جید4614.10  بـالمسیلة1998-07-08

میلي   فاطمة الزھرة 25076419 مقبول4710.50  بـالمسیلة1998-08-15

ریزوق زغالش   شیماء 25076285 مقبول4811.68  بـالمسیلة1998-09-22

فراحتیة   شمس الدین 25076262 قریب من الجید4912.38  بـبرج بوعریریج1998-10-01

سرایش   سھیلة 25076250 مقبول5010.46  بـالمسیلة1998-10-02

دخوش   صفاء 25076295 مقبول5111.84  بـالمسیلة1999-01-11

خلیفة   عائشة امیرة 25076303 مقبول5211.58  بـالمسیلة1999-02-07

بتقة   فاطمة الزھراء 25076418 مقبول5310.92  بـبوسعادة1999-03-17

324من50:  الصفحة  
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ذیاب   سلمى 25076231 قریب من الجید5413.72  بـالمسیلة1999-03-27

بتقة   نوي 25076589 مقبول5510.26  بـالمسیلة1995-10-24

شبابحة   مریم 25076496 مقبول5610.16  بـالمسیلة1996-04-01

قادري   منى 25076517 قریب من الجید5712.20  بـالمسیلة1996-07-28

عثامنیة   منال 25076512 مقبول5810.74  بـالمسیلة1996-08-17

بودیلمي   منى 25076518 مقبول5910.08  بـالمسیلة1996-10-28

رنجي   منال 25076514 مقبول6010.78  بـالمسیلة1996-12-13

میمون   نبیلة 25076543 قریب من الجید6113.22  بـالمسیلة1996-12-24

دھیلیس   نصیرة 25076559 مقبول6210.42  بـالمسیلة1997-04-10

طالب   لبنة 25076442 جید6315.30  بـالمسیلة1998-01-20

سعودي   نورة 25076588 قریب من الجید6413.52  بـالمسیلة1998-03-24

بتقة   ھجیرة 25076599 مقبول6510.54  بـالمسیلة1998-04-16

عوینة   منال 25076515 مقبول6610.54  بـأوالد ماضي1998-06-10

قادري   ھاجر 25076591 مقبول6710.80  بـالمسیلة1998-06-27

مھني   منیرة 25076533 قریب من الجید6812.18  بـالمسیلة1998-07-25

ولد جاب اهللا   مسعودة 25076505 مقبول6910.32  بـالمسیلة1998-09-12

عثامنیة   مریم 25076499 مقبول7010.74  بـالمسیلة1998-10-10

لعمري   ھاني 25076598 مقبول7110.78  بـالمسیلة1998-10-15

غضبان   منى 25076532 جید7214.36  بـالمسیلة1998-11-09

طیایبة   نبیل 25076542 جید7315.16  بـالمسیلة1999-08-16

324من51:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي
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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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مشقق   ھناء 25077409 مقبول110.02  بـسلمان1997-04-10

بركات   ھشام 25077407 مقبول211.52  بـالبراكتیة1998-02-19

بعجي   وفاء 25077419 مقبول310.96  بـسلمان1998-07-15

بن معتوق   أكرم 25076687 جید415.00  بـالمسیلة1998-04-06

دائرة   أمجد 25076692 قریب من الجید513.40  بـالمسیلة1998-05-03

حمریط   اسمھان 25076743 مقبول610.70  بـالبراكتیة1996-01-13

بو بقرة   إسماعیل 25076723 قریب من الجید712.06  بـسلمان1996-03-04

حمریط   اسامة 25076738 مقبول810.44  بـالمسیلة1996-03-09

زعیتر   أیمن 25076711 مقبول911.08  بـسلمان1997-07-27

داود   إبراھیم 25076720 قریب من الجید1012.16  بـسلمان1998-02-15

بركات   امینة 25076782 مقبول1111.34  بـسلمان1998-05-09

لویفي   العمریة 25076770 جید1215.08  بـالمسیلة1998-06-03

غیلوس   إیمان 25076730 مقبول1310.60  بـسلمان1998-06-14

مجناح   ایمان 25076785 قریب من الجید1413.20  بـالمسیلة1999-01-03

عباس   حیاة 25076864 مقبول1511.72  بـسلمان1995-03-06

بوجالل   حیاة 25076865 مقبول1610.60  بـسلمان1997-02-02

تاھمي   بشرى 25076819 قریب من الجید1712.58  بـالمسیلة1997-12-30

حمریط   خولة 25076890 مقبول1811.58  بـسلمان1998-04-04

رواق   حیاة 25076867 مقبول1910.32  بـسلمان1998-06-26

بعجي   رفیدة 25076924 مقبول2010.74  بـسلمان1997-08-05

بركة   صلیحة 25077071 مقبول2110.86  بـسلمان1994-04-16

غضبان   عبد الناصر 25077128 مقبول2210.06  بـسلمان1994-11-03

داود   عدنان 25077142 مقبول2311.18  بـالمسیلة1996-03-23

اسماعیني   عز الدین 25077143 مقبول2410.20  بـالمسیلة1997-02-09

324من52:  الصفحة  
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بوھالي   عبد الرؤوف 25077107 مقبول2510.40  بـالمسیلة1997-02-17

زنبوع   عبد الغاني 25077120 مقبول2610.80  بـسلمان1997-03-18

بوجالل   سیف الدین 25077022 مقبول2711.70  بـالمسیلة1997-08-29

بن معتوق   عبد الرحمان 25077110 مقبول2810.18  بـالمسیلة1997-11-06

سعادة   عبد الحق 25077092 قریب من الجید2912.42  بـسلمان1998-01-04

كحول   سھام 25077015 مقبول3010.70  بـلوذاني1998-05-31

زعیتر   سمیرة 25077011 قریب من الجید3112.86  بـالمسیلة1999-01-20

رواق   محمد 25077267 مقبول3210.32  بـسلمان1995-12-12

بعجي   ھاجر 25077387 مقبول3310.48  بـسلمان1996-08-20

مشقق   منى 25077328 مقبول3411.06  بـسلمان1997-02-15

عیواز   نورة 25077385 مقبول3510.24  بـالمسیلة1997-07-10

مختاري   مولود 25077334 مقبول3610.32  بـالمسیلة1997-07-15

بركات   نصر الدین 25077366 مقبول3711.30  بـالمسیلة1997-07-19

زعیتر   مازن 25077261 مقبول3810.28  بـالمسیلة1997-08-18

بوجالل   محمد السعید 25077282 مقبول3911.62  بـالمسیلة1997-12-20

بن حمیدة   فاطمة الزھراء 25077210 مقبول4010.54  بـأوالددراج1998-03-13

مشقق   لبنى 25077234 جید4115.00  بـالمسیلة1998-03-28

لویفي   لیلى 25077256 جید4214.14  بـالمسیلة1998-04-08

بخوش   قتیبة 25077225 مقبول4311.48  بـالمسیلة1998-05-17

سعادة   فاروق 25077207 جید4414.48  بـالمسیلة1998-05-19

بكري   لینة 25077258 مقبول4510.08  بـالمسیلة1998-05-23

داود   فاطمة الزھراء 25077211 قریب من الجید4613.76  بـسلمان1998-06-26

بركات   لحسن 25077237 مقبول4710.82  بـسلمان1998-07-05

سعادة   لیلى 25077257 مقبول4811.08  بـالمسیلة1998-08-07

بركات   محمد 25077277 مقبول4910.26  بـالمسیلة1998-11-30

نویوة   فاطمة الزھراء 25077212 جید5014.06  بـالمسیلة1999-09-27

324من53:  الصفحة  
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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عماري   وحید 25077412 مقبول110.52  بـالمسیلة1995-04-21

بزاف   یحي 25077427 مقبول210.10  بـالمسیلة1998-06-18

بخوش   وائل 25077411 جید314.20  بـالمسیلة1998-06-20

طھیر   أحالم 25076659 مقبول410.16  بـالبراكتیة1994-11-09

مھدي   أسامة 25076667 قریب من الجید512.20  بـالمسیلة1995-02-19

برابح   أكرم 25076688 مقبول610.44  بـالمسیلة1998-09-24

مغیش   الجمعي 25076757 مقبول710.62  بـالمسیلة1995-07-29

ویفي   الساسي 25076763 مقبول811.02  بـسلمان1997-02-06

شاكي   إسماعیل 25076724 مقبول910.80  بـسلمان1998-02-22

نقاش   إیمان 25076731 جید1015.58  بـسلمان1998-10-06

عطااهللا   حوریة 25076863 مقبول1111.02  بـسلمان1997-03-09

بن یحیى   تركیة 25076831 جید1215.66  بـسلمان1998-01-26

محشوش   حنان 25076862 مقبول1311.44  بـسلمان1998-03-08

بن الشیخ   حیدر 25076868 مقبول1411.00  بـالمسیلة1998-09-24

مختاري   رابح 25076910 مقبول1511.38  بـسلمان1994-04-16

عطاهللا   سایح 25076965 قریب من الجید1612.34  بـاوالد عدي لقبالة1997-02-27

بخوش   سارة 25076962 قریب من الجید1712.48  بـالمسیلة1998-01-14

بن مبروك   دنیا 25076907 مقبول1810.32  بـالمسیلة1998-09-03

مختاري   صالح الدین 25077068 مقبول1910.02  بـسلمان1994-09-24

جمیات   فؤاد 25077184 قریب من الجید2012.20  بـسلمان1994-12-31

مناهللا   عمار 25077175 مقبول2110.12  بـسلمان1995-03-08

لقمة   سمیر 25077010 مقبول2210.44  بـالمسیلة1996-07-22

بن معتوق   عبد العالي 25077117 مقبول2311.94  بـالبراكتیة1996-09-07

تاھمي   شرف الدین 25077025 مقبول2410.42  بـسلمان1997-08-14
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طویرات   فارس 25077195 مقبول2510.40  بـسلمان1997-12-28

بخوش   صباح 25077064 مقبول2610.64  بـالمسیلة1998-01-14

حماش   عالء 25077161 مقبول2710.14  بـالمسیلة1998-01-31

زعیتر   شیماء 25077042 مقبول2811.14  بـالمسیلة1998-07-23

لقمة   عبد السالم 25077116 قریب من الجید2912.02  بـالمسیلة1998-08-14

محمد السعید   شیماء 25077056 مقبول3010.22  بـسلمان1998-12-18

مھدي   منى 25077327 مقبول3110.26  بـسلمان1993-08-28

سعادة   مبارك 25077262 مقبول3210.20  بـسلمان1995-03-25

بن الشیخ   معاذ 25077317 مقبول3311.32  بـسلمان1997-01-12

بن معتوق   كنزة 25077232 مقبول3410.10  بـالمسیلة1997-03-23

حماش   كمال 25077230 مقبول3510.62  بـالمسیلة1997-10-03

بوشواشي   كریم 25077226 قریب من الجید3612.70  بـالمسیلة1997-12-13

عطیت اهللا   مباركة 25077263 مقبول3711.98  بـسلمان1998-03-20

مجناح   لمین 25077244 مقبول3810.90  بـسلمان1998-06-17

مجناح   منال 25077325 مقبول3910.28  بـسلمان1998-09-28

مھدي   ھالة 25077391 مقبول4010.18  بـسلمان1998-11-28

324من55:  الصفحة  
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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طھیر   یسرى 25077429 مقبول111.82  بـسلمان1997-06-18

بومالیة   یسرى 25077430 جید214.22  بـسلمان1998-02-20

معتوق   وسیم 25077415 قریب من الجید313.86  بـالمسیلة1998-09-03

حطیبة   یاسمنة 25077423 مقبول410.44  بـسلمان1998-12-12

بوجالل   آیة 25076658 قریب من الجید512.68  بـالمسیلة1998-03-09

زعبار   أكرم 25076686 مقبول610.78  بـسلمان1998-03-21

روباش   آمال 25076657 جید715.60  بـالمسیلة1998-08-19

بوراس   أمیر 25076693 جید جدا817.54  بـسلمان1998-09-04

بن صوشة   أسامة 25076677 مقبول910.62  بـالمسیلة1998-09-24

بزاف   اشرف 25076745 قریب من الجید1012.46  بـسلمان1998-01-25

حاجي   الرمیصاء 25076762 مقبول1111.06  بـالمسیلة1998-04-14

غربي   الطیب 25076766 مقبول1211.90  بـسلمان1998-05-10

حاجي   العارم 25076768 جید1314.96  بـسلمان1998-06-30

محروق   أیوب 25076718 قریب من الجید1412.06  بـسلمان1998-07-01

بومالیة   بالل 25076827 مقبول1510.60  بـسلمان1997-02-17

حمریط   حنان 25076861 مقبول1610.26  بـسلمان1997-06-28

بوقزولة   جھینة 25076834 مقبول1710.20  بـسلمان1997-10-25

بن شریف   بدریة 25076807 مقبول1810.00  بـسلمان1998-05-22

بن معتوق   بدر الزمان 25076806 قریب من الجید1912.18  بـالمسیلة1998-11-05

بركات   سمیة 25076994 مقبول2011.74  بـالمسیلة1998-04-30

جغابة   سالف 25076981 جید جدا2117.76  بـسلمان1998-06-19

حمریط   رحاب 25076919 جید2214.66  بـالمسیلة1998-09-25

بوجالل   سلمى 25076986 مقبول2310.06  بـأوالد عدي لقبالة1998-12-20

برابح   دنیا 25076908 قریب من الجید2412.64  بـالمسیلة1999-09-02
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إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| اوالد دراج | أوالد دراج - متوسطة قنفود محمد  | 28072: المؤسسة  

مختاري   عبد المنعم 25077127 مقبول2510.00  بـالمسیلة1997-01-24

تواتي   عبد الرحمان 25077108 قریب من الجید2612.54  بـبن سرور1997-02-27

بوھالي   صارة 25077060 مقبول2710.18  بـالبراكتیة1997-07-11

بن صوشة   عبد الحق 25077091 مقبول2810.84  بـالمسیلة1997-10-31

بوجالل   عبیر 25077140 مقبول2910.36  بـالمسیلة1998-04-04

محمد السعید   شیماء 25077039 قریب من الجید3013.26  بـالمسیلة1998-04-18

حمریط   شیماء 25077040 جید3115.46  بـالبراكتیة1998-05-25

قندوز   شھیرة 25077035 مقبول3211.38  بـالمسیلة1998-06-07

مجناح   عبد القادر 25077121 مقبول3311.90  بـالمسیلة1998-07-17

عطیة   شیماء 25077043 مقبول3411.02  بـالبراكتیة أوالددراج1998-07-27

عطاهللا   شیماء 25077045 قریب من الجید3512.72  بـسلمان1998-10-28

بكري   عبد العظیم 25077119 مقبول3610.42  بـسلمان1998-11-24

عبد الحفیظ   سمیة 25077006 مقبول3710.78  بـالمسیلة1999-03-04

بوجالل   نور الدین 25077373 مقبول3810.30  بـالبراكتیة أوالددراج1996-09-11

بركات   نور الھدى 25077377 مقبول3910.42  بـسلمان1996-10-21

طاع اهللا   نور الدین 25077374 مقبول4010.78  بـسلمان1997-08-17

عطاهللا   لبنى 25077233 مقبول4110.52  بـسلمان1998-01-03

قسمیة   فرح 25077217 مقبول4210.10  بـسلمان1998-03-15

بركات   نجاح 25077357 جید4314.12  بـالمسیلة1998-08-25

بشیري   مروة 25077311 مقبول4411.46  بـسلمان1998-09-18

324من57:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| اوالد دراج | أوالد دراج - متوسطة لویفي محمد الطیب  | 28073: المؤسسة  

كشرود   وردة 25077414 قریب من الجید112.78  بـالمسیلة1998-07-12

جریدة   یسرى 25077432 مقبول211.66  بـسلمان1998-09-25

محشوش   أسامة 25076669 مقبول310.30  بـسلمان1996-08-01

شرحرح   أسامة 25076671 مقبول410.12  بـسلمان1997-04-05

بركات   أمیرة 25076694 قریب من الجید512.82  بـالبراكتیة1998-11-04

غربي   الغربي 25076772 مقبول610.04  بـسلمان1995-03-21

بركات   العید 25076771 قریب من الجید712.02  بـالبراكتیة1995-05-21

حمریط   إكرام 25076725 مقبول811.06  بـالمسیلة1996-05-05

بركات   أیمن 25076714 مقبول910.80  بـعنابة1998-02-01

بركات   الھام 25076774 مقبول1010.08  بـالبراكتیة1998-04-04

برابح   أیمن 25076716 مقبول1110.80  بـالمسیلة1998-07-08

بن صوشة   خیر الدین 25076893 قریب من الجید1212.56  بـالجرف1996-01-26

شرحبیل   خالد 25076873 قریب من الجید1312.50  بـالمسیلة1998-02-25

فالي   خولة 25076889 مقبول1410.58  بـسلمان1998-02-26

جریدة   حسناء 25076844 قریب من الجید1513.08  بـسلمان1998-04-02

بوھالي   بشرى 25076820 مقبول1611.64  بـالبراكتیة1998-08-01

بركات   رافع 25076914 مقبول1710.64  بـلبراكتیة1996-08-11

بركات   رضوان 25076922 مقبول1810.40  بـسلمان1997-01-31

برابح   سالف 25076980 مقبول1910.90  بـسلمان1997-05-31

دیلمي   زینب 25076956 قریب من الجید2013.56  بـالمسیلة1998-03-23

محمد السعید   رشا 25076920 قریب من الجید2112.36  بـالمسیلة1998-06-08

بخوش   دنیا 25076906 مقبول2210.48  بـسلمان1998-07-31

حمریط   رانیا 25076916 مقبول2311.42  بـسلمان1998-08-05

احمد   زكریاء 25076941 قریب من الجید2413.00  بـسلمان1998-08-23

324من58:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| اوالد دراج | أوالد دراج - متوسطة لویفي محمد الطیب  | 28073: المؤسسة  

بركات   سفیان 25076978 جید جدا2516.32  بـالمسیلة1998-09-12

جریدة   راضیة 25076913 مقبول2611.68  بـسلمان1998-11-01

بن مبروك   سمیة 25076995 مقبول2711.48  بـسلمان1998-11-05

بن شریف   سارة 25076963 مقبول2810.88  بـالمسیلة1999-03-07

بركات   عبد الرزاق 25077114 مقبول2910.44  بـالبراكتیة1994-11-27

جعفر   عبد اهللا 25077124 مقبول3010.84  بـسلمان1997-07-29

بكري   عفاف 25077158 مقبول3110.74  بـالمسیلة1997-09-18

جیدل   شرف الدین 25077027 مقبول3211.72  بـسلمان1998-07-21

بكري   عمادالدین 25077174 قریب من الجید3312.84  بـسلمان1998-08-19

بن حمیدة   شیماء 25077044 مقبول3410.78  بـالمسیلة1998-10-16

احمد   عبد الوھاب 25077138 قریب من الجید3513.38  بـالمسیلة1998-12-08

محمد السعید   فوزیة 25077224 مقبول3610.76  بـسلمان1994-11-20

بن صوشة   نصیرة 25077368 مقبول3710.24  بـالجرف1997-02-17

حاجي   فطیمة الزھرة 25077222 قریب من الجید3812.10  بـالمسیلة1998-01-05

بشیري   مدیحة 25077288 قریب من الجید3912.82  بـالمسیلة1998-01-12

عكسة   فردوس 25077218 قریب من الجید4013.58  بـالمسیلة1998-03-12

مھدي   فلة 25077223 قریب من الجید4112.14  بـالمسیلة1998-04-12

سواعدیة   مروة 25077309 مقبول4210.38  بـسلمان1998-07-21

حمریط   محمد االمین 25077281 مقبول4310.42  بـالمسیلة1998-10-01

ذوادي   مروة 25077312 مقبول4411.64  بـسلمان1998-11-24

مجناح   لبنى 25077236 مقبول4510.68  بـالمسیلة1999-01-01

برابح   فریال 25077219 جید4614.38  بـالمسیلة1999-03-11

324من59:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| اوالد دراج | أوالد دراج - متوسطة سعیدي عبد الحفیظ  | 28074: المؤسسة  

بكري   امنة 25076779 مقبول110.76  بـالجرف1998-05-16

عابي   بسمة 25076811 جید214.58  بـسلمان1998-01-10

ذوادي   حسان 25076843 مقبول311.90  بـالمسیلة1998-02-28

شنوف   حمیدة 25076860 مقبول411.98  بـالمسیلة1998-05-01

بكري   حلیمة السعدیة 25076859 قریب من الجید513.62  بـالجرف1998-12-18

فراحتیة   سالف 25076982 قریب من الجید612.12  بـالمسیلة1998-07-19

شنوف   صالح 25077061 مقبول710.72  بـالمسیلة1996-08-23

راس خضرة   سید علي 25077019 مقبول810.32  بـالجرف1997-11-16

بكري   شرف الدین 25077026 مقبول911.12  بـالجرف1998-05-24

سعودي   شھرزاد 25077033 مقبول1011.26  بـسلمان1998-09-30

ذوادي   محمد 25077272 مقبول1110.90  بـالمسیلة1996-07-20

لعجال   نجاة 25077345 مقبول1210.76  بـالمسیلة1997-02-27

بكري   نجوى 25077359 مقبول1310.02  بـسلمان1998-04-02

بكري   معتز باهللا 25077318 جید1414.08  بـالجرف1998-07-11

بكري   كریمة 25077227 مقبول1510.50  بـسلمان1998-10-24

سعدي   میساء 25077335 مقبول1611.32  بـالمسیلة1998-11-24

324من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة - | 1- معاضید | المعاضید - متوسطة حماد بن بلكین  | 28083: المؤسسة  

سرایش   الزھرة 25077474 مقبول111.00  بـالمسیلة1993-05-12

لعجیني   اشواق 25077470 قریب من الجید212.10  بـالمسیلة1997-11-29

بیصار   اسماء 25077465 جید315.02  بـالمسیلة1998-01-12

بن عمر   العمري 25077476 قریب من الجید413.22  بـالمسیلة1998-01-16

سالمي   الحاج 25077473 قریب من الجید513.76  بـالمسیلة1998-03-28

براخلیة   أسماء 25077450 جید615.64  بـالمسیلة1998-04-08

بیصار   الزھرة 25077475 قریب من الجید712.04  بـالمسیلة1998-06-28

نش   أسماء 25077451 قریب من الجید812.46  بـالمسیلة1999-06-06

بریكات   ایمان 25077503 مقبول910.30  بـالمسیلة1997-07-05

قواریر   بالل 25077519 مقبول1010.40  بـالمسیلة1998-10-06

دیلمي   بسمة 25077515 قریب من الجید1113.68  بـالمسیلة1998-10-20

بلفار   عبد المالك 25077634 مقبول1210.36  بـالمعاضید1997-02-04

لبعیر   شیماء 25077611 مقبول1310.88  بـبرج بوعریریج1997-05-04

نسال جلود   سھام 25077604 مقبول1410.50  بـالمسیلة1997-07-26

بلفار   زھیة 25077569 قریب من الجید1512.94  بـالمعاضید1998-00-00

نسال لجلود   سناء 25077602 مقبول1610.56  بـالمعاضید1998-03-29

نسال جلود   سارة 25077575 مقبول1710.12  بـالمعاضید1998-10-17

سرایش   شیماء 25077614 قریب من الجید1812.44  بـالمعاضید1998-10-27

بوخرص   سناء 25077603 جید1915.46  بـسطیف1998-10-29

بن بلخیر   ریاض 25077566 جید2014.02  بـالمسیلة1998-12-23

نش   سمیة 25077599 جید2114.40  بـالمعاضید1999-02-24

نش   عبیر 25077653 مقبول2211.48  بـالمسیلة1995-06-25

نش   فھیمة 25077674 مقبول2311.60  بـالمسیلة1997-06-06

بلفار   كمال 25077677 مقبول2410.40  بـالمسیلة1997-11-28

324من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة - | 1- معاضید | المعاضید - متوسطة حماد بن بلكین  | 28083: المؤسسة  

نش   لبنى 25077679 مقبول2510.06  بـالمعاضید1998-00-00

نش   فریدة 25077673 قریب من الجید2612.78  بـالمسیلة1998-02-11

بلفار   كمال 25077678 مقبول2711.68  بـالمعاضید1998-08-04

نش   عماد الدین 25077664 مقبول2810.32  بـمسیلة1999-02-08

ضیف اهللا   مراد 25077705 مقبول2911.62  بـالمعاضید1994-07-15

العایب   منال 25077709 قریب من الجید3012.50  بـالمسیلة1995-12-05

بن عیدة   مراد 25077706 مقبول3110.12  بـالمعاضید1996-03-13

زیتوني   مونیة 25077716 قریب من الجید3212.22  بـحسین داي1997-08-08

بلفار   نور الدین 25077731 جید3315.66  بـالمعاضید1998-04-28

نش   ھالة 25077733 جید3415.00  بـالمسیلة1998-06-13

سوالمیة   ھارون 25077732 قریب من الجید3512.58  بـالمسیلة1998-07-26

بالعدة   نجیمة 25077723 مقبول3611.54  بـالمسیلة1998-09-28

رماضنیة   یوسف 25077757 مقبول3711.78  بـالمسیلة1996-01-22

بن عزوز   یاسین 25077754 مقبول3810.66  بـالمسیلة1998-10-18

324من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة - | 1- معاضید | المعاضید - متوسطة طیایبة الحاج  | 28084: المؤسسة  

جراردة   احمد 25077459 مقبول110.84  بـالمسیلة1996-09-29

لطرش   امجد 25077484 مقبول210.42  بـالمسیلة1996-11-21

یحیاوي   اسیا 25077469 قریب من الجید313.02  بـالمسیلة1998-06-11

بن عمر   العمریة 25077477 مقبول410.78  بـالمسیتة1998-08-17

فراحتیة   الباتول 25077472 مقبول510.26  بـالمسیتة1999-03-17

شودار   جویدة 25077525 مقبول610.00  بـالمسیلة1996-01-23

بوسعدیة   ایمان 25077505 قریب من الجید712.96  بـالمسیلة1998-05-11

شویھ   سعیدة 25077580 مقبول810.20  بـالمسیلة1996-08-16

بن عادل   سماح 25077587 مقبول911.22  بـالمسیلة1997-07-30

لطرش   سلیمة 25077586 مقبول1010.26  بـالمسیلة1998-01-16

بشیري   زیاد 25077572 مقبول1111.18  بـالمسیلة1998-11-21

بن عادل   خلود 25077552 مقبول1210.76  بـالمسیلة1999-03-22

سوالمیة   عزالدین 25077655 مقبول1310.04  بـالمسیلة1994-11-10

بن طالب   علي 25077663 قریب من الجید1412.04  بـالمسیلة1995-07-06

زقور   مالیة 25077687 مقبول1510.84  بـالجزائر1997-07-02

فراحتیة   عیدة 25077666 مقبول1610.66  بـالمسیلة1998-01-30

فراحتیة   لیلى 25077686 جید1715.80  بـالمسیلة1998-04-02

بوخرص   منیرة 25077713 مقبول1810.48  بـالمسیلة1996-10-11

صید   وفاء 25077736 مقبول1910.40  بـالمسیلة1998-03-23

فراحتیة   نور 25077730 مقبول2011.60  بـالمسیلة1998-10-25

عطاهللا   یاسین 25077752 مقبول2110.00  بـالمسیلة1993-03-25

324من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة - | 1- معاضید | المعاضید - متوسطة لعیایدة محمد الصالح  | 28086: المؤسسة  

فراحتیة   امال 25077482 مقبول110.56  بـالمسیلة1995-05-11

بریكات   اسماعیل 25077467 مقبول211.42  بـالمسیلة1995-06-02

نش   احالم 25077458 مقبول311.18  بـالمسیلة1998-05-10

بلعمري   امال 25077483 مقبول410.38  بـالمسیلة1998-10-20

بن فطوم   اسماء 25077466 قریب من الجید512.46  بـالمسیلة1998-11-18

بوسعدیة   حنان 25077535 مقبول610.08  بـالمسیلة1995-05-17

قراس   امیرة 25077498 مقبول710.84  بـالمسیلة1996-06-16

بلفار   امیرة 25077499 جید جدا816.34  بـالمسیلة1998-05-09

بن فطوم   ایمان 25077507 مقبول910.84  بـالمسیلة1998-11-18

عثامنیة   صباح 25077619 قریب من الجید1012.22  بـالمعاضید1997-11-03

سواعدیة   فریدة 25077672 مقبول1110.00  بـالمعاضید1995-02-01

بن عمر   عزالدین 25077656 مقبول1211.02  بـالمسیلة1996-09-19

لویفي   فاطمة 25077670 مقبول1310.40  بـالمسیلة1997-12-27

قصري   عالءالدین 25077662 مقبول1410.00  بـحاسي بحبح1998-01-01

براخلیة   محمد 25077698 مقبول1510.98  بـالمسیلة1994-03-17

عثامنیة   منال 25077712 جید1615.48  بـالمسیلة1999-03-05

بلعمري   یوسف 25077759 مقبول1710.10  بـالمسیلة1998-09-15

324من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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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تومیات   عبد الرزاق 25078106 مقبول110.44  بـاوالدعدي القبالة1995-04-13

عابي   شكیب 25078075 قریب من الجید213.12  بـبرھوم1998-04-30

رواق   شھیناز 25078078 مقبول311.58  بـسلمان1998-06-06

بوعافیة   شوقي 25078079 قریب من الجید413.58  بـبرھوم1998-06-30

محروق   عبدالواسع 25078129 مقبول511.00  بـالمسیلة1994-11-27

ذوادي   عبد الوھاب 25078126 مقبول610.06  بـسلمان1995-12-13

ھوشات   قمرالدین 25078177 مقبول710.66  بـاوالد عدي لقبالة1995-12-26

ذوادي   مروان 25078207 مقبول810.64  بـالمسیلة1997-07-03

بن تیخة   عماد 25078142 قریب من الجید912.18  بـالمسیلة1998-01-11

مرھون   مروة 25078208 مقبول1010.38  بـاوالد عدي لقبالة1998-02-04

زین   فاكیة 25078160 مقبول1110.78  بـبرھوم1998-12-09

صالحي   عقبة 25078140 قریب من الجید1212.54  بـسلمان1998-12-20

عطوي   ھارون 25078295 مقبول1311.12  بـالمسیلة1996-01-26

مقورة   وصال 25078310 مقبول1410.20  بـالمسیلة1996-08-20

مرھون   نجیب 25078251 مقبول1510.10  بـالمسیلة1997-01-03

تومیات   نجوى 25078250 مقبول1610.36  بـالمسیلة1997-08-17

زین   مھدي 25078241 مقبول1711.76  بـالمسیلة1997-12-06

سعید   نورالدین 25078290 مقبول1810.72  بـالمسیلة1998-03-13

تومیات   نادیة 25078245 مقبول1911.52  بـالمسیلة1998-04-07

كشیدة   ھشام 25078304 مقبول2011.50  بـاوالد عدي1998-07-30

كاكا   مریم 25078224 مقبول2111.58  بـعین الخضراء1998-12-12

عطوي   مریم 25078225 مقبول2211.20  بـاوالد عدي القبالة1998-12-30

عطوي   نزیھة 25078253 جید2314.30  بـبرھوم1999-01-26

بوعافیة   یاسین 25078330 مقبول2410.50  بـسلمان1998-03-28

324من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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سعید   یسرى 25078334 مقبول2511.16  بـالمسیلة1998-04-22

مقورة   وصال 25078321 مقبول2610.78  بـالمسیلة1998-08-22

سعودي   ابوبكر 25077810 مقبول2711.90  بـمسیلة1997-03-31

إبریر   إلھام الشیماء 25077801 مقبول2811.10  بـبرھوم1998-06-09

ذوادي   إیمان 25077805 قریب من الجید2912.50  بـبرھوم1998-09-22

مرھون   أسماء 25077786 ممتاز3018.22  بـسلمان1998-09-23

بوراس   إسالم 25077798 مقبول3110.12  بـالمسیلة1998-11-05

سعید   اشرف 25077837 مقبول3210.60  بـاوالد دراج1998-06-08

مرزوق   الصغیر 25077847 قریب من الجید3312.22  بـبرھوم1998-08-15

تباني   اسامھ 25077833 مقبول3411.80  بـبرھوم1998-11-14

عطوي   جمیلة 25077930 مقبول3510.66  بـالمسیلة1996-11-28

تومیات   جھینة 25077931 مقبول3611.94  بـسلمان1998-02-09

روباش   جمانة 25077928 مقبول3711.48  بـبرھوم1998-04-10

عابي   بالل 25077908 مقبول3811.44  بـبرھوم1998-04-27

ذوادي   حسناء 25077941 قریب من الجید3912.36  بـسلمان1998-05-18

زیتوني   خلیدة 25077960 جید4015.66  بـاوالد عدي لقبالة1998-06-03

سعودي   خبیب عبد الرحمان 25077955 قریب من الجید4112.96  بـبطاني تایالند1998-07-24

تباني   حنان 25077949 مقبول4210.02  بـسلمان1998-08-12

شاكي   جھینة 25077932 جید4315.02  بـسلمان1998-09-06

سلطاني   إیمان 25077878 قریب من الجید4412.96  بـاوالد عدي1998-10-17

مرھون   زلیخة 25078007 مقبول4511.98  بـأوالد عدي لقبالة1996-04-03

مقورة   خولة 25077974 مقبول4611.34  بـسلمان1997-04-23

زین   دنیا 25077985 مقبول4710.54  بـالمسیلة1997-08-13

ترك   خولة 25077975 جید4814.28  بـسلمان1998-01-29

حشروف   خولة 25077976 جید4914.62  بـسلمان1998-03-02

عطوي   خولة 25077977 جید5014.44  بـ اوالد اعدي لقبالة1998-04-19

324من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| اوالد عدي لقبالة | اوالد عدي لقبالة - متوسطة عالل عیسى  | 28098: المؤسسة  

مرزوق   صالح 25078088 مقبول110.48  بـراس الواد1994-01-31

بقریش   صھیب 25078092 مقبول211.76  بـالمسیلة1995-01-29

بوجالل   صابرین 25078086 قریب من الجید313.42  بـالمسیلة1998-01-28

ولھي   شیماء 25078080 قریب من الجید412.46  بـالمسیلة1998-02-05

تركي   عائشة 25078097 قریب من الجید512.02  بـسلمان1998-02-23

محروق   عبد الحلیم 25078101 جید615.12  بـالمسیلة1998-04-18

روباش   شھیناز 25078077 مقبول711.72  بـبرھوم1998-06-01

ھباش   شیماء 25078083 مقبول811.38  بـسلمان1998-10-31

عیمر   عزالدین 25078133 مقبول910.56  بـاوالد اعدي لقبالة1996-04-01

تاھمي   عثمان 25078131 مقبول1011.46  بـأوالد عدي لقبالة1996-09-01

بوجالل   لمیاء 25078190 مقبول1110.70  بـالمسیلة1996-12-16

كتفي   محسن 25078196 مقبول1210.38  بـالمسیلة1997-01-10

دیلمي   عبد المجید 25078124 مقبول1311.06  بـاوالد عدي لقبالة1997-03-16

روباش   فخر الدین 25078174 مقبول1410.98  بـالمسیلة1997-05-15

مرزوق   فارس 25078155 مقبول1510.28  بـالمسیلة1998-02-01

علي صوشة   لبني 25078185 مقبول1611.74  بـاوالد عدي لقبالة1998-04-01

مرزوق   عصام 25078135 مقبول1710.40  بـبرھوم1998-04-09

كباھم   فارس 25078156 مقبول1810.64  بـالمسیلة1998-05-05

مقورة   عصام 25078136 مقبول1911.06  بـسلمان1998-05-22

روباش   فھد الدین 25078176 قریب من الجید2013.44  بـالمسیلة1998-12-25

یوسفي   عمار 25078144 مقبول2110.10  بـالمسیلة1998-12-26

عماري   منى 25078238 قریب من الجید2212.82  بـسلمان1997-06-26

علي صوشة   نوارة 25078281 قریب من الجید2312.70  بـالمسیلة1998-02-20

بن حمیدة   نسرین 25078256 جید2414.52  بـالمسیلة1998-03-17

324من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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مرزوق   نجاة 25078249 مقبول2510.06  بـالمسیلة1998-05-17

كتفي   نسیمة 25078271 قریب من الجید2613.90  بـالمسیلة1998-05-31

یوسفي   نسرین 25078257 مقبول2711.92  بـسلمان1998-06-16

نقاش   سمیة 25078278 جید2815.40  بـبرھوم1998-06-19

زیتوني   نسیمة 25078272 مقبول2910.04  بـالمسیلة1998-06-29

بوراس   مریم 25078223 مقبول3010.80  بـسلمان1998-09-06

سنوسي   نسیم 25078260 مقبول3111.16  بـعنابة1998-10-28

عالل   یاسمین 25078328 مقبول3210.00  بـاوالد اعدي لقبالة1997-08-27

جمیات   یسرى 25078333 مقبول3310.00  بـالمسیلة1997-10-11

بوراس   یسرى 25078335 مقبول3410.74  بـبرھوم1998-08-20

تركي   یاسر 25078327 قریب من الجید3512.38  بـالمسیلة1998-11-15

تركي   أیمن 25077795 مقبول3611.80  بـالمسیلة1998-03-28

بوراس   إسماعیل 25077799 مقبول3710.46  بـالمسیلة1998-04-11

خشاب   العیاشي 25077849 مقبول3811.70  بـاوالد عدي لقبالة1994-02-01

عطوي   اسماء 25077834 قریب من الجید3912.12  بـسلمان1996-01-20

عالل   اسامة 25077830 مقبول4010.82  بـالمسیلة1997-07-15

عطوي   اسماء 25077836 مقبول4111.92  بـاوالد عدي لقبالة1998-05-31

صوشة   امیرة 25077859 مقبول4210.96  بـالمسیلة1998-08-02

بن حمیدة   الھام 25077854 مقبول4310.74  بـ اوالد اعدي لقبالة1998-08-05

زنات   الشامخة 25077846 مقبول4410.42  بـالمسیلة1998-10-05

روباش   بالل 25077906 قریب من الجید4512.52  بـالمسیلة1997-12-18

جمیات   حسینة 25077943 جید4615.94  بـالمسیلة1998-02-28

یوسفي   ایوب 25077883 مقبول4711.44  بـسلمان1998-04-29

بوجالل   حیاة 25077954 قریب من الجید4812.22  بـاوالد عدي لقبالة1998-05-03

بن ناصر   ایمان 25077873 جید جدا4917.10  بـالمسیلة1998-05-05

بوجالل   حسام الدین 25077937 قریب من الجید5013.68  بـالمسیلة1998-05-11

یوسفي   ایمان 25077874 مقبول5111.86  بـالمسیلة1998-07-08

بقریش   ایمان 25077875 مقبول5211.00  بـاوالد اعدي لقبالة1998-07-13

عیمر   ایمان 25077876 مقبول5310.72  بـاوالد اعدي لقبالة1998-08-27

324من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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زنات   جمانة 25077929 جید5414.08  بـالمسیلة1998-09-01

روباش   ایوب 25077884 قریب من الجید5513.74  بـبرھوم1999-01-18

لبیدي   خدیجة 25077958 قریب من الجید5612.98  بـالمسیلة1999-03-01

صیقع   راضیة 25077991 مقبول5711.20  بـاوالد عدي لقبالة1997-02-16

عطوي   خولة 25077973 مقبول5811.18  بـسلمان1997-04-15

حشروف   دالیة قطر الندى 25077983 مقبول5911.54  بـبرھوم1998-05-30

روباش   خولة 25077978 جید6015.10  بـبرھوم1998-11-22

بوجالل   سلیم 25078043 مقبول6110.42  بـالمسیلة1997-12-20

بن سالم   سھى 25078055 مقبول6210.70  بـسلمان1998-12-06

324من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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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بكوش   عبد السالم 25078108 مقبول111.24  بـمقرة1996-06-01

شبابحي   صبرینة 25078089 مقبول210.92  بـسلمان1996-09-25

قرساس   عبد الرؤوف 25078104 جید314.84  بـبرھوم1999-07-05

جمیات   غنیة 25078149 مقبول410.20  بـسلمان1996-09-29

براھیمي   عز الدین 25078132 قریب من الجید512.80  بـسلمان1998-01-11

تركي   كنزة 25078181 جید614.60  بـسلمان1998-05-20

ساسي   عماد الدین 25078143 قریب من الجید712.74  بـالمسیلة1998-11-06

لعویجي   عبد الغني 25078121 مقبول810.24  بـالمسیلة1998-11-10

لعویجي   عفاف 25078139 مقبول910.26  بـسلمان1998-11-14

لعویجي   نھلة 25078279 مقبول1010.04  بـالمسیلة1997-07-09

جمیات   نجاة 25078248 مقبول1111.84  بـسلمان1997-11-29

حماني   ھاجر 25078294 جید1214.42  بـسلمان1998-01-14

فلتان   نور الھدى 25078285 مقبول1311.04  بـالمسیلة1998-03-04

لعویجي   مسیكة 25078226 قریب من الجید1413.46  بـسلمان1998-05-09

بوراس   ملیكة 25078233 قریب من الجید1513.28  بـالمسیلة1998-10-29

حماني   ولید 25078323 مقبول1611.12  بـسلمان1994-08-02

مداح   یونس 25078336 قریب من الجید1712.54  بـالمسیلة1998-11-04

عویجي   أحالم 25077774 مقبول1810.62  بـسلمان1994-04-18

بوراس   أحمد توفیق 25077781 مقبول1910.28  بـسلمان1996-07-30

زین   إیمان 25077803 مقبول2011.26  بـسلمان1998-01-06

بوراس   أیمن 25077794 مقبول2110.24  بـسلمان1998-01-22

حمومة   ابتسام 25077808 قریب من الجید2212.68  بـسلمان1998-03-30

علي صوشة   أسماء 25077785 جید2315.24  بـالمسیلة1998-06-21

علي صوشة   أسامة 25077784 جید2414.80  بـاوالد عدي لقبالة1998-07-30

324من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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عطاللة   الیاس 25077855 قریب من الجید2513.62  بـالمسیلة1998-03-09

ولھة   الیاس 25077856 قریب من الجید2612.82  بـبرھوم1998-05-06

لعویجي   حسناء 25077940 قریب من الجید2713.60  بـسلمان1998-02-28

مرزوق   بشرى 25077896 مقبول2811.98  بـسلمان1998-06-07

محروق   زھیر 25078010 مقبول2910.98  بـاوالد اعدي لقبالة1995-00-00

لعویجي   رضا 25077995 قریب من الجید3012.80  بـالمسیلة1997-11-27

قرساس   رونق 25078000 مقبول3111.24  بـبرھوم1998-05-04

جمیات   خیر الدین 25077981 مقبول3211.00  بـالمسیلة1998-08-11

شنافي   رابح 25077989 مقبول3310.86  بـالمسیلة1998-10-02

تركي   خولة 25077979 جید3414.76  بـالمسیلة1998-12-16

تومي   زینة 25078025 مقبول3510.16  بـسلمان1994-08-02

لعویجي   سمیحة 25078048 جید3615.24  بـسلمان1998-03-20

روباش   زیاد 25078023 مقبول3710.80  بـعین أرنات1998-04-10

قواري   سفیان 25078040 قریب من الجید3813.48  بـالمسیلة1998-09-23

سعید   سیف االسالم 25078058 مقبول3911.64  بـبرھوم1999-03-13

324من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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بوعافیة   صالح الدین 25078090 مقبول110.12  بـسلمان1994-06-10

زین   عبد الحكیم 25078100 مقبول210.26  بـالمسیلة1996-08-28

شابي   عبد الرؤوف 25078103 قریب من الجید313.48  بـبرھوم1998-08-08

حلیتیم   شیماء 25078082 مقبول411.42  بـبرھوم1998-09-21

سعودي   صھیب 25078094 مقبول510.06  بـالمسیلة1999-01-04

خنوف   كمال 25078180 مقبول611.02  بـسلمان1994-07-04

عطوي   فارح 25078151 مقبول710.50  بـاوالد عدي لقبالة1995-01-25

بوراس   فارس 25078153 مقبول810.00  بـاوالد دراج1996-02-10

عابي   لبنى 25078183 قریب من الجید912.36  بـالمسیلة1998-01-15

فنیش   فاطمة 25078158 مقبول1011.04  بـالمسیلة1998-04-17

شقرة   كریمة 25078179 مقبول1110.28  بـسلمان1998-07-27

عماري   مروة 25078210 قریب من الجید1212.12  بـالمسیلة1998-12-18

نجاعي   فاطمة الزھرة 25078159 قریب من الجید1312.30  بـسلمان1999-07-24

مرھون   منال 25078235 مقبول1410.66  بـسلمان1995-01-01

یوسفي   نورالدین 25078288 مقبول1510.94  بـسلمان1995-05-18

نقاش   مصعب 25078229 مقبول1611.06  بـسلمان1996-01-31

روباش   نور الھدى 25078284 مقبول1711.22  بـالمسیلة1996-09-24

بوراس   نصیرة 25078276 مقبول1811.36  بـالمسیلة1998-02-12

شھلي   وسام 25078307 مقبول1910.46  بـسلمان1998-11-10

عطوي   وفاء 25078322 مقبول2011.14  بـسلمان1995-03-05

عماري   إیمان 25077802 قریب من الجید2112.00  بـالمسیلة1998-01-02

محروق   إیمان 25077804 قریب من الجید2213.10  بـالمسیلة1998-01-09

عابي   أحالم 25077776 مقبول2311.32  بـالمسیلة1998-01-15

بوراس   أحالم 25077777 مقبول2410.88  بـبرھوم1998-10-08
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عریبي   إیمان 25077806 جید2514.52  بـالمسیلة1998-11-24

روباش   الھام 25077852 قریب من الجید2612.52  بـالمسیلة1994-10-12

حفاف   العیاشي 25077850 مقبول2711.36  بـالمسیلة1995-11-09

عیمر   اسامة 25077825 مقبول2811.02  بـاوالد عدي لقبالة1996-09-18

بوعافیة   احالم 25077821 مقبول2911.14  بـالمسیلة1996-11-07

یوسفي   اسامة 25077826 مقبول3011.72  بـالمسیلة1996-11-27

عماري   اسامة 25077828 مقبول3111.54  بـاوالد دراج1997-01-08

عماري   الھام 25077853 مقبول3211.72  بـالمسیلة1997-10-01

عشب   النوي 25077851 مقبول3311.98  بـبرھوم1998-02-02

شبابحي   الطاھر 25077848 مقبول3410.94  بـسلمان1998-12-28

روباش   حسام الدین 25077938 مقبول3510.02  بـالمسیلة1997-02-25

سعید   جالل 25077925 مقبول3611.94  بـالمسیلة1997-03-20

سلطاني   بالل 25077905 مقبول3710.16  بـاوالد عدي القبالة1997-10-29

عطوي   بشرى 25077895 مقبول3811.88  بـسلمان1998-02-02

عماري   حنین 25077951 قریب من الجید3912.76  بـالمسیلة1998-08-11

روباش   حنان 25077950 قریب من الجید4013.20  بـالمسیلة1998-08-14

برابري   خیر الدین 25077980 قریب من الجید4112.56  بـالمسیلة1995-12-21

شریط   رمزي 25077998 مقبول4210.26  بـاوالد عدي لقبالة1998-04-29

عرعار   خیراني 25077982 جید4314.14  بـسلمان1998-09-11

حمومة   رابح 25077990 مقبول4410.06  بـسلمان1999-02-04

حفاف   سیف الدین 25078059 مقبول4510.12  بـالمسیلة1995-03-19

دفداف   سھیل 25078056 مقبول4610.38  بـالمسیلة1995-05-13

سعودي   سمیحة 25078046 مقبول4710.25  بـأوالد عدي لقبالة1995-07-19

محروق   سمیة 25078044 مقبول4810.18  بـالمسیلة1996-05-09

كباھم   سمیرة 25078050 مقبول4910.72  بـسلمان1996-07-15
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بوشارب   قمر 25078963 مقبول110.40  بـمقرة1997-05-01

ذبیح   فاطمة الزھراء 25078948 قریب من الجید212.22  بـمقرة1998-09-05

بشیش   مروى 25079034 مقبول310.50  بـمقرة1997-02-10

راجي   مریم 25079050 مقبول411.10  بـبریكة1998-01-25

مقدر   لیندة 25079001 جید جدا516.64  بـمقرة1998-04-28

بوشارب   محسن 25079004 مقبول610.04  بـمقرة1998-07-20

سعیدي   مریم 25079051 جید714.82  بـبریكة1998-08-09

بوعبد اهللا   ھند 25079152 مقبول810.16  بـمقرة1997-12-13

ذبیحي   ھناء 25079150 مقبول911.68  بـمقرة1998-06-05

بوعفار   ھاجر 25079128 مقبول1010.38  بـمقرة1998-10-02

عیالن   وفاء 25079165 قریب من الجید1113.52  بـبریكة1998-12-22

شریف   رمضان 25078664 مقبول1210.44  بـمقرة1997-01-25

شریف   سارة 25078704 قریب من الجید1312.66  بـمقرة1997-06-10

سالمي   سارة 25078707 قریب من الجید1412.98  بـمقرة1998-01-26

بدار   زكریاء 25078680 مقبول1510.10  بـمقرة1998-01-27

بالل   سلسبیل 25078720 قریب من الجید1612.34  بـبریكة1998-05-09

العیدون   زكریاء 25078681 جید1714.78  بـبریكة1998-07-20

قادري   سلمى 25078723 مقبول1811.66  بـمقرة1998-12-29

بوشنافة   عبد الرحمان 25078829 مقبول1910.52  بـمقرة1996-07-16

شریف   صوریة 25078802 مقبول2010.16  بـمقرة1998-03-06

بوشارب   عبد الرزاق 25078834 مقبول2110.16  بـمقرة1998-06-09

العمري زقار   صفاء 25078782 جید2214.36  بـقسنطینة1998-06-22

شریف   شھرزاد 25078762 مقبول2311.98  بـبریكة1998-06-27

ذبیح   طھ ضیاء الدین 25078806 مقبول2410.82  بـمقرة1998-10-06
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مكدور   عبد السالم 25078836 جید2515.18  بـمقرة1998-11-15

ذبیح   عبد الناصر 25078863 مقبول2610.06  بـمقرة1995-12-11

عشور   یونس 25079197 مقبول2711.28  بـمقرة1998-11-12

بن ناصر   احمد خلیل 25078420 مقبول2810.16  بـمقرة1995-12-02

ذبیح   آیة 25078352 قریب من الجید2912.98  بـمقرة1998-03-22

زواوي   احمد رفیق 25078422 مقبول3011.92  بـمقرة1998-05-10

مقدر   أسماء 25078365 مقبول3110.46  بـمقرة1998-05-19

شیبوب   آسیة 25078347 قریب من الجید3212.34  بـمقرة1998-09-13

ذبیحي   بالل 25078534 مقبول3311.70  بـبریكة1995-06-12

ذبیح   امیرة 25078505 مقبول3410.56  بـالمسیلة1996-12-31

العقون   اماني 25078498 مقبول3511.08  بـمقرة1997-12-29

بوعفار   ایمن 25078522 مقبول3610.18  بـبریكة1998-03-24

بوترعة   ایوب 25078526 قریب من الجید3712.00  بـالمسیلة1998-05-12

مصطفاوي   ایمن 25078523 مقبول3810.38  بـمقرة1998-05-27

واضح   اناس 25078507 مقبول3910.60  بـعین ولمان1998-07-04

بالل   امیرة 25078506 مقبول4010.24  بـمقرة1998-08-01

بوترعة   ایمن 25078525 مقبول4111.06  بـمقرة1999-02-09

ذبیحي   توفیق 25078557 مقبول4211.26  بـالمسیلة1996-12-01

حمیدات   خولة 25078616 مقبول4310.12  بـمقرة1996-12-27

دمان   خولة 25078620 قریب من الجید4413.94  بـمقرة1998-01-18

مكدور   خلود 25078606 جید4514.56  بـمقرة1998-02-01
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ضیف   لمیاء 25078983 مقبول110.88  بـمقرة1998-02-18

بوضیاف   منیر 25079064 مقبول211.10  بـمقرة1997-02-06

شریف   محمد 25079015 مقبول310.72  بـمقرة1998-07-08

عمور   محمد ایمن 25079021 مقبول410.54  بـمقرة1998-11-07

شریف   مروة 25079033 قریب من الجید512.06  بـمقرة1998-11-18

بن ھداد   مروى 25079035 قریب من الجید612.78  بـبوسعادة1999-01-05

طبال   منال 25079062 مقبول711.74  بـمقرة1999-01-14

شریف   ھشام 25079147 مقبول810.16  بـمقرة1997-11-22

أبحري   سمیة 25078727 مقبول911.06  بـمقرة1995-07-25

قادري   رزیقة 25078654 قریب من الجید1012.18  بـمقرة1997-00-00

جوبر   ریمة 25078671 قریب من الجید1112.28  بـمقرة1998-02-18

بن ھداد   ریمة 25078672 مقبول1210.68  بـمقرة1998-05-19

بن حداد   صونیة 25078803 مقبول1310.58  بـمقرة1996-01-08

شریف   شعیب 25078754 مقبول1411.24  بـبریكة1997-12-16

سالمي   عادل 25078814 مقبول1511.88  بـمقرة1997-12-20

متاح   شیماء 25078774 مقبول1610.54  بـمقرة1998-12-27

ضیف   عبد المالك 25078856 مقبول1711.68  بـمقرة1995-03-13

شریف   عبد النور 25078867 مقبول1811.88  بـمقرة1997-08-10

بالل   أنوار 25078378 مقبول1911.06  بـبریكة1995-10-14

بوضیاف   أكرم 25078368 قریب من الجید2012.10  بـمقرة1997-03-07

عمیري   احمد 25078419 جید جدا2116.78  بـمقرة1998-01-14

علیلي   إنعام 25078409 مقبول2210.70  بـمقرة1998-01-22

فروحات   أسماء 25078364 جید2314.65  بـالمنیعة1998-02-06

جعفر   ابتسام 25078414 جید2415.22  بـمقرة1998-04-28
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سعدي   احمد ناصر الدین 25078424 مقبول2511.52  بـمقرة1998-10-21

ذبیح   العمریة 25078475 مقبول2610.28  بـمقرة1997-06-29

جوبر   امل 25078500 مقبول2710.00  بـبریكة1997-10-22

بالل   اماني 25078499 جید2814.28  بـمقرة1998-01-13

شریف   امل 25078501 مقبول2910.10  بـبریكة1998-01-28

بیبي   ایمن 25078524 مقبول3011.00  بـمقرة1998-07-04

سعدي   جوھرة 25078562 مقبول3110.84  بـمقرة1995-05-07

علیلي   خولة 25078615 مقبول3210.84  بـمقرة1996-09-26

سعدي   خلیل 25078611 مقبول3310.16  بـمقرة1996-09-30

بدار   دنیا 25078633 مقبول3410.86  بـمقرة1998-01-04

جحیش   خولة 25078619 قریب من الجید3512.74  بـمقرة1998-01-05

مخلوف   بوبكر 25078552 جید3615.56  بـبریكة1998-06-02
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واضح   لھاللي 25078986 مقبول110.60  بـمقرة1995-09-09

قاسمي   لبنى 25078975 مقبول210.02  بـمقرة1996-03-17

حاجي   فاتح 25078924 جید314.84  بـمقرة1998-07-07

خیري   فاطمة 25078932 مقبول411.32  بـمقرة1998-11-08

شریف   ناصر 25079077 قریب من الجید512.14  بـمقرة1997-00-00

رباحي   مصطفى أمین 25079054 مقبول610.90  بـمقرة1998-04-22

حلیتیم   ماریة 25079003 جید714.46  بـالمسیلة1998-08-15

شالي   ولید 25079168 مقبول810.62  بـبریكة1996-10-07

بوشلوح   نور الدین 25079119 مقبول910.06  بـمقرة1996-12-15

دمان   ھبة 25079132 مقبول1011.04  بـمقرة1997-03-31

مریش   نسرین 25079102 مقبول1110.08  بـمقرة1998-01-12

جاللي   یمینة 25079182 قریب من الجید1213.33  بـمقرة1998-01-22

دمان   یعقوب عبد الرحمان 25079181 قریب من الجید1312.44  بـحمام الضلعة1998-04-10

لعور   وسام 25079161 جید1415.83  بـصالح باي1998-05-25

سعیدي   وسیم 25079162 مقبول1510.04  بـعین ولمان1998-09-12

عواطي   زین العابدین 25078699 مقبول1611.92  بـمیلة1998-07-27

مریش   شرف الدین 25078753 قریب من الجید1713.56  بـمقرة1998-04-10

مریش   صدام 25078781 جید1814.42  بـمقرة1998-07-12

حاجي   سندس 25078748 جید1914.63  بـمقرة1998-12-16

ضیف   صالح الدین 25078785 مقبول2010.04  بـمقرة1999-01-12

زعبوب   شھیناز 25078764 جید2114.44  بـباتنة1999-01-21

مكاري   عبیر 25078877 مقبول2211.68  بـصالح باي1997-08-12

بحري   عبد المؤمن 25078855 قریب من الجید2313.22  بـمقرة1998-12-19

سعیدي   آمنة 25078349 مقبول2410.84  بـمقرة1997-02-25
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خیري   إلیاس 25078408 مقبول2510.18  بـمقرة1997-06-07

مكدور   آیة 25078351 مقبول2611.14  بـمجانة1998-02-14

حاجي   أمیرة 25078376 مقبول2710.46  بـبرھوم1998-03-04

واضح   أیمن 25078400 قریب من الجید2812.86  بـمقرة1998-09-21

سعیدي   بشرى 25078532 جید2915.40  بـبریكة1998-07-20

طالب   خولة 25078621 مقبول3010.29  بـمقرة1998-01-25

قاسمي   حسام الدین 25078571 مقبول3110.58  بـمقرة1998-05-04

مریش   خولة 25078623 قریب من الجید3213.68  بـمقرة1998-06-11

324من79:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| مقرة | مقرة - أوالد مبارك- متوسطة قشي البشیر  | 28112: المؤسسة  

بوحفص   فؤاد 25078920 مقبول110.74  بـمقرة1996-06-03

سایب   فطیمة الزھراء 25078957 مقبول211.40  بـمقرة1997-09-21

شنن   فارس 25078930 قریب من الجید312.90  بـمقرة1998-04-16

عیشوش   كمال 25078966 مقبول410.82  بـمقرة1998-11-15

قشي   محمد 25079011 مقبول511.60  بـمقرة1996-05-05

قنیفي   محمد 25079012 مقبول610.68  بـمقرة1996-07-12

بوحفص   مریم 25079047 مقبول710.14  بـمقرة1997-05-25

جعالب   مسعودة 25079052 مقبول810.90  بـمقرة1998-07-29

بوحفص   منیر 25079066 قریب من الجید913.66  بـمقرة1998-11-02

قشي   یوسف 25079183 مقبول1010.48  بـمقرة1996-09-22

عشور   یسرى 25079173 مقبول1110.76  بـبریكة1996-12-21

العایب   یوسف 25079184 مقبول1210.04  بـمقرة1997-03-09

العایب   نضال 25079109 جید1315.72  بـمقرة1998-02-05

عاشور   سالف 25078719 مقبول1410.94  بـمقرة1997-02-24

شنن   زین العابدین 25078698 قریب من الجید1513.36  بـبرھوم1998-04-06

عیساني   عبد الحمید 25078825 مقبول1610.06  بـمقرة1998-03-10

عشوش   عادل 25078815 مقبول1711.76  بـبریكة1998-03-23

عیشوش   عبد القادر 25078848 مقبول1810.34  بـمقرة1995-07-02

عیشوش   عبداهللا 25078874 قریب من الجید1912.52  بـبریكة1997-02-14

سطي   عصام 25078885 قریب من الجید2012.30  بـبریكة1997-06-21

مكاوي   عبد الوھاب 25078870 مقبول2111.12  بـبریكة1997-10-09

بوعفار   عصام 25078886 قریب من الجید2212.52  بـبریكة1998-10-02

عیشوش   عبد المالك 25078858 مقبول2310.72  بـمقرة1998-10-08

عیشوش   اسامة 25078427 مقبول2410.42  بـبریكة1996-07-31

324من80:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| مقرة | مقرة - أوالد مبارك- متوسطة قشي البشیر  | 28112: المؤسسة  

عیشوش   اسامة 25078432 مقبول2511.24  بـقصر البخاري1998-11-05

جابر   اسماعیل 25078449 مقبول2610.30  بـمقرة1994-12-04

قشي   اشرف 25078452 مقبول2710.04  بـمقرة1997-12-10

بوحفص   اشواق 25078454 جید2814.38  بـمقرة1998-06-07

العایب   النوي 25078484 مقبول2910.32  بـمقرة1998-10-31

مكاوي   اسماء 25078447 مقبول3011.50  بـبریكة1998-11-06

عشور   اسماء 25078448 جید3114.88  بـبریكة1999-03-31

حوض   ایمن 25078517 مقبول3210.00  بـبریكة1995-10-01

عشوش   انور 25078508 مقبول3310.00  بـمقرة1997-05-22

جابري   خالد 25078599 مقبول3411.30  بـبریكة1994-12-17

شنن   حفیظة 25078578 مقبول3511.62  بـمقرة1996-12-08

عیشوش   حسام 25078570 مقبول3611.40  بـبریكة1996-12-19

بوعزیز   حنین 25078586 مقبول3711.80  بـمقرة1997-09-28

عایب   دنیا 25078632 مقبول3810.38  بـمقرة1997-11-08

شنن   خولة 25078618 قریب من الجید3912.44  بـمقرة1997-12-01

جعالب   حنان 25078584 مقبول4011.46  بـمقرة1998-01-12

بوعزیز   خلیصة 25078609 قریب من الجید4113.24  بـمقرة1998-04-24

شنان   حیاة 25078598 قریب من الجید4212.90  بـمقرة1998-05-11

ناجي   حنان 25078585 جید جدا4316.50  بـمقرة1998-06-08

بوحفص   خولة 25078624 قریب من الجید4412.02  بـمقرة1998-08-15

غانس   حسا م الدین 25078566 مقبول4510.82  بـمقرة1998-09-01

324من81:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| مقرة | مقرة - متوسطة اوالد منصور   | 28113: المؤسسة  

بوعافیة   فتحیة 25078951 مقبول110.66  بـبریكة1994-12-29

حاجي   علي 25078909 قریب من الجید212.50  بـمقرة1995-04-02

حاجي   عیسى 25078917 مقبول311.60  بـمقرة1997-07-05

حاجي   لقمان 25078981 قریب من الجید412.12  بـمسیلة1997-07-15

فرحاتي   فاطمة الزھراء 25078947 قریب من الجید512.96  بـبرھوم1998-06-09

حاجي   نصیرة 25079107 جید615.70  بـمقرة1997-01-13

فرحاتي   وفاء 25079164 مقبول710.46  بـبرھوم1998-05-03

قویسي   نصیرة 25079108 مقبول810.56  بـمقرة1998-07-24

حاجي   زھیة 25078684 مقبول910.12  بـمقرة1998-01-04

حاجي   رابح 25078649 مقبول1011.70  بـمقرة1998-03-15

فرحاتي   زینب 25078701 قریب من الجید1112.58  بـمقرة1998-11-22

حاجي   عبد الحمید 25078824 مقبول1210.54  بـمقرة1994-04-25

حاجي   سیف الدین 25078752 مقبول1311.12  بـمقرة1998-02-08

حاجي   صوریة 25078800 قریب من الجید1412.08  بـبریكة1998-02-08

بوشارب   صابرین 25078777 مقبول1510.10  بـبریكة1998-07-14

فرحاتي   عبد النور 25078868 مقبول1611.74  بـمقرة1998-01-11

فرحاتي   إیمان 25078411 مقبول1711.76  بـبریكة1996-02-15

فرحاتي   إلھام 25078407 مقبول1810.84  بـمقرة1996-10-20

قویسي   أیمن 25078385 جید1914.06  بـمقرة1998-03-10

فرحاتي   أیمن 25078386 مقبول2011.34  بـبرھوم1998-06-17

حاجي   الطاوس 25078471 جید2114.14  بـمقرة1998-00-00

بوعافیة   خالد 25078600 مقبول2210.26  بـمقرة1995-03-02

فرحاتي   خلیل 25078610 مقبول2310.54  بـمقرة1995-10-29

فرحاتي   بالل 25078549 مقبول2410.28  بـعین الخضراء1998-11-07

324من82:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| مقرة | مقرة - متوسطة المدخل الغربي  | 28114: المؤسسة  

شموري   كنزة 25078972 مقبول111.34  بـمقرة1996-12-10

بوترعة   لزھر 25078980 مقبول211.64  بـمقرة1997-09-12

مقدر   لمیاء 25078984 مقبول311.14  بـمقرة1998-04-05

حضري   عالء الدین 25078905 مقبول410.22  بـمقرة1998-07-11

معطاوي   فائزة 25078921 جید515.86  بـبریكة1998-09-23

باي   لیندة 25079000 مقبول611.26  بـبریكة1996-04-29

مصطفاوي   مروة 25079031 مقبول711.82  بـمقرة1997-07-27

العاقل   مروة 25079032 جید815.80  بـمقرة1997-08-14

باي   محمد الصالح 25079020 مقبول910.84  بـمقرة1997-09-08

مصطفاوي   مریم 25079049 مقبول1010.90  بـمقرة1997-10-24

بن ناصر   مدیحة 25079025 مقبول1110.58  بـمقرة1998-07-01

صیفي   لیلى 25078999 قریب من الجید1212.60  بـبریكة1998-10-24

شیبي   ھاجر 25079127 مقبول1311.62  بـمقرة1996-05-07

شریف   ھنات 25079151 مقبول1411.06  بـبریكة1996-09-03

ظریف   نریمان 25079097 مقبول1511.50  بـبریكة1998-03-17

بوترعة   یعقوب 25079180 مقبول1611.94  بـعین ولمان1998-08-21

لمین   نزیھة 25079099 جید1715.12  بـمقرة1998-12-14

مریش   رقیة 25078660 مقبول1810.08  بـمقرة1995-07-02

بوترعة   زینب 25078700 مقبول1911.46  بـمقرة1996-09-24

باي   رابح 25078648 مقبول2010.56  بـمقرة1997-07-12

جوادة   رزیقة 25078655 قریب من الجید2112.06  بـمقرة1998-04-26

مقدر   شھرزاد 25078761 مقبول2210.76  بـمقرة1998-06-20

بن ناصر   عائشة 25078811 قریب من الجید2312.70  بـمقرة1998-07-25

باي   عائشة 25078812 مقبول2410.30  بـمقرة1998-10-11

324من83:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| مقرة | مقرة - متوسطة المدخل الغربي  | 28114: المؤسسة  

مصطفاوي   عبد الرحمان 25078831 مقبول2511.88  بـمقرة1998-10-24

بالل   عبد الكریم 25078851 مقبول2610.58  بـمقرة1996-09-30

باي   عصام 25078883 مقبول2710.62  بـبریكة1996-11-20

دمان   عبد المحسن 25078859 مقبول2810.12  بـبریكة1998-08-11

العلمي   عبد الغاني 25078847 جید جدا2916.26  بـمقرة1998-10-13

بوشلیق   أنور 25078380 مقبول3010.24  بـمقرة1995-09-17

بوعفار   أیوب 25078402 مقبول3111.38  بـبریكة1995-11-08

زیاني   أمال 25078369 مقبول3210.30  بـمقرة1995-11-11

حلیتیم   اسماء 25078435 مقبول3311.00  بـمقرة1998-02-03

كویسي   أیوب 25078403 مقبول3411.80  بـمقرة1998-05-29

مقدر   اخالص 25078425 قریب من الجید3512.50  بـمقرة1998-06-12

زویس   أیمن 25078399 مقبول3610.28  بـمقرة1998-09-08

باي   ایمان 25078514 مقبول3710.94  بـمقرة1997-10-19

ھبال   حنان 25078583 مقبول3810.22  بـمقرة1996-11-14

حموش   خولة 25078617 مقبول3910.54  بـمقرة1997-08-01

باي   خدیجة 25078605 مقبول4011.30  بـمقرة1998-07-09

324من84:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بلعایبـــة | بلعایبة -متوسطة أسامة بن زید  | 28122: المؤسسة  

جعالب   یوسف 25079682 مقبول110.34  بـبلعایبة1995-05-21

سعودي   كمال الدین 25079544 مقبول210.60  بـبلعایبة1994-01-24

رحماني   كمال 25079542 مقبول310.54  بـبریكة1995-05-03

یعیش   فوزیة 25079539 مقبول410.50  بـبریكة1996-01-28

عیش   عیسى 25079517 مقبول510.68  بـبریكة1998-01-04

جعالب   منصور 25079594 مقبول610.86  بـمقرة1995-03-15

قشي   ھاشم 25079643 مقبول710.26  بـبلعایبة1997-08-17

رواري   نبیل 25079614 مقبول811.30  بـمقرة1997-09-02

حدید   لیلى 25079563 مقبول911.62  بـبلعائبة1997-11-25

قاسمي   مھدیة 25079595 جید1014.98  بـبلعائبة1998-00-00

جعالب   نادیة 25079611 قریب من الجید1112.94  بـبلعایبة1998-00-00

قندوز   محمد 25079573 مقبول1211.60  بـبریكة1998-01-20

خزاري   ھجیرة 25079645 مقبول1310.24  بـبلعایبة1998-03-01

نواري   أمال 25079214 مقبول1410.20  بـبریكة1995-08-24

قندوز   اسامة 25079232 مقبول1511.48  بـبریكة1997-01-30

جعالب   اسامة 25079233 مقبول1611.76  بـبریكة1997-02-28

حوض   أسامة 25079213 قریب من الجید1713.64  بـمقرة1998-09-28

جعالب   اسماعیل 25079237 مقبول1810.44  بـمقرة1998-10-23

عیش   احالم 25079229 مقبول1910.10  بـبلعایبة1998-12-13

عیش   توفیق 25079296 مقبول2010.70  بـبریكة1994-11-29

قندوز   ایمن 25079283 مقبول2110.70  بـمقرة1998-04-26

قشي   حدة 25079322 مقبول2210.00  بـبلعائیة1998-05-16

رواري   صابر 25079442 مقبول2311.68  بـمقرة1995-11-30

یعیش   سوسن 25079429 مقبول2410.02  بـبریكة1997-07-12

324من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| بلعایبـــة | بلعایبة -متوسطة أسامة بن زید  | 28122: المؤسسة  

حدید   سیف الدین 25079431 مقبول2511.22  بـبریكة1998-01-18

حمادي   شیماء 25079441 مقبول2611.52  بـنقاوس1999-01-13

بكور   صبیرة 25079445 مقبول2711.12  بـبلعائبة1999-02-13

عیش   عبد العالي 25079475 مقبول2811.84  بـبلعائبة1995-02-10

غانس   عبد العالي 25079476 مقبول2910.52  بـبریكة1997-03-07

بن عیش   عبد الرؤوف 25079469 مقبول3010.33  بـبلعایبة1998-03-08

بوزیدي   عبد اهللا 25079484 مقبول3110.24  بـبریكة1998-09-30

324من86:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بلعایبـــة | بلعایبة -متوسطة بكاري علي  | 28123: المؤسسة  

بن جودي   وردة 25079671 مقبول111.58  بـمقرة1996-08-19

دایمي   ھدى 25079658 مقبول211.78  بـبریكة1998-04-03

قوریش   فاتح 25079518 مقبول310.22  بـبلعایبة1995-01-02

بكاري   فاتح 25079519 مقبول410.80  بـبلعایبة1995-08-05

بكاري   عمر 25079513 مقبول510.88  بـبلعایبة1996-00-00

شیخ   فاطمة الزھراء 25079524 مقبول611.40  بـمقرة1996-11-30

بكري   المیة 25079547 مقبول710.78  بـبریكة1997-01-02

حماموش   عیاد 25079515 مقبول810.14  بـبلعایبة1997-08-31

مكي   فوزي 25079538 قریب من الجید913.90  بـبریكة1997-09-02

عایب   فاطمة 25079523 جید جدا1016.18  بـبلعایبة1998-03-08

العاقل   عالء الدین 25079509 قریب من الجید1113.20  بـبلعایبة1998-04-04

عزیري   مراد 25079580 مقبول1210.52  بـبلعایبة1995-03-06

قریش   نصر الدین 25079627 مقبول1311.86  بـبلعایبة1995-08-07

مكي   محمد 25079567 مقبول1410.84  بـبلعایبة1995-08-13

شیخ   محمد 25079568 مقبول1510.50  بـبلعایبة1996-12-08

ثابتي   لخمیسي 25079559 مقبول1611.48  بـبریكة1996-12-29

شیخ   نجاة 25079616 مقبول1710.06  بـبلعایبة1997-00-00

مكي   ملیكة 25079592 قریب من الجید1813.14  بـبلعایبة1997-03-10

بن جودي   نجوى 25079622 مقبول1910.78  بـبلعایبة1997-04-15

عامر   مصباح 25079586 مقبول2010.42  بـبریكة1997-05-23

ثابتي   مسعودة 25079585 مقبول2110.44  بـبلعایبة1997-06-01

طیب باي   المختار 25079579 مقبول2211.32  بـبلعایبة1997-09-28

قریش   ھاني 25079644 جید2315.02  بـبریكة1998-01-15

قریشي   مروة 25079581 مقبول2410.50  بـمقرة1998-01-17
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مكي   نجاة 25079619 قریب من الجید2512.04  بـبلعایبة1998-02-14

العاقل   معمر 25079588 قریب من الجید2612.94  بـبلعایبة1998-03-02

بن جودي   نوارة 25079635 مقبول2710.48  بـباتنة1998-03-15

عزري   نصیرة 25079629 مقبول2811.04  بـبلعایبة1998-05-17

حفیظي   لیلى 25079565 مقبول2910.88  بـمقرة1998-08-18

طیب باي   محمد 25079574 قریب من الجید3012.86  بـعین ولمان1998-10-22

مكي   ھاجر 25079641 قریب من الجید3113.12  بـبلعایبة1998-11-08

عایب   المیة 25079558 قریب من الجید3213.18  بـبلعایبة1998-11-16

حلیتیم   الرزقي 25079242 مقبول3311.44  بـبریكة1995-04-06

قریشي   إلیاس 25079226 مقبول3410.02  بـمقرة1995-09-23

بن جودي   اسماعیل 25079236 مقبول3510.66  بـبلعایبة1995-10-02

شیخ   أمال 25079216 مقبول3611.60  بـبلعایبة1996-10-02

طیب باي   أمال 25079217 مقبول3710.10  بـبریكة1998-01-06

بن جودي   أیوب 25079224 مقبول3811.66  بـبلعایبة1998-07-01

طیب باي   أمینة 25079221 قریب من الجید3913.96  بـالدار البیضاء1998-07-26

عزیري   الزھرة 25079244 قریب من الجید4013.16  بـبلعایبة1998-10-26

وناس   حسینة 25079329 قریب من الجید4112.22  بـبریكة1995-06-26

قادري   حسام الدین 25079323 مقبول4211.50  بـمقرة1995-11-13

زروقي   ایمان 25079278 مقبول4310.42  بـبریكة1996-01-30

زروقي   حیاة 25079339 مقبول4410.60  بـبلعایبة1996-02-02

قریشي   خدیجة 25079342 مقبول4510.58  بـبلعایبة1996-06-12

قوریش   بالل 25079291 مقبول4610.20  بـبلعایبة1996-12-07

مكي   بوعالم 25079294 قریب من الجید4712.34  بـمقرة1997-01-28

العاقل   حسین 25079328 مقبول4810.00  بـبلعایبة1997-06-11

شیخ   النذیر 25079265 مقبول4910.64  بـبلعایبة1998-07-13

مكي   بریزة 25079287 قریب من الجید5013.66  بـبلعایبة1998-07-26

وناس   زھیة 25079389 مقبول5110.12  بـبلعایبة1995-01-02

عزیري   سامیة 25079397 مقبول5210.22  بـبلعایبة1995-07-09

قوریش   سمیة 25079417 مقبول5310.52  بـمفرة1995-04-08
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العایب   سفیان 25079412 مقبول5411.86  بـبلعائبة1998-02-01

قوریش   سمیة 25079419 مقبول5511.88  بـبلعایبة1998-02-01

دھیمي   سھیر 25079427 مقبول5611.66  بـبریكة1998-10-27

شیخ   عبد المالك 25079486 مقبول5710.76  بـبلعایبة1995-09-26

قوریش   عادل 25079460 جید5814.02  بـبریكة1998-01-17

بن مكي   عبد الحفیظ 25079466 مقبول5911.82  بـبریكة1998-01-17
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موھون   ھیثم 25079667 مقبول110.80  بـبریكة1999-06-13

مخلوف   فریدة 25079533 مقبول211.48  بـبریكة1996-12-24

قادري   فایزة 25079529 مقبول310.96  بـمقرة1998-02-01

مداني   كریمة 25079541 قریب من الجید413.22  بـبریكة1998-05-08

العقون   موسى 25079597 مقبول510.70  بـبریكة1996-01-14

سراح   مصطفى 25079587 مقبول610.30  بـبریكة1996-07-08

خزاري   ھارون 25079642 مقبول710.46  بـبریكة1996-10-12

سراح   ملیكة 25079591 جید814.60  بـبلعائبة1997-02-19

حدید   محمد 25079569 مقبول910.00  بـبریكة1997-05-23

بوعزیز   محمد 25079570 قریب من الجید1012.92  بـالجزار1997-05-26

یعیش   نعیم 25079632 قریب من الجید1112.18  بـبلعائبة1998-01-10

لكحل   نجاة 25079618 مقبول1211.42  بـبریكة1998-02-10

نوي   ملیة 25079589 قریب من الجید1312.24  بـبریكة1998-06-11

بوعزیز   البشیر 25079239 مقبول1410.88  بـبلعائبة1996-08-25

زیوش   الخیر 25079241 جید1514.72  بـبلعائبة1997-02-03

سراح   اسماء 25079235 مقبول1610.70  بـبریكة1998-05-05

عامر   بالل 25079290 مقبول1710.50  بـبریكة1996-04-06

بكور   ایوب 25079284 مقبول1810.26  بـبریكة1997-02-03

خزاري   جمال الدین 25079317 مقبول1910.52  بـبلعائبة1997-02-17

بوعزیز   انوار 25079275 مقبول2010.46  بـبریكة1997-11-17

بن عیش   امینة 25079274 قریب من الجید2112.70  بـبریكة1998-02-14

زیوش   ایمن 25079282 مقبول2211.96  بـبریكة1998-03-30

نوي   حسینة 25079330 قریب من الجید2312.77  بـبلعائبة1998-08-09

بن عیش   انیس 25079277 مقبول2410.92  بـبریكة1998-09-30
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بكور   ایمان 25079279 جید2515.75  بـبریكة1999-03-29

لكحل   زھرة 25079387 جید جدا2616.40  بـبریكة1997-03-26

دراس   خیرة 25079368 مقبول2710.18  بـبلعائبة1997-12-24

بوعزیز   خلیل 25079358 مقبول2810.08  بـبریكة1998-02-18

رواري   رزیقة 25079380 مقبول2911.38  بـبریكة1998-04-27

موھون   رانیا 25079378 مقبول3010.16  بـبریكة1998-05-03

نوي   خیر الدین 25079367 جید3114.46  بـبریكة1998-10-19

زیوش   شیماء 25079438 جید3215.30  بـبریكة1998-01-28

عامر   شیماء 25079440 مقبول3310.78  بـبریكة1998-09-07

خزارى   سمیرة 25079423 مقبول3410.96  بـبریكة1998-10-25

بوعزیز   عباس 25079462 مقبول3510.22  بـبلعائبة1995-10-25

بربیش   عبد السالم 25079471 مقبول3610.42  بـبلعائبة1996-04-07

بوعزیز   عبد المؤمن 25079485 مقبول3710.00  بـبلعائبة1997-02-17

بوعزیز   عبد المحسن 25079487 مقبول3811.12  بـبلعائبة1997-06-07

بكور   عبد النور 25079490 مقبول3910.56  بـبلعائبة1997-07-26

بلخیر   عفاف 25079497 مقبول4011.78  بـبریكة1997-09-05

زیوش   عبد الجلیل 25079465 مقبول4111.28  بـبریكة1998-04-27
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جعالب   ھشام 25079660 مقبول110.42  بـبریكة1997-06-09

قندوز   یسرى 25079678 مقبول210.50  بـبریكة1997-07-17

قندوز   ھواریة 25079665 مقبول310.48  بـبریكة1997-12-14

حوض   ولید 25079673 قریب من الجید413.00  بـبلعایبة1998-01-10

بوزید   فارس 25079522 مقبول511.25  بـبلعایبة1997-03-29

قندوز   عمار 25079512 جید614.44  بـبریكة1998-09-25

بوزید   فاطمة الزھراء 25079526 قریب من الجید712.70  بـبلعایبة1999-00-00

حوض   نعیم 25079631 مقبول810.06  بـمقرة1996-10-10

قندوز   محمد الصدیق 25079576 مقبول911.12  بـبلعائبة1997-03-10

بوزید   نجیب 25079623 مقبول1011.96  بـبلعایبة1997-03-22

ماضي   نورالدین 25079640 مقبول1110.32  بـبریكة1997-04-13

مكاوي   مروى 25079583 مقبول1210.46  بـبریكة1997-05-25

قندوز   ھدى 25079646 مقبول1311.86  بـبریكة1997-10-19

بوزید   لمیاء 25079562 مقبول1410.46  بـبریكة1998-03-19

قندوز   میلود 25079609 قریب من الجید1512.02  بـبلعایبة1998-07-14

بوزید   نادیة 25079612 قریب من الجید1612.56  بـبلعایبة1998-09-19

قندوز   محمود 25079577 قریب من الجید1713.72  بـبریكة1999-07-25

قندوز   إبتسام 25079225 مقبول1810.32  بـبلعایبة1997-10-19

ماضي   السعید 25079247 قریب من الجید1912.26  بـبلعایبة1998-03-14

قندوز   جمعة 25079318 قریب من الجید2012.34  بـبلعایبة1997-03-16

قندوز   حوریة 25079338 مقبول2110.38  بـبلعائبة1998-04-13

قندوز   بسمة 25079289 مقبول2210.42  بـبریكة1998-05-28

حوض   رابح 25079374 مقبول2311.48  بـمقرة1996-03-02

قندوز   دلیلة 25079370 مقبول2410.70  بـبلعایبة1996-05-11
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ماضي   رمضان 25079384 مقبول2511.56  بـمقرة1996-10-07

قندوز   سارة 25079391 مقبول2610.70  بـبریكة1997-09-03

حوض   سارة 25079393 قریب من الجید2712.16  بـبریكة1998-02-07

ماضي   خیر الدین 25079366 قریب من الجید2813.02  بـبلعایبة1998-03-21

بوزیدي   خولة 25079364 مقبول2910.34  بـمقرة1998-09-06

بوزید   سمیحة 25079421 مقبول3011.80  بـبلعایبة1996-00-00

قندوز   سندس 25079424 مقبول3111.12  بـبریكة1997-02-07

قندوز   شھرة زاد 25079436 قریب من الجید3212.10  بـبریكة1997-08-25

قندوز   شیماء 25079439 مقبول3311.94  بـمقرة1998-02-16

بوزید   عبد الحق 25079467 مقبول3410.40  بـبلعایبة1997-10-02

قندوز   عبیر 25079492 مقبول3510.64  بـبریكة1998-03-13

قندوز   عبد الحكیم 25079468 قریب من الجید3613.14  بـبلعایبة1998-09-12
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
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غرابي   وداد 25080166 مقبول110.34  بـالمسیلة1997-02-15

مشري   ولید 25080170 مقبول211.24  بـمقرة1997-03-28

مساعدي   ھیثم 25080161 مقبول310.30  بـالمسیلة1997-06-04

یحیاوي   وسیم 25080169 مقبول411.78  بـمقرة1998-01-13

سلیني   ھیثم 25080162 مقبول511.86  بـبرھوم1998-06-16

میمي   وائل 25080164 قریب من الجید612.60  بـبسكرة1998-07-07

عیشوش   ھند 25080159 مقبول710.06  بـمقرة1998-07-10

براھیمي   یسرى 25080175 مقبول810.92  بـبرھوم1998-08-19

حمادي   ھیثم 25080163 مقبول910.84  بـبرھوم1998-09-12

عزوز   عزیزة 25080016 قریب من الجید1012.19  بـالمسیلة1996-03-05

عماري   عبد الرؤوف 25079999 مقبول1110.54  بـمقرة1997-02-22

لمیش   عبیر 25080014 قریب من الجید1213.74  بـبرھوم1998-03-07

بلحوت   عبد الحق 25079997 مقبول1310.94  بـبرھوم1998-04-12

سعادي   عبد الوھاب 25080009 مقبول1411.28  بـالمسیلة1998-05-26

سعادي   عالء الدین 25080021 جید جدا1516.24  بـالمسیلة1998-05-26

مسعودي   عبد المالك 25080004 قریب من الجید1612.14  بـبرھوم1998-07-19

مرزوقي   مھدي 25080110 مقبول1710.40  بـالمسیلة1995-09-18

خلوفي   نجاة 25080114 مقبول1811.24  بـمقرة1995-10-16

حاجي   مبارك 25080069 مقبول1910.18  بـمقرة1996-05-05

بوقرة   منى 25080106 مقبول2010.38  بـبرھوم1996-10-01

حمادي   نصر الدین 25080128 مقبول2110.04  بـبرھوم1998-03-04

بوقرة   لیندة 25080067 قریب من الجید2213.20  بـبرھوم1998-03-16

سعیدي   ندى 25080120 جید2315.92  بـبریكة1998-04-25

نور   فوزیة 25080050 مقبول2411.94  بـبرھوم1998-05-02
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بوصالح   نسرین 25080125 قریب من الجید2512.06  بـالمسیلة1998-05-04

عطابي   نریمان 25080121 جید2614.73  بـبرھوم1998-06-17

شالخ   منى 25080107 جید جدا2716.18  بـبرھوم1998-09-27

سالمي   محمد اسالم 25080074 قریب من الجید2812.56  بـبرھوم1998-11-13

شابي   أحالم 25079700 مقبول2910.46  بـمقرة1996-04-02

خلیفي   أشرف 25079713 قریب من الجید3013.36  بـسلمان1998-01-12

بلیزاك   أسامة عبد القادر 25079709 مقبول3110.20  بـبرھوم1998-03-03

نور   أمیرة 25079726 قریب من الجید3212.78  بـبرھوم1998-03-04

بلیزاك   آیة 25079697 مقبول3310.96  بـبرھوم1998-07-21

زواوي   العمري 25079793 مقبول3410.10  بـمقرة1994-06-02

عماري   بالل 25079817 مقبول3510.00  بـالمسیلة1995-00-00

زھیر   بشري 25079816 مقبول3611.14  بـمقرة1996-04-16

حمودي   جمعة 25079826 مقبول3711.79  بـبرھوم1997-02-17

حفاف   أنور 25079744 مقبول3810.06  بـالمسیلة1997-06-03

غرابي   بثینة 25079806 مقبول3911.96  بـمقرة1998-01-01

رحماني   إبتسام 25079759 مقبول4010.19  بـمقرة1998-01-10

مفتاح   إسمھان 25079763 مقبول4111.96  بـبرھوم1998-02-15

لمیش   بثینة 25079808 قریب من الجید4213.00  بـبرھوم1998-07-08

بوصالح   تیسیر 25079824 جید4315.80  بـالمسیلة1998-10-11

خلوفي   بشرى 25079815 مقبول4410.54  بـبرھوم1998-10-18

لمیش   ایمان 25079802 قریب من الجید4512.00  بـبرھوم1998-10-23

مرزوقي   حسام الدین 25079829 جید4614.52  بـبرھوم1998-10-27

رباحي   الطاھر 25079782 قریب من الجید4713.42  بـبرھوم1998-11-07

نویري   إكرام 25079764 جید جدا4816.70  بـبرھوم1998-12-30

قرقب   رمزي امین 25079879 مقبول4911.04  بـالمسیلة1997-03-14

رباحي   رمیساء 25079880 قریب من الجید5012.46  بـبرھوم1998-03-20

عزوز   رندة 25079882 قریب من الجید5112.02  بـمقرة1998-03-27

سلیني   رمیساء 25079881 مقبول5211.56  بـبرھوم1998-05-24

مسعودي   خیر الدین 25079866 مقبول5311.36  بـبرھوم1998-08-02

324من95:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| برھـــوم | برھوم -متوسطة عالوة فالك  | 28134: المؤسسة  

عزوز   خولة 25079864 قریب من الجید5412.96  بـالمسیلة1998-09-03

نواوي   شمس 25079954 مقبول5511.54  بـسلمان1995-06-14

نویري   سھام 25079943 مقبول5610.90  بـمقرة1996-06-03

رزیق   سماح 25079926 مقبول5710.80  بـالمسیلة1998-01-11

مفتاح   سعید 25079916 مقبول5810.68  بـالمسیلة1998-06-20

طخة   شروق 25079953 مقبول5910.58  بـبرھوم1998-09-19

عیساني   شھیناز 25079960 قریب من الجید6012.96  بـبرھوم1998-12-31

سعادي   ضیاء الدین 25079979 مقبول6110.06  بـبرھوم1999-02-04

324من96:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| برھـــوم | برھوم -متوسطة صالحي عبد العزیز | 28135: المؤسسة  

فاطمي   ھدیل 25080157 مقبول111.00  بـالمسیلة1997-09-28

عیساني   یوسف 25080177 مقبول210.12  بـالدھاھنة1997-12-05

شریك   نور الیقین 25080144 جید314.70  بـالمسیلة1998-08-17

حاجي   عبد الجبار 25079994 مقبول410.34  بـمقرة1995-03-10

شریف   فتیحة 25080032 مقبول510.62  بـسلمان1997-03-06

رحماني   عصماء 25080017 مقبول610.72  بـبرھوم1998-04-12

دیلمي   فاطمة الزھراء 25080030 جید714.46  بـبرھوم1998-06-01

غزال   نور الھدى 25080132 قریب من الجید812.02  بـالمسیلة1997-06-11

بلیزاك   لویزة 25080062 مقبول910.82  بـرأس الوادي1998-02-06

عیشوش   فیروز 25080051 قریب من الجید1012.72  بـمقرة1998-02-26

بوزیدي   محمد أمین 25080073 قریب من الجید1112.40  بـبرھوم1998-03-07

عزوز   فدوى 25080044 جید1214.52  بـبرھوم1998-04-03

حدیدي   مختار 25080079 قریب من الجید1313.24  بـبرھوم1998-05-22

عمران   فریال 25080045 قریب من الجید1412.00  بـبرھوم1998-06-29

سایب   نعیمة 25080130 جید1514.32  بـبرھوم1998-07-22

بلیزاك   مھدي 25080111 مقبول1611.08  بـالمسیلة1998-07-30

ھبوب   نائل قمر الدین 25080112 قریب من الجید1712.02  بـبرھوم1998-09-06

شوبار   محمد 25080072 مقبول1810.36  بـبرھوم1998-09-12

زھیر   مریم 25080103 جید1915.62  بـبرھوم1998-09-12

قویسي   أماني 25079718 مقبول2010.42  بـمقرة1994-11-18

غزال   آمنة 25079694 مقبول2110.66  بـمقرة1996-10-12

خاوي   أسامة 25079707 مقبول2210.72  بـمقرة1997-12-22

بن جودي   أسماء 25079711 جید2314.22  بـبرھوم1998-05-27

عماري   آیة 25079696 قریب من الجید2413.88  بـالمسیلة1998-06-11

324من97:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| برھـــوم | برھوم -متوسطة صالحي عبد العزیز | 28135: المؤسسة  

حفاف   أمینة 25079731 قریب من الجید2513.74  بـالمسیلة1998-06-24

عماري   أماني 25079719 مقبول2611.56  بـبرھوم1998-07-02

فالك   آیة 25079698 جید2714.50  بـبرھوم1998-09-17

رزوق   تقي الدین 25079820 مقبول2811.58  بـمقرة1995-01-06

صحراوي   حمزة 25079830 قریب من الجید2912.64  بـمقرة1995-05-21

بلیزاك   الرمیصاء 25079780 مقبول3010.40  بـالمسیلة1996-12-17

بكوش   بدر الدین 25079812 مقبول3110.94  بـمقرة1997-12-28

قویسي   الذوادي 25079779 مقبول3211.86  بـبرھوم1998-07-22

غرابي   تسنیم 25079819 جید3315.24  بـبرھوم1998-10-18

شریف   خدیجة 25079855 مقبول3411.62  بـبرھوم1998-01-24

مباركي   رفیدة 25079877 مقبول3510.82  بـبرھوم1998-06-14

رداوي   خالد 25079848 مقبول3610.12  بـبرھوم1998-12-30

عماري   سالم 25079908 مقبول3710.88  بـسلمان1994-12-25

غرابي   سفیان 25079918 مقبول3810.78  بـصالح باي1996-08-13

سحنون   رومیصاء 25079893 مقبول3911.72  بـبرھوم1997-01-06

عطابي   شھرزاد 25079959 مقبول4010.62  بـمقرة1997-04-11

صحراوي   شمس الدین 25079957 جید4114.62  بـالمسیلة1997-05-03

حاجي   عائشة 25079982 قریب من الجید4212.28  بـمقرة1997-09-04

عزري   سلمى 25079924 جید جدا4316.10  بـمقرة1998-01-01

كاكا   سعاد 25079914 مقبول4410.48  بـبرھوم1998-03-20

بوزیدي   طارق 25079980 مقبول4510.60  بـبرھوم1998-09-29

حمداوي   صالح 25079971 قریب من الجید4612.54  بـمغنیة1998-12-10

شعنبي   شیماء 25079967 قریب من الجید4713.16  بـبرھوم1999-02-09

324من98:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| برھـــوم | برھوم -متوسطة بوزیدي بوكامل | 28136: المؤسسة  

بوجملین   ھدى 25080155 مقبول111.44  بـمقرة1994-02-11

رزیق   نورة 25080146 مقبول211.90  بـمقرة1996-06-21

قندوز   ھیثم 25080160 مقبول310.40  بـالمسیلة1996-11-18

خلیفي   یاسمین 25080171 مقبول411.26  بـمقرة1996-12-26

براھیمي   نورالھدي 25080145 مقبول510.60  بـسلمان1997-09-14

خلوفي   ھارون الرشید 25080149 مقبول611.54  بـبرھوم1998-04-05

عطابي   نور الھدى 25080143 مقبول711.94  بـبرھوم1998-04-24

فرحاتي   ھجیرة 25080154 مقبول811.08  بـبرھوم1998-05-22

مرزوقي   ھبة اهللا 25080153 قریب من الجید912.10  بـسطیف1998-10-15

عرعار   عبدالرؤوف 25080010 مقبول1010.20  بـمسیلة1995-12-22

شریف   عبلة 25080012 مقبول1110.60  بـبرھوم1997خالل 

لمیش   فایزة 25080031 مقبول1211.68  بـبرھوم1997-00-00

رداوي   عبیر 25080013 مقبول1311.02  بـمقرة1997-02-15

حجوسي   عبد النور 25080008 قریب من الجید1412.64  بـالمسیلة1998-01-01

عامر   نجود 25080118 مقبول1510.96  بـمقرة1994-07-27

عامر   الویزة 25080061 مقبول1610.04  بـبرھوم1995-08-28

بوضیاف   فلة 25080048 مقبول1710.00  بـمقرة1995-12-31

نواوي   كنزة 25080056 قریب من الجید1812.18  بـمقرة1996-02-18

معتوقي   مریم 25080102 مقبول1911.22  بـمقرة1996-10-05

لمیش   لیندة 25080066 قریب من الجید2013.56  بـبرھوم1997خالل 

عامر   منیر 25080108 مقبول2111.20  بـالمسیلة1997-01-20

خلدون   مروة 25080093 مقبول2211.38  بـمقرة1997-08-17

شرقي   منال 25080105 جید2314.54  بـبریكة1997-10-11

رزیق   مروة بنت ابراھیم 25080098 قریب من الجید2412.84  بـمقرة1997-12-29

324من99:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| برھـــوم | برھوم -متوسطة بوزیدي بوكامل | 28136: المؤسسة  

عامر   كنوز 25080057 قریب من الجید2513.42  بـبرھوم1998-03-10

تركي   نسرین 25080123 مقبول2611.66  بـبرھوم1998-03-23

ھبوب   نسرین 25080124 قریب من الجید2712.40  بـبرھوم1998-04-01

رزیق   مروة 25080095 جید2815.08  بـبرھوم1998-04-06

خلوفي   مروة 25080096 مقبول2910.84  بـبرھوم1998-04-17

زھیر   مروى 25080100 مقبول3010.56  بـبرھوم1998-07-04

العایب   لینة 25080064 مقبول3111.70  بـبرھوم1998-07-13

خالدي   أشرف 25079712 مقبول3210.72  بـالمسیلة1994-11-01

غضبان   أمیرة 25079723 مقبول3310.20  بـمقرة1996-04-05

حشایشي   أمیرة 25079725 مقبول3410.16  بـمقرة1996-12-17

غرابي   أمال 25079716 مقبول3510.80  بـمقرة1997-05-16

عامر   أمجد 25079720 مقبول3611.26  بـالمسیلة1998-03-03

رزیق   أنفال 25079732 قریب من الجید3713.88  بـبرھوم1998-05-26

زرو   أحالم 25079703 قریب من الجید3812.06  بـالمسیلة1998-12-12

بن ضیاف   الخیر 25079778 مقبول3910.90  بـبرھوم1995-08-07

بوضیاف   إلیاس 25079765 مقبول4010.28  بـمقرة1996-12-20

ھماك   باسم 25079804 مقبول4110.18  بـمقرة1997-07-20

سعداوي   بثینة 25079807 مقبول4211.30  بـسلمان1998-01-10

زھیر   إخالص 25079761 جید4315.74  بـبرھوم1998-03-18

حشایشي   السعید 25079781 مقبول4410.70  بـبرھوم1998-04-09

عامر   جھینة 25079827 مقبول4510.78  بـبرھوم1998-04-16

حشایشي   إیمان 25079768 مقبول4611.76  بـبرھوم1998-06-21

فالك   إیمان 25079769 مقبول4710.68  بـمقرة1998-10-09

عامر   أیمن 25079751 قریب من الجید4812.58  بـبرھوم1998-10-31

بوقفة   اكرام 25079777 قریب من الجید4912.96  بـبرھوم1998-12-02

لمین   أیوب 25079756 مقبول5010.12  بـأوالد تبان1999-01-06

عامر   خولة 25079861 مقبول5110.30  بـبرھوم1995-03-13

خاوي   حیاة 25079846 مقبول5210.48  بـبرھوم1996-03-04

حشایشي   خدیجة 25079850 مقبول5310.04  بـمقرة1996-12-23

324من100:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| برھـــوم | برھوم -متوسطة بوزیدي بوكامل | 28136: المؤسسة  

قطوش   خولة 25079862 مقبول5410.54  بـبرھوم1997خالل 

ھماك   خضرة 25079858 مقبول5510.86  بـالمسیلة1997-02-09

عامر   حیاة 25079847 قریب من الجید5613.16  بـبرھوم1998-03-30

ھبوب   خولة 25079865 قریب من الجید5712.42  بـبرھوم1998-09-27

عطابي   زكي 25079900 قریب من الجید5812.34  بـسلمان1994-09-19

بوضیاف   سكینة 25079922 مقبول5910.20  بـسلمان1995-06-15

شوبار   سیف الدین 25079948 مقبول6010.82  بـسلمان1995-07-31

رحماني   ریمة 25079894 مقبول6110.42  بـبریكة1995-10-30

عامر   طاوس 25079981 مقبول6211.90  بـالمسیلة1996-07-02

حشایشي   سارة 25079904 مقبول6310.84  بـمقرة1997-03-20

سعداوي   زكریاء 25079898 مقبول6411.34  بـعین الخضراء1997-05-03

عیساني   صحوة 25079972 مقبول6511.30  بـبریكة1997-05-21

رزیق   سامیة 25079911 مقبول6610.20  بـبرھوم1998-05-11

رداوي   شیماء 25079966 مقبول6711.96  بـبرھوم1998-05-11

تركي   ریمة 25079896 مقبول6811.20  بـبرھوم1998-07-19

رحماني   سھیلة 25079946 قریب من الجید6912.60  بـبرھوم1998-08-31

العایب   سارة 25079907 قریب من الجید7013.92  بـبرھوم1998-09-22

324من101:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| برھـــوم | برھوم - متوسطة المدخل الشرقي  | 28137: المؤسسة  

رداوي   وردة 25080167 مقبول111.02  بـبرھوم1996-09-23

خاوي   یسرى 25080174 مقبول211.68  بـبرھوم1998-04-08

ساتة   یوسف 25080178 مقبول310.70  بـبرھوم1998-05-19

فالك   عبد الجلیل 25079995 مقبول411.54  بـمقرة1998-01-22

غرابي   عبد الجلیل 25079996 جید515.54  بـبرھوم1998-11-27

بودربالة   مروى 25080099 مقبول611.24  بـمقرة1997-04-18

سحنون   قیس 25080053 مقبول711.30  بـبرھوم1997-10-01

سعدون   فوزیة 25080049 مقبول811.20  بـبرھوم1998-03-16

ساتة   أكرم 25079715 قریب من الجید912.64  بـبرھوم1998-03-14

بودربالة   أمیمة 25079728 قریب من الجید1013.20  بـبرھوم1998-05-13

خاوي   آمنة 25079695 مقبول1111.96  بـالمسیلة1998-11-20

نواوي   اسماعیل 25079774 مقبول1210.06  بـسلمان1996-07-08

ھذلي   بثینة 25079805 مقبول1311.00  بـالمسیلة1997-08-27

صحراوي   أیمن 25079748 مقبول1411.20  بـمقرة1998-01-11

مانع   بشرى 25079814 قریب من الجید1512.84  بـالمسیلة1998-01-26

نواصریة   تقي الدین 25079821 مقبول1611.20  بـبرھوم1998-01-27

سعداوي   الھام 25079797 مقبول1711.14  بـبرھوم1998-04-03

عامر   أیوب 25079754 مقبول1810.74  بـبرھوم1998-04-10

عزري   أیمن 25079749 قریب من الجید1912.00  بـبرھوم1998-04-11

مالك   اسراء 25079770 مقبول2011.16  بـسطیف1998-08-08

عبود   دنیا 25079868 مقبول2110.98  بـالمسیلة1996-05-19

حمداوي   راحیل 25079870 قریب من الجید2212.18  بـالمسیلة1997-06-11

سلیني   خولة 25079863 قریب من الجید2313.30  بـبریكة1998-01-04

حسني   رضوان 25079876 مقبول2410.96  بـبریكة1998-01-23

324من102:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| برھـــوم | برھوم - متوسطة المدخل الشرقي  | 28137: المؤسسة  

بوزیدي   رحمة 25079873 مقبول2510.30  بـباب الوادي1998-02-09

فالك   خدیجة 25079856 قریب من الجید2612.14  بـبرھوم1998-06-22

خاوي   رقیة أم السعد 25079878 جید2714.18  بـبرھوم1999-12-10

قنیفي   سامیة 25079910 مقبول2811.94  بـمقرة1995-05-21

غرابي   سمیة 25079930 مقبول2911.04  بـسلمان1997-01-08

دریسي   سعاد 25079913 مقبول3011.96  بـالمسیلة1997-02-20

طیبي   زینب 25079903 جید3115.42  بـالمسیلة1998-03-08

دریسي   شھرة 25079958 قریب من الجید3212.96  بـمقرة1998-03-21

حنیوة   صلیحة 25079974 مقبول3310.10  بـبرھوم1998-04-05

شریف   زكریاء 25079899 قریب من الجید3412.46  بـمقرة1998-04-12

قرقب   صالح الدین 25079973 مقبول3511.90  بـبرھوم1998-05-18

بوعافیة   صارة 25079969 قریب من الجید3613.34  بـبرھوم1998-06-13

سعادي   سارة 25079906 مقبول3710.84  بـبریكة1998-07-08

324من103:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الخضراء | عین الخضراء - متوسطة  حسان بن ثابت  | 28148: المؤسسة  

ھمیسي   وفاء 25080728 مقبول111.14  بـعین الخضراء1995-01-02

اعبید   ھشام 25080712 مقبول210.32  بـمقرة1996-11-16

شریف   نورة 25080701 قریب من الجید313.74  بـعین الخضراء1997-02-22

قویني   ھارون 25080703 مقبول410.34  بـعین الخضراء1997-03-22

شرحبیل   یاسر 25080732 مقبول511.78  بـالمسیلة1997-12-05

نویكس   وفاء 25080730 جید615.86  بـعین الخضراء1998-08-29

لبوخ   ھشام 25080714 مقبول711.02  بـسطیف1998-11-07

بركاتي   نسرین 25080676 مقبول811.56  بـعین الخضراء1998-01-10

دریسي   نجوى 25080670 قریب من الجید912.28  بـعین الخضراء1998-02-14

مسلم   نجاة 25080668 جید1014.67  بـبرھوم1998-04-08

زروقي   نجاة 25080669 مقبول1110.68  بـبریكة1998-05-16

سفیان   مریم 25080646 قریب من الجید1212.30  بـبرھوم1998-05-30

شعراوي   نسرین 25080677 قریب من الجید1313.78  بـسطیف1998-06-14

سفیان   مریم 25080647 قریب من الجید1412.90  بـبسكرة1998-09-04

شریف   مروة 25080643 جید1514.76  بـبرھوم1998-10-04

شریف   عبد المطلب 25080550 مقبول1610.67  بـعین الخضراء1992-09-19

العیاشي   عفیفة 25080567 مقبول1710.90  بـعین الخضراء1995-03-25

صولي   عبد الصبور 25080544 مقبول1810.94  بـعین الخضراء1995-11-25

بركات   عمار 25080571 مقبول1910.86  بـعین الخضراء1996-03-02

سقاي   عبد اهللا 25080549 مقبول2010.52  بـبریكة1996-08-10

زروخي   عمار 25080572 قریب من الجید2112.84  بـعین الخضراء1996-09-21

مسلم   عبد المطلب 25080551 مقبول2211.04  بـالمسیلة1997-06-21

بركاتي   فائزة 25080577 مقبول2310.44  بـمقرة1997-06-21

صولي   عفاف 25080565 مقبول2411.10  بـعین الخضراء1997-08-09

324من104:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| عین الخضراء | عین الخضراء - متوسطة  حسان بن ثابت  | 28148: المؤسسة  

شعراوي   طارق 25080523 مقبول2511.56  بـعین الخضراء1997-11-29

مخلوف   صھیب 25080514 قریب من الجید2612.74  بـالمسیلة1998-01-08

العیاشي   عفاف 25080566 مقبول2710.72  بـعین الخضراء1998-01-31

زروخي   صالح الدین 25080509 مقبول2810.34  بـبرھوم1998-05-28

عمورة   شیماء 25080499 جید جدا2917.28  بـسطیف1998-06-26

معروف   عبد البر 25080526 جید جدا3017.70  بـبرھوم1998-12-01

زروخي   كریمة 25080608 مقبول3111.38  بـعین الخضراء1995-04-15

دومیر   مروة 25080630 مقبول3211.60  بـعین الخضراء1996-06-29

شیخي   المیة 25080612 مقبول3311.48  بـسطیف1996-10-29

زعمون   كامیلیا 25080605 قریب من الجید3413.02  بـبریكة1998-01-26

العیاشي   فتحي 25080596 قریب من الجید3512.06  بـعین الخضراء1998-06-13

شیقر   بدر الدین 25080310 مقبول3610.02  بـعین الخضراء1995-01-14

سقاي   جھینة 25080326 مقبول3710.44  بـعین الخضراء1995-02-25

زاھم   امل 25080298 مقبول3810.68  بـبریكة1996-11-11

ھمیسي   اسمھان 25080268 مقبول3911.88  بـعین الخضراء1996-11-16

بركاتي   اكرام 25080270 مقبول4011.10  بـعین الخضراء1997-01-11

شعراوي   انتصار 25080300 مقبول4110.96  بـعین الخضراء1997-01-11

بتھ   ابو عامر 25080262 مقبول4210.20  بـعین الخضراء1997-02-22

زروخي   جھیدة 25080325 مقبول4311.00  بـعین الخضراء1997-04-12

العیاشي   ایمن 25080305 مقبول4411.94  بـعین ولمان1997-05-27

زروخي   اكرم 25080272 مقبول4510.22  بـعین الخضراء1997-07-12

حسني   الھام 25080281 مقبول4611.18  بـمقرة1998-01-11

یحوي   اسماء 25080267 مقبول4710.90  بـبریكة1998-01-23

ربحي   الھام 25080282 مقبول4810.48  بـعین الخضراء1998-01-31

صولي   ایمان 25080304 مقبول4911.94  بـعین الخضراء1998-06-29

العطري   ایة 25080302 قریب من الجید5012.98  بـمقرة1998-08-05

رملي   حامد 25080328 مقبول5111.84  بـسطیف1998-08-13

زروخي   امال 25080297 قریب من الجید5213.16  بـبرھوم1998-08-16

بركاتي   بشرى 25080317 مقبول5310.94  بـعین الخضراء1998-08-29

324من105:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| عین الخضراء | عین الخضراء - متوسطة  حسان بن ثابت  | 28148: المؤسسة  

مسلم   حذام 25080331 مقبول5411.78  بـبرھوم1998-10-09

زاھم   ایمن 25080306 قریب من الجید5512.56  بـعین الخضراء1998-11-21

سعیدي   احمد عبد الرحمان 25080264 مقبول5610.88  بـبوسعادة1999-01-26

یحوي   خولة 25080366 مقبول5710.22  بـاوالد عمار1995-09-24

تباني   شھرة 25080476 مقبول5810.34  بـعین الخضراء1995-10-07

بركاتي   شمس الدین 25080472 مقبول5910.38  بـعین الخضراء1995-10-28

شعراوي   سمرة 25080456 مقبول6010.32  بـعین الخضراء1996-03-31

معروف   سارة 25080429 مقبول6110.10  بـعین الخضراء1996-12-14

سفیان   خولة 25080367 مقبول6210.14  بـالمسیلة1997-02-21

عریبي   شھرزاد 25080479 قریب من الجید6312.56  بـمسیف1997-02-21

بركاتي   خلیفة 25080360 مقبول6410.04  بـمقرة1997-03-23

ناشي   سمیرة 25080461 مقبول6510.26  بـعین الخضراء1997-05-31

ھمیسي   ریمة 25080418 مقبول6611.66  بـالمسیلة1997-11-27

سفیان   رندة 25080412 قریب من الجید6712.12  بـالمسیلة1998-01-03

زروخي   ریاض 25080417 جید جدا6816.60  بـبئر االبیض1998-01-23

طرشي   حنین 25080348 قریب من الجید6912.70  بـمقرة1998-01-25

شریف   رندة 25080413 مقبول7011.52  بـعین الخضراء1998-03-07

ھمیسي   خدیجة 25080353 قریب من الجید7112.70  بـالمسیلة1998-07-22

شیكر   رحاب 25080403 جید7215.20  بـبرھوم1999-01-01

شعراوي   رجاء 25080402 قریب من الجید7312.44  بـمقرة1999-01-30

مبرك   یوسف 25080755 مقبول7410.58  بـعین الخضراء1998-04-18

324من106:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الخضراء | سعد بن أبي وقاص عین الخضراء /م | 28149: المؤسسة  

وحشي   وداد 25080721 مقبول110.63  بـمقرة1996-06-16

سفیان   نور الھدى 25080698 مقبول210.10  بـعین الخضراء1996-11-23

شرعة   ھاجر 25080702 مقبول311.16  بـمقرة1997-02-11

شرعة   ھانیة 25080708 مقبول410.92  بـمقرة1997-04-04

رحمون   ھارون 25080704 مقبول510.76  بـعین أرنات1997-07-13

شرحبیل   نور الھدى 25080699 قریب من الجید612.16  بـبرھوم1998-04-14

حماش   ھشام 25080713 قریب من الجید712.70  بـبرھوم1998-07-27

یحوي   نور 25080695 جید815.10  بـبریكة1999-04-08

میھوبي   منال 25080656 قریب من الجید913.50  بـبریكة1998-03-14

شرقي   نسرین 25080678 جید جدا1016.64  بـبرھوم1998-06-28

شرقي   نسرین بنت النواري 25080679 قریب من الجید1113.66  بـبرھوم1998-07-19

مباركي   منیر 25080660 مقبول1211.30  بـنقاوس1998-10-18

لعماري   میمونة 25080662 قریب من الجید1312.16  بـبرھوم1998-10-31

حامي   عمر 25080574 مقبول1410.66  بـمقرة1996-01-30

مباركي   عدیلة 25080562 مقبول1510.76  بـمقرة1996-10-04

شرقي   فاروق 25080579 مقبول1610.66  بـبریكة1996-11-19

دریسي   فاتح 25080578 قریب من الجید1713.52  بـعین الخضراء1996-12-21

حاجي   عبد النور 25080554 قریب من الجید1812.68  بـالمسیلة1998-04-23

بوقرة   شیماء 25080498 قریب من الجید1913.74  بـغلیزان1998-05-27

بوعلي   عبیر 25080561 جید جدا2016.44  بـمیلة1998-06-21

شریخ   عائشة 25080525 مقبول2110.60  بـبرھوم1999-01-25

طیب باي   عبد الحلیم 25080529 مقبول2210.64  بـالشالل1999-03-10

شنافي   فاطمة الزھرة 25080593 مقبول2311.30  بـطولقة1996-04-16

یاحي   فتحي 25080595 مقبول2410.22  بـمقرة1997-05-26

324من107:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| عین الخضراء | سعد بن أبي وقاص عین الخضراء /م | 28149: المؤسسة  

زعمون   محمد 25080619 مقبول2510.58  بـمقرة1998-04-02

مخلوف   كمیلیا 25080609 قریب من الجید2612.24  بـبرھوم1998-11-12

یحیاوي   لمیاء 25080614 مقبول2711.26  بـالمسیلة1998-11-18

حمدیني   أمین 25080221 مقبول2810.32  بـبریكة1997-04-08

معروف   أیمن 25080230 مقبول2911.64  بـعین الخضراء1998-01-03

شراط   أیوب 25080232 جید3015.26  بـالمسیلة1998-01-03

میھوبي   أنس 25080225 مقبول3111.32  بـبریكة1998-02-17

شرحة   أكرم 25080214 قریب من الجید3212.90  بـبرھوم1998-03-13

شریف   أسماء 25080209 مقبول3310.78  بـبریكة1998-07-09

لعالوي   أشواق 25080211 جید جدا3416.78  بـمقرة1998-08-18

بركاتي   أكرم 25080215 مقبول3510.68  بـعین الخضراء1998-09-19

بركاتي   برھان الدین 25080315 مقبول3610.10  بـعین الخضراء1995-11-18

لبوخ   بدر الدین 25080311 مقبول3710.02  بـالمسیلة1996-03-24

صولي   إلیاس 25080256 مقبول3811.12  بـمقرة1996-11-10

رقیق   إیمان 25080257 مقبول3910.48  بـبریكة1997-09-25

حرشاوي   إسمھان 25080252 مقبول4010.14  بـالمسیلة1997-11-16

لعالوي   أیوب 25080243 قریب من الجید4112.74  بـبریكة1998-01-31

جعیل   جھینة 25080327 جید4214.78  بـعین الخضراء1998-01-31

شرعة   بثینة 25080309 مقبول4310.22  بـبرھوم1998-02-22

العطراوي   إكرام 25080255 قریب من الجید4413.90  بـبرھوم1998-03-25

بركاتي   بدرالدین 25080313 قریب من الجید4513.86  بـبرھوم1998-04-02

العطراوي   أیوب 25080244 قریب من الجید4613.64  بـبرھوم1998-05-13

حاجیسي   إبتھال 25080249 مقبول4711.06  بـبرھوم1998-11-15

شرقي   حلیمة 25080344 مقبول4810.32  بـبریكة1996-01-05

عطراوي   سھام 25080465 مقبول4911.60  بـمقرة1996-04-24

شرحبیل   سلیمان سیف اإلسالم 25080454 مقبول5010.44  بـالمسیلة1996-08-07

معروف   سمیة 25080458 مقبول5110.20  بـمقرة1997-07-29

العطراوي   سارة 25080430 مقبول5210.56  بـمقرة1998-02-08

وحشي   راضیة 25080393 قریب من الجید5312.48  بـمقرة1998-03-01

324من108:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| عین الخضراء | سعد بن أبي وقاص عین الخضراء /م | 28149: المؤسسة  

لعالوي   خلود 25080358 ممتاز5418.42  بـبرھوم1998-04-22

مخلوف   حنین 25080349 قریب من الجید5512.54  بـمقرة1998-05-23

شریخ   سناء 25080464 مقبول5611.70  بـبرھوم1998-06-03

عناق   خلیل 25080364 قریب من الجید5712.76  بـبئر األبیض1998-06-15

حامي   سارة 25080432 مقبول5810.54  بـسطیف1998-08-13

عیالن   خدیجة 25080354 جید5915.18  بـمقرة1998-08-16

شراط   رقیة 25080410 مقبول6010.74  بـبرھوم1998-09-12

قاسمي   سمیحة 25080460 جید6114.16  بـمقرة1998-11-04

عیالن   زكریاء 25080422 مقبول6211.70  بـمقرة1998-11-28

وحشي   سامي 25080445 قریب من الجید6312.82  بـبرھوم1998-12-28

بورایة   ساعد 25080443 قریب من الجید6413.12  بـبرھوم1999-03-06

ھمیسي   یاسمینة 25080744 مقبول6510.50  بـالمسیلة1997-03-17

لبوخ   یوسف 25080754 مقبول6610.00  بـعین الخضراء1997-11-22

شرحبیل   یعقوب 25080752 مقبول6710.34  بـبرھوم1998-12-28

324من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الخضراء | عین الخضراء - المتوسطة الجدیدة  | 28150: المؤسسة  

بكوش   وردة 25080724 مقبول110.10  بـعین الخضراء1997-03-15

طواھري   ھند 25080716 جید214.26  بـعین الخضراء1998-00-00

طواھري   نعیم 25080693 مقبول310.10  بـبرھوم1998-06-09

لعالوي   ھالة 25080705 مقبول410.66  بـعین الخضراء1998-09-18

یاحي   مریامة 25080645 مقبول510.76  بـبریكة1995-10-01

مباركي   منال 25080654 مقبول610.12  بـعین الخضراء1996-07-20

أعبید   نجاة 25080666 مقبول711.58  بـعین الخضراء1996-08-17

مخلوف   نعیم 25080682 مقبول810.38  بـعین الخضراء1997-05-10

زیان   نسرین 25080675 قریب من الجید913.16  بـعین الخضراء1998-01-10

جناوي   منار 25080652 مقبول1010.66  بـالمسیلة1998-05-11

ضریف   میسون 25080661 جید1115.12  بـبریكة1998-09-27

مسعودي   نریمان 25080672 جید1215.30  بـبرھوم1998-10-29

لعالوي   منار 25080653 جید1315.44  بـبرج بوعریریج1999-01-17

حرشاوي   عبد الغاني 25080546 مقبول1410.18  بـعین الخضراء1995-04-08

سفیان   صھیب 25080512 مقبول1511.08  بـمقرة1996-06-26

معروف   صالح 25080505 مقبول1610.40  بـعین الخضراء1996-08-17

طویل   عبد الفتاح 25080547 مقبول1710.76  بـعین الخضراء1997-03-01

دخان   صارة 25080503 قریب من الجید1812.32  بـبریكة1997-04-13

طواھري   عبیر 25080560 مقبول1911.25  بـعین الخضراء1997-05-12

معروف   عبد الرؤوف 25080532 مقبول2010.60  بـعین الخضراء1998-00-00

اعبید   صوریة 25080516 مقبول2110.76  بـعین الخضراء1998-03-07

رحمون   فؤاد 25080576 جید2214.88  بـبرھوم1998-04-25

جناوي   شیماء 25080497 مقبول2310.42  بـالمسیلة1998-05-11

جناوي   عبد الواحد 25080555 قریب من الجید2413.10  بـبریكة1998-06-15

324من110:  الصفحة  
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توري   شیماء 25080501 جید2515.56  بـبرھوم1998-11-18

ضیف   عالء الدین 25080569 مقبول2610.92  بـالمسیلة1998-12-10

مخلوف   كریمة 25080607 مقبول2710.16  بـمقرة1994-11-19

عطروش   فایزة 25080594 مقبول2810.78  بـبریكة1996-04-14

مخلوف   مروة 25080631 مقبول2910.76  بـعین الخضراء1997-08-02

مبرك   كریم 25080606 مقبول3011.72  بـقالمة1998-03-30

ضریف   محمد لمین 25080625 مقبول3110.24  بـمقرة1998-07-15

دخان   فطیمة 25080600 قریب من الجید3212.56  بـمقرة1998-08-10

زروخي   محمد إسحاق 25080620 قریب من الجید3312.34  بـبرھوم1998-08-27

العناق   أحمد 25080201 مقبول3410.02  بـعین الخضراء1992-12-05

قرقب   أحالم 25080196 مقبول3511.02  بـمقرة1996-06-11

مخلوف   أمیرة 25080217 مقبول3611.10  بـعین الخضراء1996-06-22

خرزي   أحالم 25080197 مقبول3711.50  بـبریكة1996-12-27

قداش   أحالم 25080199 جید3814.20  بـسطیف1997-12-16

أعبید   أسماء 25080208 قریب من الجید3913.28  بـالمسیلة1998-02-22

بوقرة   أصالة 25080212 جید4015.14  بـالمسیلة1998-05-04

مبرك   أمیرة 25080219 مقبول4111.12  بـسطیف1998-10-24

رقیق   أماني شیماء 25080216 جید4214.04  بـالمسیلة1998-12-10

طویل   إسحاق 25080250 مقبول4311.32  بـعین الخضراء1995-06-24

بخوش   إكرام 25080253 مقبول4410.64  بـالمسیلة1995-10-15

رحمون   حبیبة 25080329 مقبول4510.40  بـمقرة1996-10-30

مبرك   بالل 25080318 قریب من الجید4612.60  بـالمسیلة1997-12-28

طویل   إیمان 25080259 قریب من الجید4713.64  بـبرھوم1998-05-04

دخان   إبتسام 25080248 مقبول4811.22  بـمقرة1998-10-11

زرقاوي   حسیبة 25080343 مقبول4911.94  بـبریكة1994-12-05

مبرك   دنیا 25080376 مقبول5010.14  بـعین الخضراء1995-05-06

طھراوي   رانیة 25080395 قریب من الجید5112.48  بـعین الخضراء1996-07-13

قرقب   ربیحة 25080400 مقبول5210.92  بـبریكة1997-02-14

ضریف   روزة 25080414 مقبول5311.08  بـعین الخضراء1998-02-07
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مخلوف   سارة 25080431 مقبول5411.28  بـمقرة1998-03-15

شیخي   خلیل 25080363 جید5515.80  بـالمسیلة1998-03-16

جریدي   خلیصة 25080359 مقبول5610.82  بـبرھوم1998-04-10

سفیان   شعیب 25080470 مقبول5711.96  بـبرھوم1998-05-20

لعالوي   رائد 25080380 قریب من الجید5812.62  بـبرھوم1998-07-08

كیمور   سلسبیل 25080451 مقبول5910.10  بـبرھوم1998-07-16

324من112:  الصفحة  
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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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نعیجي   محمد االمین 25081650 مقبول110.76  بـحمام الضلعة1999-04-05

صغیري   مریم 25081678 قریب من الجید213.32  بـحمام الضلعة1998-05-29

سعودي   مسعودة 25081686 مقبول310.08  بـحمام الضلعة1998-07-23

حویش   ھاجر 25081791 قریب من الجید413.52  بـحمام الضلعة1998-06-02

بحاش   نور 25081774 مقبول511.18  بـحمام الضلعة1998-08-15

بوزربة   ویسام 25081841 مقبول610.34  بـأقبو1999-01-26

مھدي   نوراإلسالم 25081779 مقبول711.88  بـحمام الضلعة1999-02-01

قروش   نوارة 25081772 قریب من الجید812.34  بـحمام الضلعة1999-02-07

مھدي   یونس 25081882 قریب من الجید913.74  بـحمام الضلعة1999-01-30

بعوش   صفیة 25081343 مقبول1010.18  بـحمام الضلعة1996-05-28

بن حلیمة   شیماء 25081329 مقبول1110.58  بـالمسیلة1996-06-05

عالل   شھرة 25081323 مقبول1210.70  بـحمام الضلعة1997-03-27

موسعي   شعیب 25081316 مقبول1311.98  بـحمام الضلعة1997-05-10

شریف   صھیب 25081355 مقبول1410.00  بـحمام الضلعة1997-06-12

بحاش   شھرزاد 25081326 قریب من الجید1513.46  بـالمسیلة1998-04-30

عبد الكبیر   شیماء 25081337 مقبول1610.22  بـالمسیلة1998-12-09

فقریش   عادل 25081376 مقبول1710.36  بـالمسیلة1997-04-23

عمراي   عادل 25081379 قریب من الجید1812.20  بـحمام الضلعة1999-08-02

لعماري   عبد العزیز 25081418 قریب من الجید1912.70  بـعین أفقة1999-10-04

قروش   عزیزة 25081474 مقبول2010.16  بـحمام الضلعة1996-01-29

فاید   فایزة 25081548 مقبول2110.82  بـالمسیلة1997-03-08

زواق   عماد الدین 25081498 مقبول2210.18  بـالمسیلة1997-06-21

حواسي   عبیر 25081466 مقبول2310.62  بـحمام الضلعة1998-01-05

لعمراي   فاطمة الزھراء 25081545 مقبول2411.78  بـحمام الضلعة1998-01-30
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منصور   عبیر 25081468 مقبول2511.96  بـحمام الضلعة1998-09-06

عزي   كریمة 25081579 مقبول2610.66  بـحمام الضلعة1995-11-08

شردون   لخضر 25081595 مقبول2710.36  بـحمام الضلعة1997-03-04

بعوش   فاطمة الزھراء 25081566 مقبول2810.26  بـحمام الضلعة1998-03-26

بن حلیمة   سمیحة 25081277 مقبول2910.44  بـحمام الضلعة1994-07-18

سعودي   سھام 25081286 مقبول3011.14  بـحمام الضلعة1996-06-26

مھدي   سھیر 25081288 مقبول3110.28  بـحمام الضلعة1996-11-30

رقیق   سیف الدین 25081302 مقبول3211.66  بـحمام الضلعة1997-07-09

طیوب   سھیلة 25081292 مقبول3311.52  بـالمسیلة1997-09-04

بلحوت   سمیحة 25081278 قریب من الجید3412.58  بـالمسیلة1998-06-02

فاید   سارة 25081221 مقبول3511.86  بـالمسیلة1997-09-19

سعودي   سارة 25081223 قریب من الجید3612.24  بـحمام الضلعة1998-08-18

حلفایة   سارة 25081225 مقبول3710.38  بـالمسیلة1998-10-29

عبدالعزیز   دلیلة 25081142 مقبول3810.06  بـحمام الضلعة1993-07-27

محادي   زھرة 25081190 قریب من الجید3912.62  بـحمام الضلعة1996-06-05

حبیل   خولة 25081133 مقبول4011.34  بـحمام الضلعة1997-12-02

فقریش   دنیا زاد 25081147 قریب من الجید4112.46  بـحمام الضلعة1998-08-19

زعیتر   رباب 25081170 مقبول4210.16  بـحمام الضلعة1998-09-10

عبدالكبیر   راضیة 25081152 جید4314.24  بـحمام الضلعة1998-11-19

غربي   دنیا 25081146 مقبول4411.76  بـحمام الضلعة1999-02-09

حریزي   آیة 25080773 مقبول4510.02  بـالمسیلة1998-11-09

بوراس   أحالم 25080787 قریب من الجید4612.26  بـحمام الضلعة1998-12-13

بلحوت   أمال 25080836 مقبول4710.10  بـحمام الضلعة1995-11-27

بابش   أمال 25080839 جید جدا4816.28  بـحمام الضلعة1998-06-01

بوقرة   أمیرة 25080848 قریب من الجید4912.60  بـتارمونت1998-06-10

ناصري   أسماء 25080824 مقبول5010.62  بـحمام الضلعة1998-07-17

روابحي   أمیرة نور الھدى 25080850 جید5115.54  بـحمام الضلعة1998-12-14

خیذري   بولنوار 25081038 مقبول5210.60  بـعین الریش1994-11-08

غربي   ایمان 25080999 مقبول5311.50  بـحمام الضلعة1996-09-02

324من114:  الصفحة  
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لعمراي   احالم 25080934 قریب من الجید5413.28  بـحمام الضلعة1997-03-24

كریم   بشرى 25081023 قریب من الجید5513.12  بـحمام الضلعة1998-01-13

علواني   حسناء 25081053 مقبول5611.32  بـحمام الضلعة1998-02-02

عمراي   أیة 25080868 مقبول5710.40  بـالمسیلة1998-02-26

بلحوت   احالم 25080935 قریب من الجید5812.00  بـحمام الضلعة1998-03-18

جنیدي   امامة 25080991 مقبول5911.70  بـسیدي عیسى1998-03-23

عیشاوي   إیھاب 25080926 مقبول6011.72  بـحمام الضلعة1998-07-12

عتبة   بالل 25081032 مقبول6111.22  بـبشار1998-09-19

شیتور   ایمن 25081001 قریب من الجید6212.74  بـحمام الضلعة1998-11-22

مھدي   بایزید 25081004 مقبول6310.64  بـحمام الضلعة1998-12-02

عبد السالم   بدر الدین 25081016 مقبول6411.66  بـالمسیلة1999-03-08

324من115:  الصفحة  
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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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طابي   مباركة 25081625 قریب من الجید112.34  بـحمام الضلعة1998-06-21

بلعباس   نادیة 25081726 مقبول210.12  بـحمام الضلعة1997-01-20

طابي   مخلوف 25081668 جید315.26  بـحمام الضلعة1998-03-28

ریغي   یاسمینة 25081842 مقبول410.18  بـحمام الضلعة1996-10-18

سعداهللا   یوسف 25081876 مقبول510.58  بـحمام الضلعة1998-01-30

فتحي   شیماء 25081333 جید جدا617.52  بـحمام الضلعة1998-05-24

بوخاري   عبداهللا 25081450 مقبول710.76  بـراس الواد1996-06-06

سعداهللا   عبدالنور 25081452 مقبول811.48  بـحمام الضلعة1997-11-05

بلعباس   عبدالفتاح 25081447 مقبول910.10  بـحمام الضلعة1998-03-02

حمادي   عبدالحكیم 25081446 مقبول1010.36  بـحمام الضلعة1998-05-07

مھني   عبدالقادر 25081448 مقبول1111.02  بـحمام الضلعة1998-10-10

بلعید   عمادالدین 25081501 مقبول1210.88  بـحمام الضلعة1994-03-15

ریغي   عیدة 25081523 مقبول1310.44  بـحمام الضلعة1995-02-01

بوھدي   فؤاد 25081534 مقبول1411.10  بـحمام الضلعة1998-03-23

صغیري   لخضر 25081594 مقبول1511.76  بـالمسلة1996-03-19

سعد اهللا   سھام 25081287 قریب من الجید1613.90  بـحمام الضلعة1998-12-09

بلعید   سعاد 25081235 مقبول1711.02  بـالدریعات1995-10-09

فتحي   سعیدة 25081245 مقبول1811.28  بـحمام الضلعة1996-03-17

جالل   سعدیة 25081242 مقبول1910.88  بـالمسیلة1997-01-04

مرزوقي   زھیة 25081192 مقبول2010.04  بـحمام الضلعة1995-05-15

بلعید   حمدي 25081072 مقبول2111.76  بـحمام الضلعة1996-10-04

راجعي   حنان 25081081 مقبول2210.12  بـحمام الضلعة1996-11-06

مسیلي   زینب 25081202 قریب من الجید2313.02  بـحمام الضلعة1998-04-07

زعیتر   خدیجة 25081096 جید2414.34  بـحمام الضلعة1998-08-17

324من116:  الصفحة  
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شردون   خولة 25081138 قریب من الجید2513.86  بـحمام الضلعة1998-12-18

جالل   حنان 25081088 قریب من الجید2612.62  بـحمام الضلعة1998-12-19

عوامر   أسامة 25080802 مقبول2711.90  بـحمام الضلعة1996-05-02

صغیري   أحالم 25080775 مقبول2810.56  بـحمام الضلعة1996-12-28

حمادي   أسامة 25080805 مقبول2911.70  بـحمام الضلعة1997-11-28

ریغي   آسیة 25080767 جید3014.14  بـدائرة صدوق1998-09-30

حدوش   أمال 25080843 مقبول3110.20  بـالمھیر1998-09-08

صغیري   السعدیة 25080954 قریب من الجید3212.18  بـحمام الضلعة1997-09-19

مرزوقي   بدرالدین 25081017 قریب من الجید3313.10  بـحمام الضلعة1998-02-04

ناصري   جھاد 25081044 مقبول3411.94  بـحمام الضلعة1998-02-07

شردود   أیمن 25080873 قریب من الجید3512.70  بـحمام الضلعة1998-06-11

عریس   إیمان 25080924 قریب من الجید3613.12  بـحمام الضلعة1998-11-14
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إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| حمام الضلعـــة | بئر ماضي -  متوسطة مالك بن أنس  | 28162: المؤسسة  

دربال   مسعودة 25081684 قریب من الجید112.02  بـالمسیلة1997-03-02

بوعلي   نجیب 25081746 مقبول210.00  بـحمام الضلعة1997-10-01

غزال   نسرین 25081750 مقبول311.80  بـحمام الضلعة1997-11-02

حرایز   مروان 25081671 مقبول410.14  بـحمام الضلعة1998-01-17

دغفل   ناصر 25081731 جید514.16  بـحمام الضلعة1998-06-22

مشتة   نجاة 25081740 مقبول611.70  بـحمام الضلعة1998-09-09

خرفي   وفاء 25081833 مقبول711.00  بـحمام الضلعة1998-09-24

بن زیة   نضال 25081768 جید814.46  بـحمام الضلعة1998-09-25

غربي   شیماء 25081335 مقبول911.60  بـالمسیلة1998-10-12

فقریش   عبد اللطیف 25081428 مقبول1011.18  بـحمام الضلعة1996-01-25

شادي   عبد المنعم 25081434 قریب من الجید1112.42  بـالمسیلة1997-02-15

بوراس   عبد الكریم 25081425 مقبول1210.20  بـالمسیلة1997-07-17

بوخادم   عبلة 25081454 قریب من الجید1313.06  بـحمام الضلعة1998-08-15

مشتة   عدالن 25081470 مقبول1410.20  بـحمام الضلعة1996-05-16

بن قسمیة   عثمان 25081469 قریب من الجید1512.62  بـحمام الضلعة1997-03-04

خمیس   لمیاء 25081597 مقبول1611.26  بـحمام الضلعة1997-03-10

بوراس   لبني 25081593 مقبول1711.04  بـالمسیلة1998-11-08

عابد   سھیلة 25081289 مقبول1810.30  بـحمام الضلعة1995-03-11

یطو   سھیلة 25081290 مقبول1911.44  بـحمام الضلعة1997-01-22

عشور   سیف الدین 25081304 مقبول2011.58  بـحمام الضلعة1998-09-15

غزال   سمیرة 25081282 مقبول2110.50  بـحمام الضلعة1998-09-27

غرابي   سارة 25081217 مقبول2211.32  بـالمسیلة1996-04-03

یطو   سعد 25081240 مقبول2310.34  بـحمام الضلعة1996-10-20

دربال   خرفیة 25081097 مقبول2411.04  بـحمام الضلعة1995-11-30

324من118:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| حمام الضلعـــة | بئر ماضي -  متوسطة مالك بن أنس  | 28162: المؤسسة  

عشور   زینب 25081199 مقبول2510.50  بـالمسیلة1996-03-04

خمیس   حمزة 25081073 مقبول2610.00  بـحمام الضلعة1997-01-24

رایس   خولة 25081125 مقبول2711.00  بـحمام الضلعة1997-04-02

عاشور   زینب 25081200 جید2814.62  بـحمام الضلعة1998-01-17

بلحوت   خیر الدین 25081139 مقبول2911.98  بـحمام الضلعة1998-03-16

بحاش   خولة 25081135 جید3014.88  بـالمسیلة1998-04-15

عبد الكبیر   زینة 25081204 مقبول3110.86  بـحمام الضلعة1999-03-30

طالب   أحالم 25080778 مقبول3211.80  بـالمسیلة1997-11-01

نطاح   السعید 25080955 مقبول3311.56  بـحمام الضلعة1995-09-22

طالب   اشواق 25080942 مقبول3410.20  بـحمام الضلعة1996-03-05

صریدي   حبیبة 25081046 مقبول3510.84  بـحمام الضلعة1996-03-18

حمودي   بلخشعي 25081033 مقبول3611.26  بـحمام الضلعة1997-02-14

بلحوت   حدة 25081050 مقبول3710.80  بـالمسیلة1997-04-02

عروسي   العید 25080981 جید3814.80  بـالمسیلة1997-07-07

یطو   أیمن 25080870 مقبول3911.08  بـالمسیلة1997-12-18

مشتة   اكرام 25080943 قریب من الجید4012.60  بـحمام الضلعة1998-09-24

حرابي   ابتسام 25080927 قریب من الجید4112.42  بـحمام الضلعة1998-09-30

عبد الكبیر   إیمان 25080923 قریب من الجید4212.70  بـحمام الضلعة1998-10-20

دربال   حبیبة 25081048 جید4315.06  بـحمام الضلعة1998-11-06

عابد   حسام 25081051 مقبول4410.54  بـحمام الضلعة1998-12-17

324من119:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| حمام الضلعـــة | حمام الضلعة .-  متوسطة  معاذ بن جبل | 28163: المؤسسة  

صغیور   لینة 25081616 مقبول110.66  بـحمام الضلعة1998-12-14

یطو   نسیمة 25081752 مقبول211.10  بـحمام الضلعة1996-07-18

عمرون   ملیكة 25081694 قریب من الجید312.54  بـحمام الضلعة1996-08-10

زعیتر   نجاة 25081737 مقبول410.86  بـحمام الضلعة1998-02-10

بوخاري   مروة 25081672 قریب من الجید512.54  بـالمسیلة1998-03-19

عربیة   نصر الدین 25081754 مقبول611.04  بـحمام الضلعة1998-03-24

مرزوقي   مفتاح 25081693 مقبول710.54  بـحمام الضلعة1998-05-09

مسیلي   مریم 25081679 مقبول810.04  بـحمام الضلعة1998-06-03

فاید   مروة 25081673 قریب من الجید913.14  بـحمام الضلعة1998-06-11

بلعباس   منار 25081696 قریب من الجید1012.56  بـالمسیلة1998-08-01

راجع   نادیة 25081728 مقبول1110.10  بـحمام الضلعة1998-10-04

سعودي   یسین 25081854 مقبول1210.28  بـأقبو1995-10-21

موسعي   نصیرة 25081766 مقبول1310.30  بـحمام الضلعة1997-05-12

بوعلي   یسرى 25081851 مقبول1410.00  بـحمام الضلعة1997-12-26

عریعیر   نور الھدى 25081776 قریب من الجید1513.58  بـالمسیلة1998-01-19

راجع   ھاجر 25081789 جید1614.88  بـحمام الضلعة1998-03-11

قلمین   یاسین 25081845 قریب من الجید1713.10  بـحمام الضلعة1998-03-21

كریم   ھجیرة 25081799 مقبول1810.42  بـحمام الضلعة1998-03-23

بن جوال   ھدى 25081816 جید جدا1917.10  بـحمام الضلعة1998-05-30

لماني   ھاجر 25081792 جید2014.56  بـحمام الضلعة1998-10-14

قلمین   ھبة 25081796 قریب من الجید2113.50  بـحمام الضلعة1998-11-28

لماني   ھناء 25081823 مقبول2211.29  بـحمام الضلعة1999-02-04

عبد الكبیر   یعقوب 25081866 مقبول2311.54  بـحمام الضلعة1997-08-08

لماني   صالح الدین 25081351 مقبول2410.66  بـحمام الضلعة1996-05-22

324من120:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| حمام الضلعـــة | حمام الضلعة .-  متوسطة  معاذ بن جبل | 28163: المؤسسة  

عزیزي   شھرة 25081321 مقبول2510.50  بـحمام الضلعة1996-06-06

ببون   صالح 25081344 مقبول2610.88  بـحمام الضلعة1997-03-10

معمور   شھرة زاد 25081325 مقبول2710.42  بـحمام الضلعة1998-02-10

زعیتر   صالح 25081340 جید2814.96  بـحمام الضلعة1998-04-26

منصور   صلیحة 25081354 مقبول2910.74  بـحمام الضلعة1998-09-27

صغیور   عباس 25081382 مقبول3010.10  بـحمام الضلعة1995-01-15

مقدود   عبد الغني 25081420 مقبول3111.22  بـحمام الضلعة1995-04-12

بوسكرة   عائشة 25081371 مقبول3210.20  بـالمسیلة1996-01-14

سعیدان   عادل 25081375 مقبول3311.74  بـحمام الضلعة1996-06-02

طابي   عبد الحق 25081392 مقبول3410.30  بـحمام الضلعة1997-06-25

جدو   عمر 25081505 مقبول3510.16  بـحمام الضلعة1994-00-00

حویش   عماد الدین 25081497 قریب من الجید3612.44  بـالمسیلة1997-05-20

غرس اهللا   غنیة 25081531 مقبول3711.28  بـالمسیلة1997-06-22

صغیرو   عیسى 25081528 مقبول3810.60  بـحمام الضلعة1997-08-04

قرطي   فرید 25081554 قریب من الجید3913.56  بـحمام الضلعة1998-04-03

فاید   عبیر 25081467 جید4014.64  بـحمام الضلعة1998-05-04

مرزوقي   عربیة 25081471 مقبول4111.26  بـحمام الضلعة1998-10-02

حروز   لمیاء 25081596 مقبول4210.36  بـحمام الضلعة1997-02-26

عبد العزیز   كریمة 25081583 قریب من الجید4313.92  بـالمسیلة1998-01-24

حروز   لیلى 25081604 جید4414.30  بـحمام الضلعة1998-04-02

غرس اهللا   سمیر 25081279 مقبول4510.04  بـالمسیلة1996-01-30

بوعلي   سیف الدین 25081298 مقبول4610.46  بـالمسیلة1996-04-12

صغیور   سماح 25081266 مقبول4711.70  بـحمام الضلعة1998-02-19

غربي   سماح 25081267 جید4814.54  بـحمام الضلعة1998-03-30

صوشي   سمیة 25081275 مقبول4910.26  بـبشار1998-09-07

سعد الدین   سامیة 25081229 مقبول5010.36  بـحمام الضلعة1996-04-12

حمودي   خالد 25081090 مقبول5111.20  بـالمسیلة1995-01-04

عزیزي   خدیجة 25081094 مقبول5210.28  بـحمام الضلعة1995-12-22

سمان   خلیصة 25081117 مقبول5311.96  بـحمام الضلعة1996-06-01

324من121:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| حمام الضلعـــة | حمام الضلعة .-  متوسطة  معاذ بن جبل | 28163: المؤسسة  

سعودي   خالد 25081092 مقبول5411.60  بـحمام الضلعة1997-01-01

طابي   حنان 25081084 مقبول5510.34  بـحمام الضلعة1997-11-20

مسیلي   حلیمة 25081071 مقبول5611.22  بـالمسیلة1998-01-01

شریف   دنیا 25081144 قریب من الجید5712.22  بـحمام الضلعة1998-03-20

غربي   راضیة 25081151 مقبول5811.30  بـحمام الضلعة1998-05-13

صوشي   رمیصاء 25081183 جید5914.52  بـالمسیلة1998-06-19

فتحي   زھیرة 25081194 قریب من الجید6013.88  بـحمام الضلعة1998-10-28

لعجال   خولة 25081136 مقبول6111.48  بـالمسیلة1998-11-12

قلمین   خولة 25081137 مقبول6210.78  بـحمام الضلعة1998-11-21

طابي   خضرة 25081103 مقبول6311.14  بـحمام الضلعة1998-11-30

كریم   ربیحة 25081172 مقبول6411.86  بـحمام الضلعة1999-01-10

دغفل   أحالم 25080780 جید جدا6516.26  بـالمسیلة1998-01-21

عمالي   أحمد شوقي 25080795 جید6615.84  بـحمام الضلعة1998-10-14

فاید   أحالم 25080785 قریب من الجید6712.88  بـحمام الضلعة1998-11-06

طابي   أحالم 25080786 قریب من الجید6812.90  بـالمسیلة1998-12-04

طیوب   آسیة 25080768 جید6914.76  بـحمام الضلعة1998-12-05

الیوسف   أحمد 25080793 جید جدا7016.04  بـالمسیلة1999-04-07

عدوي   أمنة 25080844 مقبول7110.90  بـالمسیلة1995-12-04

جدو   أسماء 25080821 مقبول7210.34  بـالمسیلة1997-02-07

جالل   أمال 25080838 مقبول7310.58  بـالمسیلة1997-09-11

صالحي   أمال 25080840 مقبول7410.34  بـحمام الضلعة1998-06-25

شیة   أمال 25080841 مقبول7510.12  بـالمنصورة1998-07-14

خیر   أمینة 25080853 مقبول7611.30  بـباب الوادي1998-07-28

عوامري   أسامة 25080818 مقبول7710.76  بـحمام الضلعة1998-12-20

طابي   أیوب 25080876 مقبول7811.56  بـحمام الضلعة1995-01-15

عمرون   اسعید 25080939 مقبول7910.40  بـحمام الضلعة1995-05-20

سعد اهللا   حبیبة 25081047 قریب من الجید8013.12  بـحمام الضلعة1996-03-19

قلمین   إلیاس 25080905 مقبول8111.32  بـحمام الضلعة1996-07-05

شردود   الزھراء 25080952 مقبول8211.44  بـحمام الضلعة1997-10-06

324من122:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| حمام الضلعـــة | حمام الضلعة .-  متوسطة  معاذ بن جبل | 28163: المؤسسة  

مھني   بلقاسم 25081035 مقبول8310.88  بـحمام الضلعة1997-10-29

سعودي   جمال الدین 25081042 مقبول8411.28  بـحمام الضلعة1998-03-29

كریم   إسماعیل 25080895 مقبول8510.58  بـالمسیلة1998-04-02

عوامر   إلیاس 25080918 مقبول8610.94  بـحمام الضلعة1998-04-04

دعي   الخامسة 25080947 جید8714.24  بـحمام الضلعة1998-06-21

لماني   أیوب 25080881 جید8814.86  بـحمام الضلعة1998-11-23

موساوي   إیمان 25080925 قریب من الجید8913.06  بـحمام الضلعة1998-12-24

324من123:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| حمام الضلعـــة | حمام الضلعة -  المتوسطة الجدیدة  | 28164: المؤسسة  

زواق   محمد 25081639 مقبول111.00  بـحمام الضلعة1997-09-29

فاید   محسن 25081628 مقبول211.80  بـحمام الضلعة1998-06-12

عبد الكبیر   محمد شمس الدین 25081653 مقبول311.92  بـحمام الضلعة1998-12-01

فاید   منال 25081697 مقبول411.74  بـحمام الضلعة1996-02-02

زروقي   مروان 25081670 قریب من الجید512.40  بـحمام الضلعة1996-08-18

قرین   نبیل 25081734 مقبول610.80  بـحمام الضلعة1998-01-10

سفاري   مریم 25081676 مقبول711.78  بـالمسیلة1998-02-06

كریم   مریم 25081677 قریب من الجید813.22  بـحمام الضلعة1998-02-17

صغیور   نجاة 25081739 قریب من الجید913.94  بـحمام الضلعة1998-07-25

شادي   نجالء 25081743 جید1014.10  بـحمام الضلعة1998-08-14

تواتیت   نسیمة 25081753 مقبول1110.88  بـحمام الضلعة1998-10-20

رحلي   مریم 25081680 قریب من الجید1213.90  بـحمام الضلعة1998-11-30

حروز   وداد 25081827 مقبول1311.04  بـحمام الضلعة1994-09-02

فاید   وسام 25081830 مقبول1410.06  بـحمام الضلعة1995-03-11

طابي   ھبة 25081795 جید1514.30  بـحمام الضلعة1998-01-28

سعیدان   ھاجر 25081788 قریب من الجید1612.52  بـالمسیلة1998-01-29

قلمین   یسرى 25081852 مقبول1711.18  بـحمام الضلعة1998-02-10

قلمین   نورة سكینة 25081786 جید1814.42  بـالمسیلة1998-12-20

سفاري   یعقوب 25081868 مقبول1911.26  بـالمسیلة1998-02-06

طیوب   صلیحة 25081352 مقبول2011.18  بـحمام الضلعة1996-07-14

مسھل   صبرینة 25081341 مقبول2110.76  بـباب الواد1996-07-27

مھدي   صلیحة 25081353 مقبول2210.96  بـحمام الضلعة1996-07-27

شیتور   شمس الدین 25081318 مقبول2311.04  بـحمام الضلعة1998-01-07

مھدي   شیماء 25081334 مقبول2411.74  بـحمام الضلعة1998-06-04
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مھدي   شیماء 25081336 مقبول2511.86  بـحمام الضلعة1998-10-19

عیشاوي   عبد الرحمان 25081399 مقبول2610.30  بـحمام الضلعة1997-02-07

مھدي   عبد الوھاب 25081442 مقبول2710.48  بـحمام الضلعة1997-03-01

صغیور   عبد المالك 25081433 مقبول2811.04  بـالمسیلة1998-01-08

مھدي   عبد الغفور 25081419 مقبول2911.98  بـحمام الضلعة1998-08-31

قلمین   عبد الباري 25081384 جید3014.44  بـحمام الضلعة1998-12-19

عروسي   فاطمة الزھراء 25081544 مقبول3111.50  بـحمام الضلعة1997-04-20

جبالحي   عالء الدین 25081487 قریب من الجید3213.32  بـحمام الضلعة1998-03-08

عیشاوي   عیدة 25081524 قریب من الجید3313.76  بـحمام الضلعة1998-03-17

قلمین   عماد الدین 25081500 مقبول3410.22  بـحمام الضلعة1998-06-23

زروقي   سیف الدین 25081299 مقبول3511.76  بـالمسیلة1997-01-31

عشور   سھیلة 25081293 جید3614.74  بـحمام الضلعة1998-01-28

شاللي   سعیدة 25081246 قریب من الجید3712.22  بـعین الحجل1997-10-27

مھدي   زھرة 25081189 مقبول3810.21  بـالمسیلة1995-06-23

زواق   حمزة علي 25081076 مقبول3910.10  بـحمام الضلعة1995-11-03

كریم   خولة 25081126 مقبول4011.16  بـحمام الضلعة1997-04-10

موساوي   زوبیدة 25081195 مقبول4110.30  بـحمام الضلعة1997-05-17

فاید   دنیا 25081143 مقبول4210.96  بـالمسیلة1997-12-15

عالل   دالل 25081141 مقبول4311.12  بـحمام الضلعة1998-06-10

صغیري   حنان 25081086 مقبول4411.50  بـحمام الضلعة1998-07-06

حریزي   دنیا 25081145 قریب من الجید4513.58  بـحمام الضلعة1998-07-19

بوسكرة   حنان 25081087 مقبول4610.28  بـحمام الضلعة1998-09-12

مقران   دنیا زاد 25081148 جید4714.94  بـحمام الضلعة1998-10-24

بوقرة   خلود 25081104 قریب من الجید4812.20  بـحمام الضلعة1998-10-27

صغیور   زینب 25081203 مقبول4910.10  بـحمام الضلعة1998-12-13

عبد الكبیر   أبوبكر 25080774 مقبول5010.66  بـحمام الضلعة1994-11-25

بوزربة   أسامة 25080799 مقبول5110.58  بـحمام الضلعة1995-09-07

بلعباس   أحالم 25080779 مقبول5211.90  بـحمام الضلعة1997-12-08

دغفل   أحالم 25080782 قریب من الجید5313.46  بـحمام الضلعة1998-07-27
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زرقان   أحمد شمس الدین 25080794 قریب من الجید5412.48  بـحمام الضلعة1998-12-05

مجادي   أمین 25080851 مقبول5511.46  بـحمام الضلعة1994-11-10

بوراس   أمال 25080837 مقبول5611.94  بـحمام الضلعة1997-01-16

زاوي   أسماء 25080822 مقبول5711.80  بـحمام الضلعة1997-04-16

دغفل   أم السعد 25080834 مقبول5810.27  بـحمام الضلعة1997-05-03

ناصري   أسماء 25080823 جید5915.16  بـحمام الضلعة1998-04-08

قلمین   أسماء 25080825 مقبول6010.88  بـحمام الضلعة1998-07-27

دیلمي   أنس 25080855 قریب من الجید6113.64  بـسطیف1998-08-19

مھدي   إسالم 25080886 مقبول6210.68  بـحمام الضلعة1995-11-03

حرایز   جمیلة 25081043 مقبول6310.58  بـحمام الضلعة1997-01-11

صغیور   إلھام 25080901 جید6414.02  بـحمام الضلعة1998-01-06

فاید   إسالم الدین 25080891 قریب من الجید6512.46  بـحمام الضلعة1998-03-15

رقیق   أیة 25080869 قریب من الجید6613.78  بـحمام الضلعة1998-06-09
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عبد الكبیر   محمد االمین 25081647 مقبول111.46  بـحمام الضلعة1994-08-27

بوعلي   مباركة 25081624 مقبول210.74  بـحمام الضلعة1998-02-18

شرید   مسعودة 25081682 مقبول310.56  بـتارمونت1996-04-20

بن حلیمة   مسعودة 25081683 مقبول411.66  بـحمام الضلعة1996-10-14

قروش   مفتاح 25081692 مقبول510.20  بـالمسیلة1998-01-25

بولعراس   منى 25081704 جید615.32  بـحمام الضلعة1998-03-11

غربي   مسعودة 25081685 جید715.84  بـحمام الضلعة1998-03-25

قرین   منال 25081699 قریب من الجید812.72  بـحمام الضلعة1998-04-01

حریزي   مصطفي 25081690 قریب من الجید913.38  بـجمام الضلعة1998-04-16

بابش   ھدى 25081805 جید1014.92  بـحمام الضلعة1998-02-02

بوقرة   ھاجر 25081790 مقبول1110.72  بـبحمام الضلعة1998-03-30

جعیجع   نھى 25081770 قریب من الجید1212.12  بـالمسیلة1998-06-11

بحاش   یسرى 25081853 مقبول1310.38  بـحمام الضلعة1998-09-16

شردود   نضال 25081769 قریب من الجید1412.96  بـحمام الضلعة1998-10-04

فاید   صبرینة 25081342 مقبول1510.06  بـحمام الضلعة1996-10-22

فاید   شمس الدین 25081317 قریب من الجید1612.12  بـحمام الضلعة1998-01-05

فاید   عبد الرزاق 25081404 مقبول1710.26  بـحمام الضلعة1994-10-28

قروش   عبد الحفیظ 25081388 مقبول1810.28  بـحمام الضلعة1996-02-17

قروم   عبد الرحمان 25081398 مقبول1910.96  بـحمام الضلعة1996-06-11

خشعي   عبد النور 25081437 مقبول2010.70  بـحمام الضلعة1998-02-24

لماني   عبد الخالق 25081395 مقبول2111.74  بـحمام الضلعة1998-03-21

سفاري   عبد العالي 25081417 مقبول2210.98  بـحمام الضلعة1998-08-29

مھني   عبدالواحد 25081453 مقبول2310.10  بـحمام الضلعة1998-11-07

فاید   عبد الحق 25081393 مقبول2411.96  بـحمام الضلعة1999-03-18
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خشعي   عماد 25081495 مقبول2510.32  بـحمام الضلعة1996-08-02

عبد الكبیر   عزالدین 25081473 مقبول2610.48  بـحمام الضلعة1996-12-25

بوسكرة   غادة 25081529 جید2714.52  بـالمسیلة1998-04-02

بوراس   فدوى 25081551 جید جدا2816.42  بـحمام الضلعة1998-04-11

مقران   عالء الدین 25081488 مقبول2911.42  بـحمام الضلعة1998-07-28

بولعراس   لیلى 25081603 قریب من الجید3013.64  بـالمسیلة1997-06-02

حرایز   كریمة 25081582 مقبول3110.68  بـحمام الضلعة1997-06-08

دحماني   سوسن 25081295 مقبول3211.58  بـحمام الضلعة1996-03-21

بحاش   سھیلة 25081291 مقبول3310.30  بـالمسیلة1997-05-01

قرین   سیف الدین 25081303 مقبول3411.68  بـحمام الضلعة1998-06-13

شنیحات   سیدأحمد 25081297 مقبول3510.10  بـحمام الضلعة1999-02-23

عبد الكبیر   سخریة 25081233 مقبول3611.56  بـحمام الضلعة1998-11-08

قروش   سامیة 25081232 مقبول3710.66  بـحمام الضلعة1999-03-08

سباع   رمزي 25081182 مقبول3810.18  بـالمسیلة1996-06-17

حمادي   زكریاء 25081187 مقبول3911.18  بـحمام الضلعة1996-08-11

مقران   خولة 25081134 مقبول4010.82  بـحمام الضلعة1998-01-23

حجاري   رانیة 25081168 جید4114.10  بـحمام الضلعة1998-02-02

حریزي   راضیة 25081149 جید4214.90  بـحمام الضلعة1998-04-04

قرین   رفیق 25081180 مقبول4310.40  بـحمام الضلعة1998-09-01

عشور   دالیة 25081140 قریب من الجید4413.28  بـحمام الضلعة1998-12-13

بحاش   آیة 25080772 قریب من الجید4512.70  بـالمسیلة1998-05-29

عربیة   أحالم 25080781 قریب من الجید4613.28  بـحمام الضلعة1998-06-06

عابد   آمنة 25080770 جید جدا4716.98  بـالمسیلة1998-10-11

مقران   أحالم 25080784 قریب من الجید4812.30  بـحمام الضلعة1998-11-03

بحاش   آمنة 25080771 جید جدا4917.44  بـحمام الضلعة1999-01-28

مختاري   النذیر 25080988 مقبول5011.14  بـحمام الضلعة1995-01-25

حریزي   الصحراوي 25080970 مقبول5110.42  بـحمام الضلعة1995-12-16

حریزي   إسماعیل 25080893 مقبول5210.66  بـحمام الضلعة1996-01-06

قسوم   إسالم 25080888 مقبول5310.42  بـالمسیلة1997-01-07
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حروز   إسالم 25080889 مقبول5410.08  بـالمسیلة1997-01-28

حمودي   إلھام 25080902 مقبول5511.98  بـالمسیلة1998-01-19

فاید   بشرى 25081024 مقبول5611.26  بـحمام الضلعة1998-01-20

شیخ   بدرالدین 25081018 مقبول5711.46  بـحمام الضلعة1998-02-26

عبد العزیز   إبتسام 25080882 مقبول5811.92  بـحمام الضلعة1998-06-04

خشعي   الشیماء 25080968 قریب من الجید5912.02  بـحمام الضلعة1998-06-18

سعیدان   بشرى 25081025 قریب من الجید6013.58  بـحمام الضلعة1998-08-12

زاوش   اسالم بھاء الدین 25080940 قریب من الجید6112.38  بـحمام الضلعة1998-08-15

تیطراوي   امیرة 25080993 قریب من الجید6213.66  بـحمام الضلعة1998-08-19

بابش   ایمن 25081000 مقبول6311.56  بـالمسیلة1998-11-09

حریزي   امینة 25080994 قریب من الجید6412.26  بـحمام الضلعة1999-01-28
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بن السعدي   أنور 25081906 مقبول111.10  بـالمسیلة1997-01-21

بورزق   أكرم 25081902 مقبول211.74  بـالمسیلة1997-12-16

صحراوي   آمنة 25081894 مقبول310.40  بـتارمونت1998-05-20

عالل   آمنة 25081895 مقبول410.30  بـالمسیلة1998-07-24

بوشارب   الیمین 25081930 جید514.10  بـالمسیلة1998-09-20

جعیجع   ازدھار 25081912 مقبول611.44  بـالمسیلة1998-12-02

عشور   حنان 25081967 مقبول711.16  بـتارمونت1995-11-25

عالل   حنان 25081968 مقبول811.46  بـتارمونت1996-01-09

عشور   رضا 25081995 مقبول910.00  بـحمام الضلعة1997-01-05

عبد الكبیر   حنان 25081970 مقبول1010.60  بـحمام الضلعة1997-01-14

عالل   زھیة 25082004 مقبول1111.22  بـالمسیلة1997-03-19

حروز   جابر 25081958 مقبول1210.26  بـالمسیلة1998-01-10

جعیجع   بسام نجم الدین 25081950 قریب من الجید1312.50  بـالمسیلة1998-03-21

صحراوي   حسین 25081962 مقبول1410.06  بـالمسیلة1998-03-30

عبد الكبیر   حلیمة 25081964 مقبول1511.92  بـتارمونت1998-03-30

جعیجع   امین 25081946 مقبول1610.76  بـالمسیلة1998-04-27

عالل   امیمة 25081945 مقبول1711.26  بـالمسیلة1998-05-10

فاید   صالح الدین 25082026 مقبول1810.50  بـالمسیلة1998-07-05

جعیجع   زھرة 25082003 جید جدا1916.80  بـالمسیلة1998-08-03

عشور   ایة 25081947 مقبول2010.36  بـحمام الضلعة1998-08-25

جعیجع   راویة 25081994 جید2115.08  بـالمسیلة1998-09-11

عبد الكبیر   سامي 25082008 مقبول2210.00  بـحمام الضلعة1998-09-26

عشور   دحمان 25081979 مقبول2311.24  بـحمام الضلعة1998-11-01

جعیجع   سیف الدین 25082023 قریب من الجید2412.42  بـالمسیلة1998-11-12
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بوقرة   سعیدة 25082014 مقبول2511.68  بـحمام الضلعة1998-12-18

جعیجع   بھاء الدین 25081954 مقبول2611.50  بـحمام الضلعة1998-12-24

بوقرة   توفیق 25081957 مقبول2710.52  بـالمسیلة1998-12-28

جعیجع   خولة 25081976 قریب من الجید2813.14  بـحمام الضلعة1998-12-30

بوبعایة   لبنى 25082070 مقبول2911.20  بـالمسیلة1995-05-18

عشور   محمد 25082095 مقبول3010.04  بـتارمونت1997-01-07

خلیف   مباركة 25082081 مقبول3110.62  بـتارمونت1997-05-01

جعیجع   یوسف تاج الدین 25082127 مقبول3210.04  بـالمسیلة1997-05-21

عربیة   فریدة 25082064 مقبول3311.14  بـحمام الضلعة1997-10-15

عبدالكبیر   فتیحة 25082063 مقبول3410.82  بـالمسیلة1997-11-30

عالل   قمر 25082067 قریب من الجید3513.54  بـالمسیلة1998-01-28

خلیف   ھجیرة 25082119 مقبول3610.48  بـتارمونت1998-02-01

عشور   لبنى 25082072 مقبول3710.28  بـحمام الضلعة1998-02-20

بوقرة   فیروز 25082066 جید3814.32  بـحمام الضلعة1998-03-08

حروز   فاتن 25082054 قریب من الجید3913.18  بـالمسیلة1998-03-19

جعیجع   فؤاد 25082052 جید4014.44  بـالمسیلة1998-06-15

جعیجع   مروان 25082102 مقبول4110.60  بـحمام الضلعة1998-07-10

عشور   عمر 25082049 قریب من الجید4212.44  بـالمسیلة1998-08-11

عالل   عبد الوھاب 25082044 مقبول4310.24  بـالمسیلة1998-09-22

عبد الكبیر   مریم 25082103 جید جدا4417.16  بـحمام الضلعة1998-09-29

عالل   فاطمة الزھراء 25082058 جید4514.58  بـالمسیلة1998-10-03

علواني   فاطمة الزھراء 25082059 مقبول4610.62  بـالمسیلة1998-10-14

بن عربیة   عبیر 25082046 مقبول4711.58  بـتارمونت1998-12-06
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قائمة الناجحین في

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

المسیلة| تارمونت | تارمونت -متوسطة أم الشواشي  | 28176: المؤسسة  

شرید   اسیة 25081919 قریب من الجید113.90  بـحمام الضلعة1996-11-20

بوقرة   ام الخیر 25081931 مقبول211.54  بـحمام الضلعة1998-07-11

بوقرة   أسماء 25081901 قریب من الجید312.38  بـالمسیلة1998-09-15

بوقرة   الھام 25081928 جید415.78  بـحمام الضلعة1998-09-27

بوقرة   الھام 25081929 مقبول510.72  بـالمسیلة1998-11-24

عیشاوي   دحمان 25081978 مقبول610.92  بـحمام الضلعة1996-03-18

دشوشة   سلمى 25082017 جید715.90  بـالمسیلة1998-01-24

فقریش   سعد 25082011 مقبول810.14  بـتارمونت1998-02-09

دشوشة   سعید 25082013 جید915.12  بـالمسیلة1998-02-20

شادي   سامیة 25082009 قریب من الجید1013.38  بـالمسیلة1998-05-12

عیشاوي   سماح 25082020 مقبول1110.86  بـحمام الضلعة1998-10-12

بوقرة   مراد 25082100 مقبول1210.44  بـتارمونت1995-10-14

حمودي   كریمة 25082069 مقبول1310.60  بـالمسیلة1996-01-08

عیشاوي   محمد 25082094 قریب من الجید1412.34  بـبوسعادة1996-03-21

دشوشة   نجاة 25082111 قریب من الجید1512.86  بـتارمونت1997-02-10

دشوشة   یسرى 25082124 مقبول1611.32  بـالمسیلة1997-10-15

بوقرة   منیرة 25082109 قریب من الجید1712.86  بـالمسیلة1997-11-05

دشوشة   محاسن 25082093 قریب من الجید1813.28  بـسطیف1998-01-29

شرید   نبیل 25082110 مقبول1910.90  بـحمام الضلعة1998-02-26

عیشاوي   لطیفة 25082076 مقبول2011.96  بـحمام الضلعة1998-03-20

دشوشة   یاسمین 25082123 قریب من الجید2112.20  بـالمسیلة1998-04-27

بوقرة   نضیرة 25082116 مقبول2211.84  بـالمسیلة1998-05-13

دشوشة   نسرین 25082115 قریب من الجید2312.54  بـالمسیلة1998-06-29

عیشاوي   مدیحة 25082098 جید2414.16  بـحمام الضلعة1998-07-05

324من132:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| تارمونت | تارمونت -متوسطة أم الشواشي  | 28176: المؤسسة  

حبیل   یعقوب 25082125 مقبول2510.72  بـحمام الضلعة1998-08-02

بوقرة   محاد 25082082 ممتاز2618.00  بـالمسیلة1998-08-10

عیشاوي   لیلى 25082080 مقبول2711.74  بـحمام الضلعة1998-10-12

شرید   مدیحة 25082099 قریب من الجید2813.02  بـتارمونت1998-10-16

حمودي   وردة 25082121 مقبول2910.86  بـالمسیلة1998-11-08

324من133:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| ونوغــــــة | متوسطة الطیب العقبي ـ ونوغة  | 28187: المؤسسة  

عبد الكبیر   حوریة 25082190 مقبول110.96  بـالمسیلة1995-02-24

لوناس   سعیدة 25082208 مقبول210.30  بـسیدي عیسى1995-07-28

معوش   بغدادي 25082171 مقبول311.04  بـحمام الضلعة1996-01-06

عیسي   أبو داوود 25082140 مقبول410.08  بـحمام الضلعة1996-04-27

عیسي   سلیم 25082212 مقبول510.96  بـونوغة1996-05-21

میزي   ثابت 25082175 مقبول610.88  بـالمسیلة1996-08-25

میزي   بدر الدین 25082167 مقبول710.04  بـحمام الضلعة1996-08-28

عبد الكبیر   أحمد 25082143 مقبول810.52  بـونوغة1997-02-03

بوشیبة   خولة 25082194 مقبول910.08  بـونوغة1997-02-19

بلخیر   بھیة 25082173 مقبول1011.16  بـحمام الضلعة1997-03-04

معوش   عبد النور 25082228 مقبول1110.10  بـالمسیلة1997-06-01

عصمان   سالف 25082210 مقبول1210.00  بـالمسیلة1997-06-25

معوش   اسیا 25082160 مقبول1310.26  بـونوغة1997-10-22

محمدي   أیمن 25082151 مقبول1411.56  بـحمام الضلعة1997-10-29

یتوجي   سھام 25082216 مقبول1510.64  بـالمسیلة1997-12-26

طاجین   أیمن 25082152 قریب من الجید1612.86  بـحمام الضلعة1998-01-07

تیطراوي   آیة 25082139 مقبول1710.70  بـالمسیلة1998-02-05

عبد الكبیر   إیمان 25082156 مقبول1811.88  بـحمام الضلعة1998-02-13

عثماني   السعدیة 25082161 قریب من الجید1912.68  بـحمام الضلعة1998-03-15

بوزیدي   دلیلة 25082196 مقبول2010.78  بـحمام الضلعة1998-03-31

زیداني   زینب 25082202 جید2114.94  بـالمسیلة1998-05-04

عبد الكبیر   ریاض 25082198 مقبول2211.06  بـالمسیلة1998-06-01

عصمان   أشواق 25082147 قریب من الجید2313.64  بـالمسیلة1998-06-08

خناش   حنان 25082189 مقبول2410.60  بـالمسیلة1998-06-18

324من134:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| ونوغــــــة | متوسطة الطیب العقبي ـ ونوغة  | 28187: المؤسسة  

دحماني   سلسبیل 25082211 مقبول2511.28  بـالمسیلة1998-06-21

خطوط   أمیرة 25082148 مقبول2610.46  بـالمسیلة1998-06-27

خطوط   حیاة 25082191 مقبول2711.76  بـسیدي عیسى1998-07-09

عبد الكبیر   رشدي 25082197 مقبول2811.86  بـحمام الضلعة1998-07-10

تونسي   إیمان 25082157 مقبول2910.92  بـملوزة1998-07-25

معوش   ضیاء الدین 25082221 مقبول3011.66  بـحمام الضلعة1998-07-30

رحماني   سلیمان 25082213 مقبول3111.70  بـالمسیلة1998-08-24

عبد الكبیر   سھیلة 25082217 قریب من الجید3213.46  بـحمام الضلعة1998-10-12

زموري   صفاء 25082219 مقبول3310.52  بـالمسیلة1998-10-23

سبتي   تقي الدین 25082174 قریب من الجید3413.80  بـالمسیلة1998-12-14

زواق   أنفال 25082150 مقبول3511.44  بـحمام الضلعة1998-12-19

عطار   زینب 25082203 مقبول3611.52  بـالمسیلة1999-01-16

خوجة   ابراھیم 25082158 قریب من الجید3712.90  بـونوغة1999-03-16

مداني   الیاس 25082165 مقبول3811.56  بـالمسیلة1999-03-25

خطوط   ولید 25082270 مقبول3910.86  بـحمام الضلعة1995-05-09

معوش   ھارون 25082265 مقبول4011.58  بـونوغة1996-01-10

عیسي   عماد 25082242 مقبول4110.44  بـحمام الضلعة1996-02-20

براھیمي   ھبة 25082266 مقبول4210.32  بـالمسیلة1996-11-15

معوش   وفاء 25082269 مقبول4310.22  بـالمسیلة1997-06-25

شیخي   مخلوف 25082259 قریب من الجید4412.18  بـونوغة1997-11-05

خطوط   فضة 25082250 مقبول4511.70  بـونوغة1998-02-10

عیسي   نھلة 25082263 مقبول4611.06  بـسیدي عیسى1998-02-27

وناس   منیر 25082261 مقبول4710.34  بـحمام الضلعة1998-04-17

تونسي   عماد الدین 25082244 قریب من الجید4813.24  بـالرغایة1998-06-22

حبوش   محمد أیمن 25082256 مقبول4911.38  بـالمسیلة1998-09-15

قطاف   فایزة 25082248 قریب من الجید5013.92  بـسیدي عیسى1998-09-19

324من135:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| الشالل | متوسطة  لعال محمد ـ الشالل  | 28200: المؤسسة  

واعر   عبدالحق 25082390 مقبول110.42  بـالمسیلة1995-05-20

مكي   مروة 25082419 مقبول210.58  بـالشالل1995-11-14

اوصیف   عبد المالك 25082387 مقبول310.02  بـالمسیلة1995-12-10

أوصیف   عیسى 25082395 مقبول410.88  بـالمسیلة1996-06-13

تمیرة   نادیة 25082424 مقبول510.98  بـالمسیلة1996-10-01

عبدلي   محمد مھدي 25082415 مقبول610.34  بـسطیف1997-11-02

دبلة   عمادالدین صھیب 25082394 مقبول710.82  بـالشالل1998-06-06

نانو   لطفي 25082407 مقبول811.20  بـالمسیلة1999-01-20

لعلى   عبدالحكیم 25082391 قریب من الجید912.86  بـالمسیللة1999-01-27

سحنون   منصف سامي 25082423 مقبول1010.58  بـبوسعادة1999-07-18

حواص   نصرالدین 25082426 مقبول1111.26  بـبوسعادة1999-11-24

دھیلیس   یوسف 25082446 مقبول1210.12  بـالشالل1996-12-17

زارد   یسرى 25082445 مقبول1310.32  بـبوسعادة1997-02-10

حاجي   صابرین 25082365 مقبول1411.17  بـسیدي عیسى1996-02-03

لعمارة   طارق 25082370 مقبول1511.22  بـالمسیلة1996-03-08

لعمارة   سفیان 25082357 مقبول1610.90  بـالشالل1996-03-18

حاشي   شریف 25082362 مقبول1710.02  بـالمسیلة1996-09-23

لعلى   صھیب 25082369 مقبول1810.28  بـالمسیلة1996-09-23

سعودي   سعاد 25082354 مقبول1910.18  بـقریة  الصنم بلدیة  الشالل1996-10-09

لعمارة   خیرة 25082346 مقبول2011.06  بـالمسیلة1997-03-22

تیطراوي   شھرزاد 25082364 مقبول2110.98  بـالمسیلة1997-05-30

سالمي   عبد الحق 25082373 مقبول2210.26  بـشالل1997-06-09

لعمارة   خضرة 25082343 مقبول2311.52  بـالمسیلة1997-07-31

لعلى   عبد الحكیم 25082374 مقبول2410.02  بـالشالل1997-09-01

324من136:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| الشالل | متوسطة  لعال محمد ـ الشالل  | 28200: المؤسسة  

لعمارة   راضیة 25082348 قریب من الجید2512.18  بـالمسیلة1998-04-27

بوراس   دنیا زاد 25082347 مقبول2611.24  بـالشالل1998-07-01

تمیرة   خدیجة 25082342 مقبول2710.98  بـالمسیلة1998-07-26

حواص   حوریة إیمان 25082340 مقبول2811.10  بـالشالل1998-10-14

خلیفة   رمزي 25082352 مقبول2910.24  بـالمسیلة1999-03-07

لعلى   حمیدة 25082338 قریب من الجید3013.42  بـالمسیلة1999-06-08

سحنون   أسامة 25082292 مقبول3110.08  بـالشالل1995-09-03

جمري   أنوار 25082297 مقبول3210.20  بـالمسیلة1997-05-28

لعمارة   إبتسام 25082301 قریب من الجید3313.18  بـالمسیلة1997-10-23

واعر   إسحاق 25082306 مقبول3410.16  بـالمسیلة1998-02-14

أوصیف   إیناس 25082314 مقبول3510.48  بـالمسیلة1998-03-11

نذیر   السعید 25082315 مقبول3610.04  بـالمسیلة1998-07-29

لصفر   إبتسام 25082302 مقبول3711.06  بـالمسیلة1998-10-07

سیطوف   بشرى 25082323 مقبول3811.14  بـالمسیلة1998-11-15

شنافي   أحالم 25082289 مقبول3910.60  بـالمسیلة1999-04-03

324من137:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بانیـــــو | متوسطة بتة السبتي ـ بانیو  | 28212: المؤسسة  

قرطوفة   مھدي 25082638 قریب من الجید112.24  بـعین الریش1994-05-14

بتقة   موسى 25082639 مقبول210.56  بـبوسعادة1996-11-08

بن أمھاني   محمد 25082625 مقبول310.62  بـبوسعادة1997-08-15

داود   كمال 25082616 قریب من الجید412.08  بـبوسعادة1997-09-09

سلماني   معاذ 25082634 مقبول510.12  بـالمسیلة1997-10-25

أوذینة   محمد 25082626 مقبول610.86  بـالمسیلة1998-12-08

بلیل   عبد الرشید 25082579 مقبول710.76  بـالمسیلة1996-03-09

بتة   عبد الوھاب 25082585 مقبول811.68  بـبوسعادة1996-07-22

بلیل   فاطمة 25082595 مقبول911.86  بـبوسعادة1997-07-31

بن أم ھاني   شیماء 25082563 مقبول1011.50  بـالخبانة1997-10-29

قرطوفة   ساعد 25082537 مقبول1111.62  بـالمعاریف1993-05-04

ساسوي   المیلود 25082487 مقبول1210.00  بـالخبانة1995-00-00

بلیل   الحسین 25082479 مقبول1311.22  بـاوالد سیدي ابراھیم1995-04-27

بلیل   حبیبة 25082512 مقبول1410.64  بـالمعاریف1995-10-22

حشروف   بلقاسم بن شعبان 25082508 مقبول1511.50  بـالمعاریف1995-12-04

زوید   إیمان 25082473 مقبول1610.72  بـالمسیلة1996-12-02

بن زیان   النذیر 25082490 مقبول1710.82  بـبوسعادة1996-12-08

حشروف   الساكر 25082483 مقبول1810.36  بـالمعاریف1997-01-07

بلیل   المسعود 25082486 مقبول1910.54  بـبوسعادة1997-08-18

فریتیح   سامیة 25082539 مقبول2010.38  بـبوسعادة1997-10-20

بن براھیم   بالل 25082496 مقبول2110.14  بـبوسعادة1997-10-26

بتة   آسیا 25082457 مقبول2210.84  بـبوسعادة1997-11-17

بوزیدي   دالل 25082527 مقبول2310.16  بـبوسعادة1998-04-15

بتة   بدرة 25082495 قریب من الجید2412.24  بـبوسعادة1998-06-24

324من138:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| بانیـــــو | متوسطة بتة السبتي ـ بانیو  | 28212: المؤسسة  

بلیل   إیمان 25082475 مقبول2511.10  بـبوسعادة1998-08-12

بلیل   أمال 25082466 مقبول2610.78  بـبوسعادة1998-10-29

كوكة   آیة 25082458 مقبول2710.82  بـالمسیلة1998-12-09

سالم   إسالم 25082471 مقبول2810.06  بـالمعاریف1998-12-15

بلیل   خولة 25082524 جید جدا2916.68  بـبوسعادة1998-12-29

حشروف   نوال 25082659 مقبول3010.28  بـبوسعادة1997-01-23

بلیل   یوسف 25082673 جید3114.70  بـبوسعادة1998-04-09

بتقة   ھبة 25082665 جید3215.04  بـالمسیلة1998-05-12

324من139:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بانیـــــو | بانیو -متوسطة جبل ثامر | 28213: المؤسسة  

دحدوح   محمد 25082623 مقبول110.00  بـبوسعادة1995-07-27

ھزیل   نزیھة 25082643 مقبول210.70  بـغریس1995-10-03

ابسیطة   مسعودة 25082632 مقبول311.46  بـالمعاریف1996-03-15

ضیف اهللا   لبنى 25082617 مقبول410.32  بـبوسعادة1997-11-08

مدور   عبد النور 25082582 جید515.12  بـمعافة عین التوتة1997-00-00

سراي   حیاة 25082517 مقبول610.10  بـالمعاریف1995-03-20

عنیبة   أحالم 25082459 مقبول710.12  بـبوسعادة1995-07-01

ناجي   خدیجة 25082519 مقبول810.15  بـالمعاریف1995-11-26

ساتة   أسماء 25082464 مقبول910.70  بـبوسعادة1997-07-21

خلف اهللا   الشیماء 25082485 مقبول1010.42  بـبوسعادة1997-09-17

دحدوح   أنوار 25082467 قریب من الجید1112.20  بـبوسعادة1998-03-03

دحدوح   خلیدة 25082521 مقبول1210.74  بـبوسعادة1998-04-07

لبقع   رزیقة 25082532 مقبول1311.66  بـبوسعادة1998-04-20

دحدوح   إیمان 25082476 مقبول1411.04  بـبوسعادة1998-09-14

دحدوح   أمال 25082465 مقبول1511.72  بـبوسعادة1998-09-29

حریزي   نوارة 25082658 مقبول1611.92  بـبرج بوعریریج1998-11-30

324من140:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى - متوسطة الحي الشمالي   | 28223: المؤسسة  

عریبي   ربیحة 25082967 مقبول111.02  بـشاللة العذاورة1995-01-13

بولحیة   حوریة 25082911 مقبول210.42  بـسیدي عیسى1996-02-24

بن عیسي   حمزة 25082903 مقبول310.96  بـسیدي عیسى1996-11-19

مھداوي   خلیل 25082948 مقبول411.48  بـسور الغزالن1997-01-06

بوصبع   حلیمة 25082892 مقبول511.22  بـسیدي عیسى1997-02-22

موساوي   سارة 25083019 مقبول611.30  بـسیدي عیسى1997-07-31

بوعطیة   خولة 25082953 مقبول711.30  بـسیدي عیسى1997-09-28

یاحي   زھراء 25083004 جید جدا816.06  بـسیدي عیسى1998-02-03

أوھاب   ریمة 25082996 مقبول911.40  بـسیدي عیسى1998-03-22

حمادي   ربیع 25082968 جید1014.98  بـسیدي عیسى1998-05-18

بن مساھل   زكریاء 25083002 قریب من الجید1112.34  بـسیدي عیسى1998-07-14

عاشوري   ریمة 25082997 قریب من الجید1213.30  بـسیدي عیسى1998-08-28

مھداوي   رقیة 25082987 جید1314.34  بـسیدي عیسى1998-09-29

وھابي   ختومة 25082922 قریب من الجید1412.86  بـسیدي عیسى1998-10-04

بن علي   ذكرى 25082961 جید جدا1517.20  بـسیدي عیسى1999-01-08

بن عبد الرحمان   حسام الدین 25082885 مقبول1611.28  بـبوسعادة1999-01-14

غومال   خولة 25082957 مقبول1711.82  بـسیدي عیسى1999-03-27

فنطازي   عبد الحفیظ 25083146 مقبول1810.28  بـسیدي عیسى1995-11-15

بلقاسم   شیماء 25083102 مقبول1910.28  بـسیدي عیسى1996-06-19

قادري   سمیة 25083065 مقبول2011.66  بـسیدي عیسي1996-07-24

دنیدني   سعدیة 25083044 مقبول2110.68  بـسیدي عیسى1997-01-19

بوربیعة   عبد الرحمان فھد 25083155 قریب من الجید2212.50  بـسیدي عیسى1997-06-07

بوصبع   عائشة 25083140 جید2315.32  بـسیدي عیسى1998-03-14

بن مجنح   سید علي 25083093 مقبول2411.42  بـسیدي عیسى1998-06-08

324من141:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى - متوسطة الحي الشمالي   | 28223: المؤسسة  

بن عزیز   شیماء 25083109 جید جدا2516.02  بـسیدي عیسى1998-09-04

وھابي   سماح 25083063 مقبول2611.00  بـسیدي عیسى1998-09-11

بن مجنح   سناء 25083073 مقبول2711.46  بـسیدي عیسى1998-10-06

حاجي   سھام 25083088 جید جدا2817.92  بـسیدي عیسى1999-01-13

عبدلي   عبد السالم 25083161 قریب من الجید2912.90  بـعین طایة1999-02-18

بن عیسي   عمر 25083215 مقبول3010.04  بـسیدي عیسى1995-09-25

قحقاح   فؤاد 25083236 مقبول3111.76  بـسیدي عیسى1995-11-19

داودي   فاطمة 25083246 مقبول3210.82  بـسیدي عیسى1996-03-17

نایلي   علي 25083209 مقبول3311.46  بـسیدي عیسى1997-05-13

بوخاري   فریال 25083261 قریب من الجید3413.12  بـسیدي عیسى1997-07-05

شنافي   علي عصام الدین 25083212 قریب من الجید3512.32  بـسیدي عیسى1997-09-23

بولعرابي   فیروز 25083268 مقبول3610.76  بـسیدي عیسي1997-10-02

موساوي   عبد النور 25083185 مقبول3710.12  بـسیدي عیسى1997-12-26

سنوسي   فاتح 25083241 قریب من الجید3813.00  بـسیدي عیسى1998-09-16

بوعیاد   عقبة 25083204 مقبول3910.12  بـسیدي عیسى1998-09-18

موساوي   فاطمة الزھرة 25083257 قریب من الجید4012.20  بـسیدي عیسى1999-01-02

سنوساوي   فلة 25083266 جید4115.30  بـسیدي عیسى1999-02-17

لونیس   فریال 25083262 جید4215.78  بـسیدي عیسى1999-04-14

جزولي   عبیر 25083199 قریب من الجید4312.32  بـسیدي عیسى1999-11-03

بن عیسي   مباركة 25083312 مقبول4411.74  بـسیدي عیسى1995-09-10

وھاب   محمد الصادق 25083349 مقبول4511.32  بـسیدي عیسى1996-07-14

دردور   مروى 25083361 مقبول4610.12  بـسور الغزالن1996-11-19

مكي   محمد 25083323 مقبول4711.28  بـسیدي عیسى1996-12-13

العطوي   محمد 25083335 مقبول4810.40  بـسیدي عیسى1996-12-20

سنوسي   مباركة 25083313 قریب من الجید4913.26  بـسیدي عیسى1997-08-04

حاجي   مسعودة 25083370 جید جدا5016.96  بـسیدي عیسى1998-03-17

جوابي   كریمة 25083288 جید5114.14  بـسیدي عیسى1998-04-11

جناي   كوثر 25083294 جید5214.14  بـسیدي عیسى1998-04-23

عبدلي   مریم 25083365 مقبول5311.56  بـسیدي عبسى1998-05-07

324من142:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى - متوسطة الحي الشمالي   | 28223: المؤسسة  

جربوعة   محمد 25083343 قریب من الجید5412.76  بـسیدي عیسى1998-08-09

بوصبع   مریم 25083367 جید جدا5516.00  بـسیدي عیسى1998-11-09

لونیس   كنزة 25083293 جید5614.16  بـسیدي عیسى1999-01-15

مباركي   مایسة بشرى 25083311 جید جدا5716.70  بـسیدي عیسى1999-01-21

قیة   محمد اسماعیل 25083348 قریب من الجید5812.22  بـسیدي عیسى1999-02-12

بن الصدیق   مروان 25083357 مقبول5910.00  بـبني مسوس1999-03-11

جدید   یاسمین 25083473 مقبول6010.26  بـسیدي عیسى1994-10-10

حملة   نجاة 25083399 مقبول6110.74  بـسیدي عیسى1995-12-30

حواس   نسرین 25083403 مقبول6210.12  بـسیدي عیسى1996-04-10

صید   نجاة 25083400 مقبول6311.30  بـسیدي عیسى1996-08-20

أوكالي   نھى نور الھدى 25083417 مقبول6411.24  بـسیدي عیسى1996-09-02

عزوز   نصر الدین 25083412 مقبول6510.06  بـسیدي عیسى1996-10-24

مسدور   نبیل 25083398 مقبول6610.26  بـسیدي عیسى1997-06-16

لعیش   ھاجر 25083444 مقبول6710.82  بـسیدي عیسى1997-08-21

مادي   وداد 25083460 جید جدا6816.24  بـسیدي عیسي1998-06-14

عمور   ھاجر ابتسام 25083447 جید6914.20  بـسیدي عیسى1998-06-15

یحو   موسى رضوان 25083394 مقبول7010.48  بـسیدي عیسى1998-07-17

عمور   منصف زكریاء 25083392 جید7115.34  بـسیدي عیسى1998-09-05

بوزواوي   نور الھدى 25083438 قریب من الجید7213.24  بـسیدي عیسى1998-10-05

بلعسل   نوال 25083419 جید7314.02  بـسیدي عیسى1998-11-05

بوضیاف   ھیثم 25083457 مقبول7411.02  بـسیدي عیسى1998-11-28

بن سلیمان   نسیم 25083409 جید7514.82  بـسیدي عیسى1999-02-17

دریس   بن حلیمة 25082847 مقبول7611.38  بـسور الغزالن1996-10-11

ایت شعبان   جوھرة 25082868 مقبول7710.56  بـسیدي عیسى1996-11-20

بوصبع   جمیلة 25082863 مقبول7810.80  بـسیدي عیسى1997-02-13

حمیدي   بلقیس 25082846 قریب من الجید7912.72  بـبسكرة1998-01-25

حمدي   جمیلة 25082865 قریب من الجید8012.06  بـالجزائر1998-07-31

عون   تینھنان 25082853 قریب من الجید8113.18  بـتقرت1999-08-27

صالح   اسامة 25082788 مقبول8211.56  بـسیدي عیسى1996-04-20

324من143:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى - متوسطة الحي الشمالي   | 28223: المؤسسة  

بلقاسم   ایمان 25082809 مقبول8310.54  بـسیدي عیسى1996-09-03

بن عزیز   اسماعیل محمد 25082792 مقبول8410.46  بـسیدي عیسى1996-10-16

درشي   امینة 25082807 قریب من الجید8512.38  بـالقبة1998-04-03

اوكالي   ایمان 25082810 قریب من الجید8613.70  بـسیدي عیسى1998-08-28

مداني   زیاد أیمن 25082811 جید8715.94  بـسیدي عیسى1998-12-09

مداني   أمینة 25082722 مقبول8810.68  بـسیدي عیسى1995-11-30

دنیدني   أسماء 25082706 قریب من الجید8912.04  بـسیدي عیسى1997-02-15

جزولي   أحالم 25082695 جید9015.28  بـسیدي عیسى1998-08-26

رغیوي   آیة 25082687 قریب من الجید9113.66  بـسیدي عیسى1998-10-04

بوخاري   أسامة 25082702 مقبول9210.48  بـسیدي عیسي1998-10-15

حریزي   أمیمة 25082717 قریب من الجید9313.30  بـالمسیلة1998-12-09

وھابي   أمیرة الیاقوت 25082716 جید9415.38  بـسیدي عیسى1999-01-15

قاسمي   أمیرة 25082715 قریب من الجید9513.76  بـسیدي عیسى1999-06-10

دراجي   أنور 25082739 مقبول9610.04  بـخمیس الخشنة1995-02-13

عزوز   إسماعیل 25082754 مقبول9710.40  بـسیدي عیسى1995-08-08

حاجي   إسالم 25082752 مقبول9810.66  بـسیدي عیسى1997-09-19

حمدي   أیة 25082742 قریب من الجید9913.58  بـسیدي عیسى1998-02-09

بوراس   أیمن سلیم 25082745 مقبول10010.14  بـسیدي عیسى1998-08-22

قزوح   أیوب 25082748 جید10115.78  بـسور الغزالن1998-10-21

بوصبع   أمینة فرح 25082737 جید جدا10217.40  بـسیدي عیسى1999-07-14

بوغمبوز   یسرى 25083500 مقبول10310.24  بـسیدي عیسى1997-12-22

محدید   یاسمین 25083489 قریب من الجید10413.34  بـسیدي عیسى1998-07-21

مسدور   یاسمین 25083490 جید10514.96  بـسیدي عیسى1999-07-11

324من144:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى -متوسطة عكریمي بن خضرة  | 28224: المؤسسة  

حجیلي   خدیجة 25082923 مقبول110.96  بـسیدي عیسى1993-09-24

بوخضرة   زھرة 25083005 مقبول210.48  بـسیدي عیسى1994-01-27

بوعیشة   خلیل 25082942 قریب من الجید312.52  بـسیدي عیسى1995-01-26

محمدي   سارة 25083017 مقبول410.46  بـسیدي عیسى1995-09-19

دلومي   رشید 25082971 مقبول511.54  بـسیدي عیسى1996-05-07

ولد بوسعیدي   رونق 25082990 مقبول610.12  بـسیدي عیسى1996-06-04

حدادي   خولة 25082950 مقبول710.66  بـسیدي عیسى1996-08-03

بختي   زینة 25083016 مقبول810.60  بـسیدي عیسى1996-08-25

حجیلي   رندة 25082989 قریب من الجید913.86  بـسیدي عیسى1998-02-09

ولد محي الدین   سارة 25083021 قریب من الجید1012.90  بـسیدي عیسى1998-05-26

حجیلي   خولة 25082955 مقبول1111.18  بـسیدي عیسى1998-07-16

بوصبع   سعود 25083047 مقبول1210.26  بـسیدي عیسى1994-03-06

شرقي   صالح الدین 25083119 مقبول1310.06  بـسیدي عیسى1994-10-03

بولعراس   سمیة 25083064 مقبول1411.88  بـجواب1995-00-00

بوصبع   عائشة 25083139 قریب من الجید1512.62  بـسیدي عیسى1995-07-17

ولد عروسي   سماح 25083062 مقبول1610.38  بـسیدي عیسى1996-01-15

حواس   سعدیة 25083043 قریب من الجید1712.48  بـسیدي عیسى1996-04-22

ثامري   عامر 25083145 مقبول1810.16  بـسیدي عیسى1996-06-23

ذباح   شیماء 25083103 مقبول1910.68  بـسیدي عیسى1997-03-30

مرابط   عائشة نور الھدى 25083141 مقبول2011.10  بـسیدي عیسى1997-10-29

نوي   عبد الناصر 25083173 مقبول2111.86  بـسیدي عیسى1998-06-25

حواس   شیماء 25083107 مقبول2211.16  بـسیدي عیسى1998-07-08

بوبكر   سارة 25083036 قریب من الجید2313.10  بـسیدي عیسى1998-12-03

بلخوص   سارة 25083037 قریب من الجید2413.46  بـسیدي عیسى1998-12-11

324من145:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى -متوسطة عكریمي بن خضرة  | 28224: المؤسسة  

حجیلي   عبلة 25083196 مقبول2511.70  بـسیدي عیسى1994-06-08

نوي   فطیمة زھرة 25083265 قریب من الجید2612.78  بـسیدي عیسى1995-00-00

حواس   فاتح 25083239 مقبول2710.40  بـسیدي عیسى1995-04-09

مكید   كریمة 25083274 مقبول2810.66  بـسیدي عیسى1995-12-12

دھلیس   فاطمة الزھراء 25083251 مقبول2911.68  بـبوطي سایح1996-06-02

مھداوي   عبدالمالك 25083195 مقبول3011.54  بـسیدي عیسى1996-06-03

لعیشي   عمر 25083216 مقبول3110.68  بـسیدي عیسى1997-02-16

دنیدني   عبدالكریم 25083193 مقبول3211.42  بـسیدي عیسى1997-05-27

العرباوي   فتیحة 25083259 جید3314.64  بـسیدي عیسى1998-01-14

غراب   فاطمة الزھراء 25083256 مقبول3411.22  بـسیدي عیسى1998-05-04

بولرحال   عبدالرزاق 25083191 جید3514.72  بـسیدي عیسى1998-10-19

بن عمود   مصطفى 25083374 مقبول3610.22  بـسیدي عیسى1994-05-20

صید   مریم 25083362 مقبول3710.18  بـسیدي عیسى1997-05-14

عكیریمي   محمد عماد الدین 25083352 مقبول3811.52  بـسیدي عیسى1997-10-17

عكیریمي   محمد 25083340 جید3914.10  بـسیدي عیسى1998-04-07

داود   محمد 25083342 قریب من الجید4012.54  بـالقبة1998-07-17

حواس   لبنى 25083299 جید جدا4116.30  بـسیدي عیسى1998-07-21

قربي   ماسة سعاد 25083310 قریب من الجید4212.16  بـسیدي عیسى1998-08-01

نوي   كریمة 25083289 قریب من الجید4313.72  بـسیدي عیسى1998-10-04

بوعزة   محمد 25083344 مقبول4410.18  بـسیدي عیسى1998-12-16

داودي   وحید 25083458 مقبول4511.26  بـالمسیلة1994-05-08

عاللي   وردة 25083462 مقبول4610.96  بـسیدي عیسى1996-10-18

بودراجي   ھاجر 25083445 مقبول4710.66  بـسیدي عیسى1997-08-30

تامري   ولید 25083471 قریب من الجید4812.36  بـسیدي عیسى1997-11-01

بیطار   ھشام 25083454 مقبول4911.00  بـسیدي عیسى1997-11-20

نصري   نسرین 25083408 جید5015.14  بـسیدي عیسى1998-06-15

سلیني   ھشام 25083455 مقبول5110.30  بـسیدي عیسى1998-06-18

محدادي   نوال 25083420 قریب من الجید5212.00  بـسیدي عیسى1998-11-09

نصري   جمیلة 25082864 مقبول5310.98  بـسیدي عیسى1997-04-24
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى -متوسطة عكریمي بن خضرة  | 28224: المؤسسة  

لعیشي   حدة 25082871 جید5414.54  بـسیدي عیسى1998-01-03

جزولي   جھاد سارة 25082867 مقبول5511.50  بـسیدي عیسى1998-09-06

بلقاسم   بالل 25082822 مقبول5611.28  بـسیدي عیسى1994-03-21

عزالدین   الطاھر 25082801 مقبول5711.76  بـسیدي عیسى1996-01-30

لعیدي   الیاس 25082806 مقبول5810.08  بـسیدي عیسى1997-06-09

داود   ابراھیم 25082786 جید5914.54  بـسیدي عیسى1998-09-17

بودراجي   أحالم 25082688 جید6015.04  بـسیدي عیسى1994-01-04

بختي   أم السعد 25082714 مقبول6110.76  بـسیدي عیسى1996-04-16

بوخویدم   أسیة 25082711 قریب من الجید6213.96  بـسیدي عیسى1998-03-13

حواس   أسیا 25082709 قریب من الجید6312.72  بـسیدي عیسى1998-03-29

مصطفاوي   أسامة 25082701 مقبول6411.96  بـسیدي عیسى1998-10-10

سبیع   إسالم خالد 25082753 مقبول6510.50  بـسیدي عیسى1994-11-22

بودراجي   إیمان 25082763 مقبول6611.02  بـسیدي عیسى1995-04-18

حواس   ابراھیم 25082773 مقبول6710.90  بـسیدي عیسى1997-04-13

طرافي   إسماعیل 25082756 مقبول6811.66  بـسیدي عیسى1997-07-11

داودي   إیمان 25082769 مقبول6910.68  بـسیدي عیسى1997-08-05

دنیدني   أیمن 25082744 جید7014.24  بـسیدي عیسى1997-10-04

دراجي   أمینة 25082736 مقبول7111.88  بـسیدي عیسى1998-04-16

حاجي   إلیاس 25082761 مقبول7211.54  بـسیدي عیسى1998-10-05

بحیرة   أمینة نور الھدى 25082738 قریب من الجید7312.88  بـسیدي عیسى1998-11-28

عكیریمي   یونس 25083508 مقبول7410.34  بـسیدي عیسى1998-08-07
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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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى - حي المستشفى /م | 28225: المؤسسة  

فضیلي   خدیجة 25082935 مقبول110.56  بـسیدي عیسى1996-03-12

حاج قدور   زكریاء 25083000 مقبول211.20  بـسور الغزالن1997-01-01

عبداللي   خولة 25082951 قریب من الجید312.12  بـسور الغزالن1997-07-02

بلعسل   ریاض 25082993 مقبول410.36  بـسیدي عیسى1997-11-11

مختاري   رمزي 25082988 قریب من الجید512.46  بـسیدي عیسى1998-05-24

بن عمرة   خدیجة 25082937 قریب من الجید613.38  بـسیدي عیسى1998-06-24

بوعیشة   خدیجة 25082938 قریب من الجید713.54  بـسیدي عیسى1998-07-09

بن علي   رانیة 25082966 مقبول811.38  بـسیدي عیسى1998-07-16

عبدلي   ریم 25082994 مقبول911.50  بـسیدي عیسى1998-08-08

دھیمي   حیاة 25082914 جید1014.52  بـسیدي عیسى1998-09-13

سبیع   سمیرة 25083071 مقبول1110.64  بـسیدي عیسى1996-06-07

فرقاني   صالح 25083118 مقبول1211.12  بـسیدي عیسى1996-10-30

بن مداسي   سھیلة 25083089 مقبول1310.82  بـبوسعادة1997-04-15

قریشي   صافیة 25083113 مقبول1411.88  بـقصر الشاللة1997-05-23

تویمر   صبرینة 25083117 مقبول1510.12  بـسیدي عیسى1997-11-30

زروقي   سھام 25083086 جید1614.94  بـعین بوسیف1998-01-28

بحیرة   شیماء 25083106 مقبول1711.60  بـسیدي عیسى1998-03-25

بوصبع   سعید 25083050 قریب من الجید1812.46  بـسیدي عیسى1998-08-25

قنان   قدور 25083271 مقبول1911.28  بـسیدي عیسى1996-03-21

بن زموري   عبد الوھاب 25083188 مقبول2010.72  بـسیدي عیسى1997-02-25

مالك   فیروز 25083269 جید2115.38  بـسیدي عیسى1998-09-12

خریفي   محمد 25083322 قریب من الجید2212.40  بـعین الحجل1996-06-10

بومیدونة   مختار 25083354 مقبول2311.14  بـسیدي عیسى1996-12-06

رغیوي   مروة 25083360 مقبول2411.02  بـالدار البیضاء1997-05-28

324من148:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1سیدي عیسى| سیدي عیسى - حي المستشفى /م | 28225: المؤسسة  

لعجالي   كریمة 25083286 مقبول2510.72  بـسیدي عیسى1997-08-07

وھابي   مشیئة اهللا صفاء 25083371 قریب من الجید2613.90   بـالحراش1997-12-18

أمحمدي   ماریا 25083309 مقبول2710.90  بـعین الحجل1998-01-19

لطرش   مشیرة 25083372 جید2814.20  بـالبویرة1998-04-30

بن علي   مریم 25083366 قریب من الجید2912.40  بـسیدي عیسى1998-10-09

مداس   ھدى 25083452 مقبول3010.24  بـسور الغزالن1995-12-18

دھیلیس   نادیة 25083395 مقبول3111.52  بـسیدي عیسى1996-03-01

دریسین   ولید 25083469 مقبول3211.26  بـسور الغزالن1996-06-01

صالح   معتز باهللا 25083388 مقبول3311.66  بـسیدي عیسى1998-01-04

محالبي   نوال 25083418 مقبول3410.16  بـبني مسوس1998-08-10

دنیدني   نور الھدى 25083437 مقبول3511.52  بـسیدي عیسى1998-09-12

بن علي   نصیرة 25083416 مقبول3610.88  بـسیدي عیسى1998-10-09

لعربي   حسام 25082872 مقبول3710.14  بـسیدي عیسى1995-05-14

جالبي   بالل 25082839 مقبول3810.00  بـسیدي عیسى1996-02-03

بن حلیمة   بالل 25082824 مقبول3911.42  بـالحراش1995-02-07

جالبي   اكرم 25082793 مقبول4011.54  بـسیدي عیسى1996-02-24

لكحل   بشرى 25082816 مقبول4111.98  بـسیدي عیسى1996-11-30

ولد عروسي   الخوني 25082798 مقبول4210.30  بـسیدي عیسى1997-04-25

قیة   الزھرة 25082799 مقبول4311.14  بـسیدي عیسى1998-06-03

حویسي   إیمان 25082762 قریب من الجید4412.16  بـسیدي عیسى1994-09-07

عبدلي   أیة أنفال 25082743 جید4514.14  بـالمسیلة1998-07-15

صالح   إسمھان 25082757 مقبول4611.36  بـسیدي عیسى1998-09-28

صدیقي   یونس 25083506 مقبول4710.98  بـسیدي عیسى1996-02-01

عبدلي   یاسمین 25083487 قریب من الجید4812.42  بـسطاوالي1997-10-06

رابحي   یاسمین 25083488 مقبول4910.24  بـسیدي عیسى1998-04-03
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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

المسیلة | 1سیدي عیسى| حي الخزنات - متوسطة حیدر بلقاسم  | 28226: المؤسسة  

كودري   حمید 25082906 مقبول110.16  بـسیدي عیسى1996-03-14

سعیدي   خیرة 25082959 قریب من الجید212.90  بـسیدي عیسى1996-04-28

عاید   حمزة 25082905 مقبول310.58  بـسیدي عیسى1997-09-15

بوھالي   زینب 25083014 مقبول411.92  بـسیدي عیسى1998-05-12

ھني   خلود 25082940 مقبول511.38  بـسیدي عیسى1998-12-02

نصري   خولة 25082958 جید جدا616.42  بـسیدي عیسى1999-07-28

حواس   عبد الرزاق 25083156 قریب من الجید712.34  بـسیدي عیسى1994-09-09

عبدلي   شھرزاد 25083096 مقبول811.08  بـسیدي عیسى1995-01-18

زاوي   عبد الحلیم 25083150 مقبول910.78  بـشاللة العذاورة1995-06-09

لعیشي   عبد الرزاق 25083157 قریب من الجید1013.04  بـسیدي عیسى1995-07-17

بكاي   سید علي 25083091 مقبول1110.80  بـسیدي عیسى1997-12-22

رقاي   سفیان 25083054 مقبول1211.32  بـسیدي عیسى1998-01-01

عسلي   ضیاء الدین 25083137 جید جدا1316.24  بـرویبة1998-02-02

بختي   سمیة 25083068 جید1415.52  بـسیدي عیسى1998-05-03

بلحمدي   عبد الرزاق 25083158 مقبول1511.54  بـسیدي عیسى1998-05-03

حاج قدور   شھناز 25083099 جید1615.68  بـسیدي عیسى1998-05-24

بكاي   طاھر 25083138 مقبول1710.96  بـسیدي عیسى1998-07-24

أورداش   صونیا 25083136 جید جدا1817.08  بـدراع المیزان1998-08-14

عبدلي   عبد السالم عیسى 25083160 قریب من الجید1912.70  بـسیدي عیسى1998-08-21

زروقي   شیماء 25083110 مقبول2011.94  بـسیدي عیسى1999-02-03

عریف   سارة 25083038 مقبول2110.56  بـسیدي عیسى1999-04-29

غراب   كریم 25083273 مقبول2211.38  بـبوطي سایح1996-03-20

مھداوي   علي 25083207 مقبول2310.00  بـالبیرین1996-12-31

مالك   عیدة 25083217 مقبول2410.40  بـسیدي عیسى1997-04-17
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 1سیدي عیسى| حي الخزنات - متوسطة حیدر بلقاسم  | 28226: المؤسسة  

مكي   عفاف 25083202 مقبول2510.36  بـسیدي عیسى1997-09-06

محمودي   عبلة 25083197 قریب من الجید2612.26  بـسیدي عیسى1998-06-10

بن صالح   عیشة 25083224 جید2714.68  بـسیدي عیسى1998-08-17

بن عروس   فریال إكرام 25083263 جید جدا2816.60  بـسیدي عیسى1998-09-09

بوقرمي   محمد لمین 25083353 مقبول2910.38  بـسیدي عیسى1994-06-08

بوخویدم   مرزوق 25083356 مقبول3011.16  بـسیدي عیسى1996-11-14

عبدلي   محمد 25083337 مقبول3111.02  بـسیدي عیسى1997-01-19

فاضل   محمد أمین 25083346 مقبول3211.54  بـسیدي عیسى1997-11-14

مرابط   المیة 25083296 مقبول3311.48  بـسیدي عیسى1998-10-22

قادري   وسام 25083464 مقبول3410.10  بـعین الحجل1995-08-20

ولد سعد سعود   سھام 25083468 مقبول3510.02  بـسیدي عیسى1996-05-01

قاني   یاسمین 25083474 مقبول3610.10  بـسیدي عیسى1996-07-19

زیوش   نور الھدى 25083435 مقبول3711.44  بـسیدي عیسى1998-06-25

أمیري   نور الھدى 25083436 مقبول3811.34  بـدیرة1998-07-01

شیماء   بھلولي 25082849 مقبول3910.48  بـسیدي عیسى1995-12-27

جوادي   بشرى 25082821 قریب من الجید4013.18  بـسیدي عیسى1998-12-07

خلود     عیسات 25082686 قریب من الجید4113.54  بـسیدي عیسى1998-12-09

زروقي   أسامة 25082703 قریب من الجید4213.08  بـسیدي عیسى1999-03-05

عبدلي   إیمان 25082770 جید4314.74  بـسیدي عیسى1998-06-04

حاجي   إلھام 25082759 مقبول4411.26  بـسیدي عیسى1998-07-07

قارة   إیمان 25082771 مقبول4510.24  بـسیدي عیسى1998-11-26

لعرباوي   أیوب فتح اهللا 25082750 جید جدا4616.08  بـسیدي عیسى1999-03-01

لعیشي   یسرى 25083498 مقبول4710.00  بـسیدي عیسى1997-03-28

فضیل   یونس 25083507 جید4815.10  بـسیدي عیسى1998-01-16

جدیدي   یحي 25083497 قریب من الجید4912.80  بـسیدي عیسى1998-07-20
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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

المسیلة | 2سیدي عیسى| سیدي عیسى - متوسطة علي بن أبي طالب  | 28236: المؤسسة  

صالح   رانیا 25083724 مقبول110.02  بـسور الغزالن1996-07-10

بختي   رتیبة 25083726 مقبول210.38  بـسیدي عیسى1998-08-24

زیوش   ریمة 25083741 مقبول311.14  بـسیدي عیسى1999-06-27

مفتاح   سلیمة 25083803 مقبول411.30  بـالدار البیضاء1995-08-12

محمدي   سوالف 25083823 مقبول510.54  بـسور الغزالن1996-12-26

بوخاري   سعاد 25083787 مقبول610.30  بـسیدي عیسى1997-03-16

صید   سارة 25083773 مقبول710.46  بـسیدي عیسى1997-04-24

بوخاري   سھام 25083820 قریب من الجید812.28  بـسیدي عیسى1997-05-01

حیدر   شیماء 25083836 قریب من الجید912.10  بـسیدي عیسى1998-02-19

مرابط   طارق عبد الرزاق 25083850 جید1014.36  بـسیدي عیسى1998-07-14

بن حلیمة   زینب 25083770 جید1114.34  بـسیدي عیسى1998-09-11

وھاب   عبد االلھ 25083872 قریب من الجید1212.88  بـسیدي عیسى1995-03-20

بوربیعة   عبد الباسط 25083873 مقبول1310.15  بـسیدي عیسي1996-01-02

قحقاح   عبد اهللا 25083900 مقبول1411.52  بـسیدي عیسي1996-02-19

لعواس   عبد السالم 25083888 مقبول1511.18  بـتاقدیت1996-03-05

بوراس   عیشوش 25083939 قریب من الجید1612.44  بـسیدي عیسى1996-04-15

شاللي   عبد الرحمان 25083882 مقبول1710.64  بـحسین داي1996-12-23

فضیل   عیسى 25083937 مقبول1810.04  بـسیدي عیسى1997-03-01

بختي   فاطمة 25083943 مقبول1910.68  بـسیدي عیسى1997-06-04

الخرشاني   عبد الرؤوف 25083880 مقبول2011.44  بـسیدي عیسى1997-12-20

عبیدات   فتیحة 25083952 مقبول2111.56  بـسیدي عیسى1998-07-20

بن عروس   فاطمة 25083944 مقبول2210.72  بـسیدي عیسى1998-10-21

لعیشي   لعمري 25083994 مقبول2310.00  بـصور الغزالن1997-04-24

ولد بسطامي   محمد أمین 25084026 قریب من الجید2412.92  بـسیدي عیسى1998-01-08
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قریشي   لیلى 25083997 مقبول2510.76  بـسیدي عیسى1998-04-19

بوخاري   لیلیا 25083999 مقبول2610.46  بـسیدي عیسى1998-05-27

عبیدات   محمد لمین 25084033 مقبول2710.14  بـسیدي عیسى1998-08-03

حیدر   وردة 25084107 مقبول2810.08  بـسیدي عیسى1997-08-15

حیدر   نھاد 25084080 مقبول2910.66  بـزیرالدة1998-05-02

لعرباوي   حنان 25083685 مقبول3011.42  بـسیدي عیسى1996-10-31

صالحي   حوریة 25083687 مقبول3110.62  بـالحراش1997-08-09

بن عمود   خولة 25083700 مقبول3210.34  بـسیدي عیسى1997-08-10

شیبان   حلیم 25083675 قریب من الجید3312.74  بـمشدالة1998-02-06

بن حلیمة   خولة 25083701 مقبول3411.22  بـسیدي عیسى1998-03-23

تویمر   تومي 25083645 مقبول3511.70  بـسیدي عیسى1996-02-16

بختي   تركیة 25083644 مقبول3610.72  بـسور الغزالن1996-07-06

موساوي   بلخیر 25083638 قریب من الجید3712.16  بـسیدي عیسى1997-03-12

بختي   بھجة 25083641 قریب من الجید3812.26  بـسیدي عیسى1997-04-21

بلحمدي   بدر الدین 25083625 جید3914.76  بـالقبة1997-05-07

قطاف   بایة 25083624 مقبول4011.42  بـسیدي عیسى1997-09-28

مرابط   بلقاسم سیف الدین 25083640 جید4114.20  بـسیدي عیسى1998-01-21

طباخ   حسناء 25083658 قریب من الجید4213.02  بـسور الغزالن1998-07-24

صدیقي   الطیب 25083602 مقبول4311.88  بـسیدي عیسى1995-07-28

تیس   أحمد 25083533 مقبول4410.90  بـسیدي عیسى1995-12-14

شرشاري   ابراھیم الجیاللي 25083590 مقبول4510.31  بـسیدي عیسى1996-11-18

بوخاري   أمین 25083558 مقبول4610.12  بـسور الغزالن1997-04-26

براھیمي   أمیرة إیمان 25083554 جید جدا4716.88  بـسیدي عیسى1998-07-04

یاحي   البحري 25083595 قریب من الجید4812.18  بـسیدي عیسى1998-07-12

حاج موسى   أمال 25083551 جید4914.96  بـسیدي عیسى1998-12-25

بن صادق   أحمد األمین 25083536 مقبول5011.34  بـعین الحجل1999-02-07

مزاري   یحي 25084129 مقبول5110.26  بـسیدي عیسى1994-12-07

عرابي   یاسین 25084125 قریب من الجید5213.22  بـسور الغزالن1996-06-21

دنیدني   یوسف 25084137 مقبول5310.26  بـبني مسوس1997-11-16
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صدیقي   یحي 25084130 قریب من الجید5412.04  بـسیدي عیسى1997-12-26

دنیدني   یوسف 25084138 مقبول5510.58  بـسیدي عیسى1998-02-23

دحماني   ولید عبد الحي 25084121 قریب من الجید5612.58  بـسیدي عیسى1998-10-13
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بوستة   رحمة 25083729 قریب من الجید112.40  بـسیدي عیسى1995-12-26

عامر   زكریاء 25083744 مقبول210.14  بـسیدي عیسى1996-01-22

ھمال   راضیة 25083723 مقبول310.04  بـسیدي عیسى1996-05-27

بعداش   رابح 25083721 مقبول411.28  بـسیدي عیسى1996-07-08

بن ساعد   رشیدة 25083736 قریب من الجید512.30  بـسیدي ھجرس1997-01-08

بوعفاسة   زھرة 25083748 مقبول611.24  بـسدراتة1997-06-20

بن جدي   رحاب 25083728 قریب من الجید712.92  بـسیدي عیسى1998-01-16

مسعودي   رزیقة 25083734 جید جدا817.02  بـسیدي عیسى1998-03-06

لومي   زكریاء 25083745 جید914.46  بـسیدي عیسى1998-04-12

رابحي   ریاض 25083740 قریب من الجید1012.80  بـسیدي عیسى1998-10-09

قحقاح   زھرة 25083750 مقبول1111.48  بـسیدي عیسى1998-12-20

العیفاوي   سھام 25083808 مقبول1210.88  بـسیدي عیسى1995-11-15

طباخ   ضیاء الدین 25083848 مقبول1310.18  بـحسین داي1996-02-20

دھیم   سلمى 25083799 مقبول1410.56  بـسیدي عیسى1996-08-21

عزوز   سعید 25083791 مقبول1511.86  بـسیدي عیسى1997-02-11

25083807 سنوسي   فطیمة الزھراء مقبول1610.16  بـسیدي عیسى1998-01-15

دحمون   صبرینة 25083844 مقبول1710.24  بـسیدي عیسى1998-02-02

جلولي   زینب 25083769 مقبول1810.56  بـسیدي عیسى1998-02-23

دنداني   بھاء الدین صقر 25083845 جید1914.06  بـسیدي عیسى1998-05-02

قلیل   سعیدة 25083795 قریب من الجید2013.12  بـسیدي عیسى1998-05-22

فرج   سعاد 25083789 قریب من الجید2112.60  بـسیدي عیسى1998-05-26

دھیمان   شیماء 25083837 قریب من الجید2212.64  بـسیدي عیسى1998-07-18

بن قویدر   سامي 25083779 مقبول2311.16  بـسیدي عیسى1998-08-01

بوجودي   سلمى 25083801 جید2414.46  بـسیدي عیسى1998-09-07
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بلقفصي   صھیب 25083847 مقبول2511.12  بـسیدي عیسى1998-09-19

حفصي   شیماء 25083838 قریب من الجید2613.10  بـسیدي عیسى1998-10-24

دھیمان   شیماء أمیرة 25083839 مقبول2710.82  بـسیدي عیسى1999-02-08

بوشندوقة   سامیة 25083783 قریب من الجید2812.20  بـسیدي عیسى1999-02-09

بوراجي   سیف الدین 25083829 مقبول2910.36  بـسیدي عیسى1999-02-17

عاشور   صابرة 25083840 مقبول3010.62  بـسیدي عیسى1999-03-11

ساكو   شھیناز 25083835 جید3114.30  بـسیدي امحمد1999-04-16

قوري   عفاف 25083929 مقبول3210.62  بـسیدي عیسى1997-04-27

درناني   عبد القادر 25083895 قریب من الجید3312.42  بـسیدي عیسى1997-06-10

عكیریمي   فاطمة الزھراء 25083947 مقبول3410.22  بـسیدي عیسى1997-10-02

مداني   فاطمة الزھراء 25083948 جید جدا3517.44  بـسیدي عیسى1997-12-22

ولد بوسطامي   عالل 25083933 مقبول3611.18  بـسیدي عیسى1998-03-02

ضربان   فریال 25083956 مقبول3711.68  بـسیدي عیسى1998-04-09

بوبكر   عبد القادر 25083898 قریب من الجید3812.42  بـحسین داي1998-08-21

بن عیشة   عزالدین 25083925 مقبول3911.40  بـسیدي عیسى1998-10-07

بوسعید   عبد الرزاق 25083887 قریب من الجید4012.18  بـتیسمسیلت1998-10-27

جرادنیة   عبیر 25083921 مقبول4111.80  بـسیدي عیسى1998-11-13

بوخاري   فاطمة الزھرة 25083945 جید4214.06  بـسیدي عیسى1998-11-26

نذیر   عبد النور محمد الصالح 25083905 قریب من الجید4313.38  بـسیدي عیسى1999-02-08

وھابي   كلثوم 25083984 مقبول4410.98  بـسیدي عیسى1995-06-28

طاجین   محمد نور اإلسالم 25084007 مقبول4510.76  بـسیدي عیسى1996-01-01

قنان   منال 25084047 مقبول4611.16  بـسیدي عیسى1997-02-04

حیدر   محمد 25084019 مقبول4710.48  بـسیدي عیسى1997-03-31

بن سنوسي   محمد أمین 25084023 مقبول4811.56  بـسیدي عیسى1997-04-23

حاجي   منیرة 25084051 مقبول4911.14  بـسیدي عیسى1997-06-04

رابشي   المیة 25083987 قریب من الجید5013.88  بـسیدي عیسى1998-02-08

بن ربیع   محمد 25084022 مقبول5111.66  بـسیدي عیسى1998-04-25

بن علي   محمد لمین 25084032 جید جدا5216.74  بـسیدي عیسى1998-06-08

عماري   مریم اسماء ام الخیر 25084042 قریب من الجید5313.08  بـسیدي عیسي1998-06-25
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بوبكر   مروان 25084035 مقبول5411.72  بـحسین داي1998-08-21

حمیدي   مریم 25084041 جید5514.10  بـسیدي عیسى1998-09-20

ھمال   محمد ابو زید الھاللي 25084027 مقبول5611.98  بـسیدي عیسى1998-10-26

عبدلي   محجوبة 25084004 مقبول5711.76  بـسیدي عیسى1998-11-18

حاج قدور   محمد سامي 25084030 مقبول5810.28  بـعین وسارة1998-11-18

حماني   منال 25084049 مقبول5911.98  بـسیدي عیسى1998-12-05

عكروم   منصف عماد الدین 25084050 مقبول6010.48  بـسیدي عیسى1999-02-28

عبدلي   نصیر 25084078 مقبول6110.08  بـسیدي عیسى1995-07-12

قندوزي   نور االسالم 25084081 مقبول6210.22  بـسیدي عیسى1995-07-15

بوزواوي   ھدى 25084099 مقبول6310.14  بـعین بسام1995-09-12

نوي   وسام عبیر 25084108 جید6415.22  بـسیدي عیسى1998-03-13

جالبي   نسرین 25084075 مقبول6510.90  بـسیدي عیسى1998-03-14

بوكلیلة   ھاجر أمل 25084094 جید جدا6616.60  بـسور الغزالن1998-05-10

حاج قدور   وائل محمد 25084105 مقبول6710.86  بـسیدي عیسى1998-05-14

كرومي   نور الھدى 25084089 مقبول6811.80  بـسیدي عیسى1998-09-03

علیان   ھبة الرحمان یاسمین 25084096 مقبول6910.90  بـسیدي عیسى1998-10-27

بكوش   نور الھدى 25084091 قریب من الجید7012.56  بـسكیكدة1998-12-31

دراجي   ھجیرة 25084098 مقبول7110.44  بـالمزدور1999-02-01

عزالدین   ھالة 25084095 مقبول7211.98  بـسیدي عیسى1999-02-02

حبي   خدیجة 25083693 قریب من الجید7313.16  بـسیدي عیسى1998-02-25

بلحوت   حنین 25083686 جید جدا7416.76  بـسیدي عیسى1998-05-11

سنوساوي   ایمن 25083621 قریب من الجید7512.08  بـسیدي عیسى1998-03-03

دھیمي   بالل 25083637 مقبول7611.76  بـسیدي عیسى1998-03-08

كودري   جھاد 25083653 جید جدا7717.36  بـسیدي عیسى1998-07-16

رابحي   حسان 25083657 مقبول7811.46  بـسیدي عیسى1998-08-20

نصري   بسمة 25083630 مقبول7910.24  بـسیدي عیسى1998-08-25

سنوسي   بشرى 25083633 قریب من الجید8012.74  بـسیدي عیسى1998-12-23

لعزري   بشرى 25083634 مقبول8111.44  بـسیدي عیسى1999-01-06

قیة   إھاب عبد القادر 25083585 مقبول8210.20  بـسیدي عیسى1995-07-24
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شرقي   أحمد 25083532 قریب من الجید8312.86  بـسیدي عیسى1995-11-02

العیدي   إلھام 25083581 مقبول8410.32  بـسیدي عیسى1995-11-30

بوربیعة   إسالم الدین 25083577 قریب من الجید8512.54  بـسیدي عیسى1996-04-30

بلقاسم   أكرم 25083549 قریب من الجید8613.48  بـسیدي عیسى1998-01-16

سویدي   آسیا عائشة 25083524 قریب من الجید8713.38  بـسیدي عیسى1998-04-24

كشوت   آیة 25083525 جید جدا8817.18  بـسیدي عیسى1998-05-11

بن عروس   أیوب عبد المجید 25083574 مقبول8911.94  بـعین طایة1998-06-02

بوبكر   المعتز باهللا 25083604 قریب من الجید9012.20  بـسیدي عیسى1998-06-12

محجوبي   انس 25083608 مقبول9111.90  بـبوسعادة1998-06-25

قدور   أسماء الریحانة 25083547 مقبول9211.70  بـسیدي عیسى1998-07-03

حمیدي   آسیا 25083521 جید جدا9316.54  بـسیدي عیسى1998-07-30

العیدي   إكرام 25083578 قریب من الجید9412.74  بـسیدي عیسى1998-08-30

قاسمي   أسامة عبد الجلیل 25083543 قریب من الجید9512.34  بـسیدي عیسى1998-09-29

عبدلي   الحاج طھ 25083596 مقبول9610.42  بـسیدي عیسى1998-10-25

سنوسي   أشواق 25083548 مقبول9711.46  بـسیدي عیسى1998-12-10

لونیس   أمیرة 25083553 جید9815.80  بـسیدي عیسى1999-07-30

حیسوس   یاسمین 25084123 قریب من الجید9912.08  بـسیدي عیسى1997-05-08

لعوج   یاسین 25084128 مقبول10010.96  بـعین الحجل1998-06-05
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بن كیحول   رقیة 25083737 قریب من الجید113.18  بـسیدي عیسى1997-06-29

زبار   راشدة 25083722 مقبول211.40  بـسیدي عیسى1998-10-28

بوعبداهللا   عائشة 25083855 مقبول311.94  بـسیدي زھار1995-10-21

درفلو   سید علي 25083826 مقبول411.54  بـسور الغزالن1995-11-22

خریفي   عائشة 25083857 مقبول510.22  بـبوطي السایح1996-10-01

بن مسروق   سارة 25083772 مقبول610.84  بـسیدي عیسى1997-02-19

دھیمي   سامیة 25083782 مقبول710.70  بـسور الغزالن1998-09-12

میدونة   شریف حسن 25083830 جید814.18  بـسیدي عیسى1999-02-17

لعمراوي   سماح 25083804 جید جدا917.24  بـسیدي عیسى1999-07-13

مروك   عبد الرزاق 25083884 قریب من الجید1012.66  بـسیدي عیسى1995-08-06

سبع   فایزة 25083951 قریب من الجید1112.86  بـسیدي عیسى1996-09-22

دواودي   عبد الفتاح وائل 25083892 مقبول1211.86  بـسیدي عیسى1997-07-22

قریبیس   عبد القادر 25083897 مقبول1310.38  بـسیدي عیسى1998-01-10

قریبیس   فاطمة الزھرة 25083949 جید1415.34  بـسیدي عیسى1998-11-06

رغیوي   نبیل 25084055 قریب من الجید1512.98  بـسیدي عیسى1996-08-28

خدیجي   نجوى 25084058 مقبول1610.44  بـورقلة1996-11-14

فاضلي   لخضر 25083991 قریب من الجید1712.14  بـسیدي عیسى1997-01-21

جناد   منال 25084048 قریب من الجید1812.74  بـسیدي عیسى1997-08-06

بومامي   مسعود 25084044 مقبول1910.62  بـسیدي عقبة1997-08-09

بولعرابي   لیلى 25083996 مقبول2010.04  بـسیدي عیسى1997-10-07

مكي   فطیمة الزھراء 25083973 مقبول2110.06  بـسیدي عیسى1998-01-09

بوزینة   محمد 25084021 مقبول2211.04  بـسیدي عیسى1998-04-09

بوضیاف   لخضر 25083992 قریب من الجید2312.08  بـعین الحجل1998-06-16

فاضل   محمد اسالم 25084028 مقبول2411.68  بـسیدي عیسى1998-07-10
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براق   مریم 25084040 جید2514.82  بـسیدي عیسى1998-09-02

عالف   محمد األمین 25084029 جید2614.06  بـسیدي عیسى1998-12-23

بن نونة   فوزیة 25083974 قریب من الجید2712.54  بـسیدي عیسى1999-01-03

براق   نور الھدى 25084084 قریب من الجید2812.22  بـسیدي عیسى1995-07-24

بلعلیا   وحشیة 25084106 جید2914.06  بـسیدي عیسى1995-11-04

بلطرش   نجیة 25084069 مقبول3011.06  بـسیدي عیسى1997-05-29

ھندي   نور الھدى 25084085 قریب من الجید3112.66  بـسیدي عیسى1997-08-07

بوخاري   نور الھدى 25084086 مقبول3210.80  بـسیدي عیسى1997-08-27

قریبیس   نسرین 25084073 مقبول3311.22  بـسیدي عیسى1997-09-14

فاضلي   نسرین 25084074 قریب من الجید3413.94  بـسیدي عیسى1997-10-03

شعاب   حیاة 25083688 قریب من الجید3512.46  بـسور الغزالن1996-07-07

قاید   حسین 25083672 مقبول3611.28  بـسور الغزالن1997-10-21

قاسمي   خولة 25083704 جید3714.66  بـسیدي عیسى1999-01-01

بزیط   جمیلة 25083652 قریب من الجید3812.66  بـسیدي عیسى1998-06-07

جودي   حبیبة 25083655 قریب من الجید3912.24  بـسیدي عیسى1998-07-08

بن قسمیة   أحمد 25083531 مقبول4011.64  بـسیدي عیسى1995-05-20

جربوعة   آسیا 25083519 مقبول4110.54  بـسیدي عیسى1996-00-00

نقیش   أسامة 25083542 قریب من الجید4212.96  بـسیدي عیسى1997-02-08

حیرش   أسماء 25083545 مقبول4311.08  بـسیدي عیسى1997-08-10

بوشندوقة   الویزة 25083605 مقبول4411.12  بـسیدي عیسى1997-12-30

شیخاوي   أحالم 25083529 مقبول4510.48  بـسیدي عیسى1998-03-09

بن كیحول   إلھام 25083582 قریب من الجید4612.26  بـسیدي عیسى1998-05-07

بوسعدیة   إكرام 25083580 جید4714.82  بـسیدي عیسى1998-12-18

واضح   إیمان 25083589 مقبول4811.10  بـبني مسوس1999-04-21

بومامي   یعقوب 25084132 قریب من الجید4912.42  بـسیدي عیسى1994-07-09

بشرایر   یاسین 25084124 مقبول5010.14  بـسیدي عیسى1995-10-10

جربوعة   وسیلة 25084119 مقبول5110.86  بـسیدي عیسى1996-11-13
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نوي   زكریاء 25083743 قریب من الجید112.60  بـسیدي عیسى1995-08-03

طاھي   رانیا 25083725 مقبول210.50  بـسیدي عیسى1997-11-04

بن ھنیة   زیاد الخیر 25083754 قریب من الجید313.96  بـسیدي عیسى1998-04-11

بورابعة   رمیسة 25083738 مقبول410.70  بـسیدي عیسى1998-08-10

جربوعة   زھرة 25083751 قریب من الجید513.30  بـسیدي عیسى1998-12-22

زكراوي   سارة 25083774 قریب من الجید612.68  بـسیدي عیسى1998-01-23

مخطاري   سھام 25083821 جید715.24  بـسیدي عیسى1998-03-20

قویدري   عبد النور 25083903 مقبول810.50  بـسیدي عیسى1997-05-15

بن لعمري   عنتر 25083936 مقبول911.24  بـسیدي عیسى1998-04-01

حاج قدور   فارس 25083941 مقبول1011.48  بـسیدي عیسى1998-11-17

زیان   محمد نور االسالم 25084034 مقبول1111.48  بـسیدي عیسى1996-01-20

خریفي   كریمة 25083983 جید1214.02  بـسیدي عیسى1998-02-02

ناصري   لینة 25084000 جید1315.58  بـسیدي عیسى1998-05-16

بن قسمیة   فطیمة 25083972 جید1415.28  بـسیدي عیسى1998-06-14

لعواس   نبیلة 25084056 قریب من الجید1513.42  بـسیدي عیسى1998-07-09

بن عیشة   ھاجر 25084093 مقبول1610.74  بـسیدي عیسى1998-06-08

علواش   نور الھدى 25084090 جید1714.98  بـسیدي عیسى1998-10-19

رباح   خیریة 25083705 مقبول1811.92  بـسیدي عیسى1996-10-19

مھداوي   خولة 25083702 قریب من الجید1912.42  بـسیدي عیسى1998-07-15

رغیوي   خدیجة 25083694 مقبول2010.24  بـسیدي عیسى1998-07-17

رغیوي   دالل 25083707 مقبول2111.40  بـسیدي عیسى1998-08-09

بوخمیخم   بالل 25083636 مقبول2211.30  بـشنیقل1995-08-25

بن كیحول   بسمة 25083628 مقبول2311.22  بـسیدي عیسى1998-04-23

قویفلة   بدرالدین 25083627 جید جدا2416.44  بـسیدي عیسى1998-05-03
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صحراوي   أحالم 25083527 مقبول2511.78  بـسیدي عیسى1997-08-14

بعزیز   إلھام 25083583 مقبول2611.24  بـسیدي عیسى1999-05-30
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بن عیسي   عبد القادر 25084362 جید115.54  بـسیدي عیسى1994-05-04

نایلي   محمد 25084416 مقبول211.54  بـسیدي عیسى1994-09-01

زروقي   محمد االمین 25084427 قریب من الجید312.02  بـالبیرین1994-09-22

تونسي   لعایزة 25084411 مقبول411.90  بـعین الحجل1995-07-16

اوكالي   عبد النور 25084369 مقبول511.96  بـالبیرین1995-08-24

براھیمي   محمد 25084417 مقبول611.70  بـعین الحجل1995-11-24

نایلي   قویدر 25084405 قریب من الجید713.76  بـمفتاح1995-12-02

براردي   محمد 25084419 قریب من الجید812.88  بـعین الحجل1996-04-12

حاجي   محمد االمین 25084428 جید914.06  بـعین الحجل1996-04-20

معمري   فدوى فرح 25084389 جید1015.26  بـعین الحجل1996-06-29

مسعودي   علي ابن ابي طالب 25084378 جید1115.10  بـالبیرین1996-07-13

شرقي   محمد 25084420 قریب من الجید1212.82  بـبوطي السایح1996-08-01

بن عیسي   محمد 25084421 مقبول1311.74  بـ بوطي السایح1996-08-02

شرقي   فتیحة 25084388 مقبول1411.92  بـعین الحجل1996-09-02

خلداوي   عبد الرزاق 25084359 مقبول1511.58  بـعین الحجل1996-10-13

بن عیسي   عبلة 25084371 قریب من الجید1613.08  بـعین الحجل1996-10-27

بن عیسي   عبیر 25084373 جید1714.32  بـ سیدي عیسى1996-10-27

ضیف   عائشة 25084354 قریب من الجید1812.64  بـعین الحجل1996-11-25

مداني   قویدر 25084406 مقبول1911.04  بـالبیرین1996-12-03

حیدر   محمد 25084422 قریب من الجید2012.70  بـسیدي عیسى1996-12-28

طھراوي   عبلة 25084372 جید2114.28  بـوھران1997-01-11

بن عیسي   فاطمة 25084384 قریب من الجید2212.50  بـبوطي السایح1997-02-02

بن عیسي   محمد االمین 25084429 مقبول2311.10  بـسیدي عیسى1997-02-18

حمیدة   عبد الباسط 25084357 قریب من الجید2413.14  بـالبیرین1997-03-09
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شرقي   لزھر 25084410 جید2515.12  بـعین الحجل1997-03-16

مسعودي   محمد 25084424 مقبول2611.84  بـالبیرین1997-06-08

زروقي   علي 25084377 قریب من الجید2712.62  بـبوطي السایح1997-06-20

شرقي   فاطمة 25084385 قریب من الجید2813.32  بـعین الحجل1997-07-23

بن عیسي   محمد 25084425 مقبول2910.76  بـبوطي السایح1997-09-30

شرقي   فایزة 25084387 مقبول3011.82  بـعین الحجل1997-12-04

حیدر   عبد القادر 25084364 مقبول3110.06  بـعین الحجل1998-01-16

جدیلي   عامر 25084356 قریب من الجید3212.48  بـسیدي عیسى1998-01-18

بلخورص   عیسى 25084382 قریب من الجید3312.62  بـسیدي عیسى1998-01-19

نایلي   فاطمة زھرة 25084386 قریب من الجید3413.40  بـعین الحجل1998-05-22

بن عیسي   عبد القادر 25084365 جید3514.30  بـسیدي عیسى1998-05-31

حیدر   محمد لمین 25084433 مقبول3611.24  بـ سیدي عیسى1998-07-26

نایلي   عبد القادر 25084366 مقبول3711.48  بـعین الحجل1998-10-26

الخد   مسعود 25084453 قریب من الجید3812.40  بـعین الحجل1995-03-22

الخد   نور الدین 25084473 قریب من الجید3912.78  بـبوطي السایح1995-04-25

بلخورص   نور الھدى 25084474 قریب من الجید4012.40  بـالبیرین1995-08-05

بن عیسي   مسعود 25084454 مقبول4110.38  بـبوطي السایح1996-02-22

خلداوي   نجوى 25084469 قریب من الجید4213.60  بـعین الحجل1996-04-25

بن عیسي   مولود 25084462 قریب من الجید4312.00  بـسیدي عیسى1996-07-15

بن عیسي   مسعودة 25084456 قریب من الجید4413.82  بـبوطي السایح1996-09-29

منصوري   نبیل 25084465 مقبول4511.46  بـبوسعادة1996-10-01

اوبیدلي   مریم 25084451 قریب من الجید4612.64  بـسیدي عیسى1997-03-20

توھامي   ولید 25084486 مقبول4710.32  بـعین الحجل1997-04-02

ضیف   نورة 25084477 مقبول4810.66  بـعین الحجل1997-11-09

شرقي   نصریة 25084472 قریب من الجید4912.52  بـعین الحجل1997-11-19

شرقي   نجاة 25084468 مقبول5010.56  بـعین الحجل1998-02-09

نایلي   منال 25084460 مقبول5110.80  بـسیدي عیسى1998-04-21

شرقي   نادیة 25084464 مقبول5210.82  بـبوطي السایح1998-11-25

بن عیسي   صدام حسین 25084334 جید5314.00  بـعین الحجل1993-05-11
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جربوعة   صالح 25084333 جید5414.54  بـبوطي السایج1993-12-28

نایلي   سلیمان 25084320 قریب من الجید5512.56  بـبوطي السایح1994-04-04

بن عیسي   سعید 25084315 قریب من الجید5613.20  بـعین الحجل1995-10-30

جدیلي   سارة 25084307 قریب من الجید5712.64  بـ عین الحجل1995-12-01

جدیلي   صفیة 25084338 جید5814.30  بـبوطي السایح1996-01-10

تونسي   صدیق 25084335 مقبول5910.72  بـبوطي السایح1996-10-15

حاجي   صالح 25084339 جید6014.36  بـسور الغزالن1997-01-04

بن عیسي   سارة 25084309 قریب من الجید6113.60  بـعین الحجل1997-02-10

بن عیسي   سعیدة 25084317 قریب من الجید6213.20  بـعین الحجل1997-02-18

نایلي   سالمي 25084319 قریب من الجید6313.14  بـسور الغزالن1997-03-14

شرقي   سلیمة 25084321 جید6414.22  بـعین الحجل1997-03-14

بن عیسي   سماح 25084322 جید6514.28  بـعین الحجل1998-01-21

نایلي   زینب 25084303 قریب من الجید6613.28  بـبوطي السایح1998-08-17

شرقي   زینب 25084304 قریب من الجید6713.30  بـعین الحجل1998-08-25

خلداوي   سمر 25084324 جید6814.98  بـسیدي عیسى1999-02-02

بن عیسي   خلود 25084271 قریب من الجید6912.94  بـ سیدي عیسى1994-11-08

براردي   رزیقة 25084286 مقبول7011.02  بـعین الحجل1994-11-15

شرقي   حمزة 25084257 قریب من الجید7112.54  بـسیدي عیسى1995-01-12

فضیل   خلیل 25084273 قریب من الجید7212.54  بـالبیرین1995-05-26

تومي   خالد 25084265 مقبول7311.02  بـبوطي السایح1995-12-02

مھداوي   زكریا 25084289 قریب من الجید7412.24  بـالبیرین1996-05-02

نایلي   حدة 25084251 قریب من الجید7513.72  بـبوطي السایح1996-09-29

حیدر   زھیة 25084290 قریب من الجید7612.36  بـعین الحجل1997-01-18

بن عیسي   راضیة 25084282 قریب من الجید7712.50  بـعین الحجل1997-01-23

بن عیسي   حفیضة 25084255 قریب من الجید7812.84  بـبوطي السایح1997-03-12

اوكالي   خالد 25084267 قریب من الجید7912.16  بـبوطي السایح1997-06-28

نایلي   حیزیة 25084263 مقبول8010.84  بـعین الحجل1997-07-01

الخد   احمد 25084175 قریب من الجید8113.52  بـبوطي السایح1993-01-19

مسعودي   الھادي 25084204 مقبول8210.46  بـ البیرین1993-01-31
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لبشیري   الخیر 25084189 قریب من الجید8312.54  بـبوطي السایح1994-04-16

سویب   أحمد 25084156 مقبول8411.42  بـعین الحجل1994-05-27

بن عیسي   احمد 25084176 قریب من الجید8512.24  بـسیدي عیسى1994-06-23

بن عیسي   أسیة 25084161 مقبول8611.52  بـعین الحجل1994-11-02

براردي   توفیق 25084235 مقبول8711.02  بـعین الحجل1995-02-10

لخظاري   بن حلیمة 25084230 مقبول8810.40  بـسیدي عیسى1995-10-17

براردي   الیاس 25084206 جید8914.02  بـسیدي عیسى1996-01-02

نایلي   ایمان 25084211 قریب من الجید9012.16  بـسیدي عیسى1996-02-25

جربوعة   امحمد 25084209 قریب من الجید9113.02  بـالدار البیضاء1996-03-09

بن عیسي   بدر الدین 25084218 قریب من الجید9212.60  بـسیدي عیسى1996-03-20

براھیمي   بدر الدین 25084220 مقبول9310.04  بـالبیرین1996-08-06

بن عیسي   احمد موسى 25084177 مقبول9411.08  بـعین الحجل1996-08-26

جدیلي   جوھینة 25084239 قریب من الجید9512.68  بـسور الغزالن1996-10-29

نایلي   اسالم 25084183 قریب من الجید9612.48  بـعین الحجل1996-12-19

شرقي   إیمان 25084169 مقبول9711.92  بـحاسي العش1997-04-12

بن عیسي   بالل 25084226 قریب من الجید9812.04  بـبوطي السایح1997-04-25

شرفاوي   بلقاسم 25084229 قریب من الجید9912.50  بـبوطي السایح1997-05-27

حاجي   ایمان 25084214 قریب من الجید10012.22  بـسیدي عیسى1997-08-25

بن عیسي   اشرف 25084186 مقبول10110.26  بـسیدي عیسى1997-09-06

شرقي   امال 25084208 قریب من الجید10212.04  بـسیدي عیسى1998-02-27

حیدر   تركیة 25084234 جید10314.16  بـسیدي عیسى1998-05-10

بن عیسي   ابتسام 25084170 قریب من الجید10412.48  بـسیدي عیسى1998-07-20

فضیل   أسامة 25084160 مقبول10511.76  بـالھامل1998-08-17

بن مباركي   الھام 25084205 قریب من الجید10612.19  بـعین الدفلى1999-08-09

بن عیسي   یوسف 25084502 جید10714.46  بـسیدي عیسى1995-10-13

بن عیسي   یوسف 25084503 قریب من الجید10813.76  بـعین الحجل1995-11-21

بن عیسي   یوسف 25084506 مقبول10911.54  بـسیدي عیسى1997-07-12
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الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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زیان   فارس 25084383 قریب من الجید113.80  بـعین بسام1994-01-02

صحراوي   عزیزة 25084374 قریب من الجید213.88  بـعین الحجل1994-02-12

لموات   عیسى 25084381 قریب من الجید313.42  بـعین الحجل1994-08-07

بن حامد   عبد النور 25084368 قریب من الجید413.44  بـعین الحجل1995-01-24

براھمي   عالء الدین 25084375 مقبول511.26  بـعین الحجل1995-03-19

لبزة   عبد المؤمن 25084367 مقبول611.96  بـعین الحجل1995-06-30

مشتر   عبد الفتاح 25084361 قریب من الجید713.34  بـسیدي عیسي1995-07-03

مرزوق   فرحات 25084390 قریب من الجید812.76  بـعین الحجل1995-07-24

لموات   لبنى 25084408 قریب من الجید913.24  بـعین الحجل1995-07-25

عاشور   لخضر 25084409 مقبول1010.38  بـعین الحجل1995-10-10

طیبي   عبد القادر 25084363 مقبول1111.56  بـعین الحجل1996-01-20

ھني   محمد 25084418 قریب من الجید1212.52  بـعین الحجل1996-03-21

حمو   محمد عبد الصمد 25084430 مقبول1311.28  بـعین الحجل1996-07-03

بن ناعة   فھیمة 25084403 قریب من الجید1412.42  بـعین الحجل1996-09-01

بوكاري   عبد النور 25084370 مقبول1511.58  بـعین الحجل1996-12-27

عاشور   محفوظ 25084415 قریب من الجید1612.26  بـعین الحجل1997-01-13

قویدري   مروة 25084436 قریب من الجید1712.82  بـعین الحجل1997-01-13

شریفي   فیصل 25084404 جید1814.52  بـعین الحجل1997-01-29

حاجي   محمد 25084423 قریب من الجید1912.32  بـسور الغزالن1997-01-29

لباشي   مروة 25084437 مقبول2011.60  بـعین الحجل1997-02-07

بن نویوة   لیلي 25084412 جید2114.26  بـسیدي عیسي1997-06-29

عواج   عبد الرزاق 25084360 مقبول2211.90  بـسیدي عیسي1997-07-14

بوغرارة   عادل 25084355 قریب من الجید2312.40  بـعین الحجل1997-08-25

بن حامد   ضیاء الدین 25084352 مقبول2410.94  بـعین الحجل1997-08-30
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نجیم   كریمة 25084407 قریب من الجید2513.14  بـعین الحجل1997-09-04

دلھوم   مباركة 25084413 قریب من الجید2612.10  بـعین الحجل1997-09-06

بحري   محمد 25084426 قریب من الجید2712.78  بـعین الحجل1997-10-30

زیان   مروة 25084438 جید2814.20  بـعین الحجل1998-01-09

جرو   عبد الرؤوف 25084358 مقبول2910.06  بـعین الحجل1998-01-10

معمري   محسن 25084414 قریب من الجید3012.90  بـعین  الحجل1998-04-07

زلوف   مروان 25084434 مقبول3111.68  بـسیدي عیسي1998-04-27

معمري   مروة 25084439 مقبول3210.84  بـعین الحجل1998-05-01

حرحوز   مروان 25084435 قریب من الجید3312.76  بـسیدي عیسي1998-05-10

ابراھیمي   مریة 25084440 جید3414.08  بـبوسعادة1998-05-22

بن طیب   محمد لمین 25084432 مقبول3511.82  بـعین الحجل1998-05-31

عالك   فطیمة 25084401 جید3614.48  بـعین الحجل1998-06-10

روكیلة   ضیاء الحق 25084351 مقبول3711.68  بـعین الحجل1998-06-24

طیبي   فطیمة زھرة 25084402 قریب من الجید3813.10  بـعین الحجل1998-07-24

زروقي   عمر 25084379 مقبول3911.84  بـعین الحجل1998-08-31

بن حامد   طیب 25084353 مقبول4011.10  بـعین الحجل1998-10-12

حداد   محمد فؤاد 25084431 مقبول4111.84  بـعین وسارة1998-10-27

دلھوم   على 25084376 مقبول4211.68  بـعین الحجل1998-11-06

برابح   عمر 25084380 قریب من الجید4312.10  بـبرج بوعریریج1999-08-08

بن عامر   یمینة 25084490 مقبول4410.72  بـعین الحجل1994-08-20

یرمش   ھبة الرحمان شمیسة 25084480 قریب من الجید4512.28  بـعین الحجل1994-11-04

دوسن   ھشام 25084484 مقبول4611.82  بـعین الحجل1996-02-20

حرحوز   مسعودة 25084455 مقبول4710.86  بـعین الحجل1996-04-19

بن حامد   نجوى 25084470 مقبول4810.78  بـعین الحجل1996-08-16

صحراوي   نبیل 25084466 مقبول4911.04  بـعین الحجل1996-11-27

لبنى   مسعودي 25084458 مقبول5010.66  بـعین الحجل1996-12-04

درفلو   یحي 25084489 مقبول5111.12  بـعین الحجل1996-12-15

حمودي   نورالدین 25084476 مقبول5211.42  بـعین الحجل1996-12-30

زیان   یاسین 25084488 مقبول5311.80  بـعین الحجل1997-01-26
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عاشور   نجاة 25084467 مقبول5410.58  بـعین الملح1997-03-23

دوسن   مریم 25084452 قریب من الجید5512.12  بـعین الحجل1997-10-13

ھجرسي   منال 25084459 مقبول5610.38  بـعین الحجل1997-10-14

طیبي   نسرین 25084471 قریب من الجید5712.56  بـعین الحجل1998-04-15

بوعافیة   ھاجر 25084478 قریب من الجید5812.30  بـعین الحجل1998-08-11

نقبیل   نور الھدى 25084475 مقبول5911.96  بـعین الحجل1998-11-18

بن یطو   ھدى 25084481 قریب من الجید6012.56  بـعین الحجل1999-01-11

دبوسي   یاسمین 25084487 قریب من الجید6113.36  بـعین الحجل1999-02-03

بلھادي   ھالة 25084479 جید6215.46  بـعین الحجل1999-02-15

لبزة   سارة 25084306 قریب من الجید6313.30  بـعین الحجل1994-01-11

مرزوق   سمیرة 25084328 قریب من الجید6413.90  بـالبویرة1995-08-29

ھجرسي   شیماء 25084331 قریب من الجید6513.34  بـعین الحجل1995-10-06

مسعودي   ساعد 25084312 جید6614.34  بـعین الحجل1995-11-10

زیان   شیماء 25084332 قریب من الجید6713.30  بـعین الحجل1996-01-19

معمري   سمیة 25084325 قریب من الجید6812.94  بـعین الحجل1996-02-03

دبوسي   سارة 25084308 مقبول6911.40  بـعین الحجل1996-06-15

بورزق   ضویو 25084340 قریب من الجید7013.68  بـعین الحجل1996-10-07

نقبیل   سید على 25084329 قریب من الجید7113.58  بـسور الغزالن1996-12-06

دالج   صدیق 25084336 قریب من الجید7213.96  بـعین الحجل1997-01-07

زایدي   سارة 25084310 قریب من الجید7313.46  بـعین الحجل1997-04-23

مباركي   سارة 25084311 مقبول7410.38  بـسیدي عیسي1997-05-23

بوعافیة   سفیان 25084318 قریب من الجید7512.42  بـعین الحجل1997-08-24

حاجي   ساعد 25084313 قریب من الجید7612.22  بـعین الحجل1997-10-07

معمري   سمیحة 25084327 جید7714.26  بـعین الحجل1998-02-04

حمیدي   سیف الدین 25084330 قریب من الجید7813.88  بـعین الحجل1998-02-21

بن عیسي   سماح 25084323 قریب من الجید7913.50  بـعین الحجل1998-05-13

معمري   سعید 25084316 مقبول8010.76  بـعین الحجل1998-06-23

قرار   زینب 25084302 قریب من الجید8112.16  بـسیدي عیسي1998-07-08

حالب   صفاء 25084337 جید8214.90  بـعین الحجل1998-09-01
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شریفي   سامیة 25084314 جید8314.76  بـسیدي عیسي1998-09-06

بن عامر   زھیة 25084301 قریب من الجید8412.84  بـعین الحجل1998-09-17

صحراوي   زینب 25084305 قریب من الجید8513.72  بـعین الحجل1999-03-03

یحاللي   خیر الدین 25084277 مقبول8610.88  بـسیدي عیسي1994-09-22

صحراوي   حیاة 25084261 قریب من الجید8712.70  بـعین الحجل1995-01-02

شریفي   رنجة 25084288 قریب من الجید8813.02  بـعین الحجل1995-02-12

حمیدي   حكیم 25084256 قریب من الجید8912.16  بـعین الحجل1995-04-02

طیبي   حیاة 25084262 مقبول9011.84  بـعین الحجل1995-08-04

مشتر   خولة 25084275 قریب من الجید9112.80  بـعین الحجل1995-09-28

خلیفي   حنان 25084259 قریب من الجید9213.02  بـبوطي السایح1995-12-03

بن نوة   حسني 25084253 قریب من الجید9312.60  بـسیدي عیسي1996-04-06

عمران   دالل 25084279 قریب من الجید9412.10  بـالجلفة1997-02-24

صحراوي   خالد 25084266 مقبول9511.04  بـسور الغزالن1997-04-26

زیان   رابح 25084281 قریب من الجید9612.24  بـعین الحجل1997-07-28

دبوسي   خدیجة 25084269 مقبول9710.98  بـسیدي عیسي1997-08-20

طیبي   خدیجة 25084270 مقبول9811.90  بـعین الحجل1997-12-22

جوادي   خولة 25084276 قریب من الجید9913.44  بـعین الحجل1997-12-22

بن نویوة   حنان 25084260 قریب من الجید10013.78  بـعین الحجل1998-05-17

صحراوي   رانیة 25084284 قریب من الجید10112.96  بـعین الحجل1998-06-27

شریط   حمزة 25084258 مقبول10211.84  بـعین الحجل1998-07-19

معمري   دعاء 25084278 جید10314.86  بـعین الحجل1998-07-27

بن عامر   حیزیة 25084264 مقبول10410.88  بـعین الحجل1998-08-14

حمو   خالد 25084268 قریب من الجید10512.50  بـعین الحجل1998-08-25

بن حامد   رانیة 25084285 قریب من الجید10613.78  بـعین الحجل1998-09-27

جالل   حسام الدین 25084252 مقبول10711.24  بـاالبیار1998-10-01

شریط   خلود 25084272 قریب من الجید10812.46  بـعین الحجل1998-12-03

جوبر   خلیل 25084274 مقبول10910.24  بـسیدي عیسي1998-12-30

شریط   ذكرى 25084280 قریب من الجید11012.96  بـعین الحجل1999-05-02

خبال   اكرم 25084188 قریب من الجید11112.92  بـسیدي عیسي1993-03-29
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بن ناعة   أحمد 25084155 مقبول11210.84  بـسیدي عیسي1994-05-24

درفلو   ایوب 25084216 مقبول11311.70  بـعین الحجل1995-03-12

بن عامر   أمیرة 25084164 مقبول11411.40  بـعین الحجل1996-03-19

ابراھیمي   بدر الدین 25084219 قریب من الجید11512.56  بـبوسعادة1996-03-31

بورزق   ابراھیم 25084171 مقبول11611.06  بـعین الحجل1996-04-16

حمو   آمنة 25084151 مقبول11711.08  بـعین الحجل1996-04-20

مزھود   الشیماء 25084190 مقبول11811.70  بـعین الحجل1996-04-21

عبد اللھوم   ابوبكر 25084172 مقبول11910.80  بـعین الحجل1996-04-24

خبال   أسامة 25084158 قریب من الجید12012.66  بـعین الحجل1996-06-17

ھني   المعتصم باهللا 25084203 مقبول12111.40  بـعین الحجل1996-07-23

خلیفي   حدة 25084240 قریب من الجید12212.32  بـعین الحجل1996-09-13

قویدري   أحمد 25084157 مقبول12311.16  بـعین الحجل1996-10-06

شریفي   الشیماء 25084201 قریب من الجید12412.40  بـسور الغزالن1996-11-17

ھجرسي   اسامة 25084179 مقبول12511.42  بـعین الحجل1996-12-17

قویدري   ابوبكر 25084173 مقبول12611.42  بـعین الحجل1997-01-19

إبراھیمي   ایمن عبد اهللا 25084215 قریب من الجید12712.94  بـالھامل1997-02-13

طیبي   بوعالم 25084232 قریب من الجید12813.20  بـعین الحجل1997-02-24

بلخضر   بشیر 25084224 قریب من الجید12912.18  بـعین الحجل1997-03-16

بومامي   بالل 25084225 قریب من الجید13013.12  بـشاللة العذاورة1997-03-31

صدقاوي   تیھنیان 25084236 قریب من الجید13112.40  بـتیزي وزو1997-04-29

معمري   ایمان 25084213 مقبول13211.82  بـعین الحجل1997-05-11

شریفي   إكرام 25084167 جید13315.18  بـعین الحجل1997-06-03

شریط   إبراھیم 25084166 قریب من الجید13412.00  بـعین الحجل1997-06-19

جابري   تركیة 25084233 قریب من الجید13512.60  بـسیدي امحمد1997-06-28

شریفي   بن عمران 25084231 مقبول13611.44  بـعین الحجل1997-07-12

زیان   أسامة 25084159 قریب من الجید13712.08  بـعین الحجل1997-07-24

بولنوار   آمنة 25084152 قریب من الجید13812.84  بـعین الحجل1997-07-31

شریط   احالم 25084174 مقبول13911.78  بـعین الحجل1997-08-04

مرابط   اسكندر 25084182 مقبول14010.10  بـسیدي عیسي1997-09-09

324من171:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1عین الحجـــل| ع الحجل - متوسطة عبداوي ع الرحمان | 28251: المؤسسة  

مشتر   الیاقوت 25084207 مقبول14110.62  بـعین الحجل1997-10-20

لباشي   بشرى 25084221 مقبول14210.12  بـعین الحجل1997-11-18

شابي   أحالم 25084154 قریب من الجید14312.30  بـعین الحجل1997-11-22

بن یوسف   أمال 25084163 قریب من الجید14412.10  بـعین الحجل1998-01-20

درفلو   بالل 25084227 قریب من الجید14513.40  بـعین الحجل1998-01-24

مختاري   الشیماء 25084202 مقبول14611.34  بـعین الحجل1998-02-01

طیبي   بشرى 25084222 مقبول14711.04  بـعین الحجل1998-02-15

سویب   بشرى 25084223 مقبول14811.72  بـسیدي عیسي1998-03-01

دلھوم   اسامة 25084180 مقبول14911.56  بـعین الحجل1998-03-04

مخلوف   إلیاس 25084168 مقبول15010.48  بـسیدي عیسي1998-04-09

حالب   ایوب 25084217 قریب من الجید15112.06  بـعین الحجل1998-07-06

جعیط   اشواق 25084187 مقبول15211.92  بـعین الحجل1998-07-17

نقبیل   آیة 25084153 قریب من الجید15312.20  بـعین الحجل1998-09-08

بن نویوة   اسامة 25084181 مقبول15411.68  بـعین الحجل1998-09-11

قویدري   جھاد 25084237 قریب من الجید15513.12  بـعین الحجل1998-10-20

معمري   أسیة 25084162 جید15614.50  بـعین الحجل1998-12-04

دھسي   أمیمة 25084165 قریب من الجید15713.14  بـعین الحجل1998-12-04

بن نویوة   اسماء 25084184 قریب من الجید15812.62  بـعین الحجل1998-12-19

عاشور   یوسف 25084501 قریب من الجید15912.18  بـعین الحجل1995-05-26

دلھوم   یوسف 25084505 مقبول16011.62  بـعین الحجل1996-06-25

صحراوي   یوسف 25084507 مقبول16111.88  بـعین الحجل1998-01-09

324من172:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2عین الحجـــل| متوسطة محمد رشید رضا ـ عین الحجل  | 28262: المؤسسة  

ضیف اهللا   محمد 25084876 قریب من الجید112.26  بـعین الحجل1994-12-31

نیقرو   محمد االمین 25084891 قریب من الجید212.84  بـعین بوسیف1995-09-29

زیا ن   مروة 25084894 قریب من الجید312.22  بـعین الحجل1996-01-08

قرنوط   محمد 25084879 قریب من الجید412.70  بـسیدي عیسي1996-02-10

سویب   محفوظ 25084874 قریب من الجید512.90  بـعین الحجل1996-03-07

شراك   محفوظ 25084875 قریب من الجید612.98  بـعین الحجل1996-08-01

بغدادي   محمد 25084881 قریب من الجید713.30  بـعین الحجل1996-11-06

حمیطوش   مریم 25084899 مقبول811.40  بـعین الحجل1996-12-23

بلخضر   مروان 25084893 قریب من الجید913.76  بـعین الحجل1997-01-05

شابي   محسن 25084873 مقبول1011.32  بـعین الحجل1997-05-12

بركي   مبروك 25084872 مقبول1111.02  بـعین الحجل1997-06-04

قویدري   محمد 25084882 قریب من الجید1212.24  بـعین الحجل1997-06-14

بلخضر   محمد 25084884 قریب من الجید1312.58  بـعین الحجل1998-03-01

لغوق   مباركة 25084871 جید1414.00  بـعین الحجل1998-05-05

قطاف   مرام نور الھدى 25084892 مقبول1511.70  بـسیدى عیسى1998-06-07

شعباني   محمد 25084886 قریب من الجید1612.26  بـعین الحجل1998-08-10

قاسمي   لیندة 25084870 جید1714.78  بـاالربعاء1998-10-05

بن نویوة   محمد 25084887 قریب من الجید1812.40  بـعین الحجل1998-12-23

مشتر   نورة 25084942 قریب من الجید1912.86  بـعین الحجل1994-11-05

بن یوسف   نعیمة 25084935 قریب من الجید2012.38  بـعین الحجل1994-11-11

لبزة   نصرالدین 25084934 قریب من الجید2113.22  بـعین الحجل1995-02-20

السبع   ھشام 25084952 مقبول2211.06  بـعین الحجل1995-10-17

صحراوي   منال 25084921 قریب من الجید2312.46  بـعین الحجل1996-03-20

مشتر   ھبة 25084950 جید2415.18  بـعین الحجل1997-08-17

324من173:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2عین الحجـــل| متوسطة محمد رشید رضا ـ عین الحجل  | 28262: المؤسسة  

سویب   نوال 25084937 قریب من الجید2513.10  بـعین الحجل1997-08-25

نیقرو   ھارون 25084948 قریب من الجید2613.34  بـعین الحجل1997-10-19

بن عامر   ملیكة 25084920 جید2715.42  بـسیدي عیسى1998-02-14

درفلو   وائل 25084957 قریب من الجید2813.70  بـسیدي عیسى1998-02-25

شریط   منال 25084924 جید2914.86  بـعین الحجل1998-03-07

أیت عكاش   نور الدین 25084938 قریب من الجید3013.82  بـسیدي عیسى1998-03-23

بن عامر   ناھد 25084928 قریب من الجید3113.78  بـعین الحجل1998-04-22

نیقرو   ھاجر 25084947 مقبول3211.52  بـعین الحجل1998-06-02

بلخضر   نھى 25084936 قریب من الجید3313.48  بـعین الحجل1998-07-07

حمو   ھند 25084955 جید3415.56  بـعین الحجل1998-10-12

جوبر   شمس الدین 25084747 مقبول3511.38  بـسیدي عیسى1995-04-19

زیان   شریف 25084744 مقبول3611.54  بـعین الحجل1996-01-21

بن عامر   سھیلة 25084737 مقبول3711.52  بـعین الحجل1996-02-28

لطرش   سیف الدین 25084742 قریب من الجید3812.32  بـسیدى عیسى1996-04-14

خلیفي   سمیرة 25084732 قریب من الجید3913.06  بـعین بسام1996-09-17

بلخضر   سفیان 25084724 مقبول4011.64  بـعین الحجل1997-01-15

مختاري   سعدیة 25084720 مقبول4111.02  بـعین الحجل1997-05-27

بوعافیة   سفیان 25084725 جید4215.54  بـعین الحجل1998-02-17

زیا ن   سھیلة 25084739 قریب من الجید4312.60  بـعین الحجل1998-02-26

العیفاوي   شھیناز 25084751 قریب من الجید4412.90  بـعین الحجل1998-03-20

مرزوقي   سعید 25084722 قریب من الجید4512.34  بـعین الحجل1998-03-25

حمیدي   سید علي 25084741 جید4615.26  بـعین الحجل1998-03-28

ضیف اهللا   سمیر 25084731 قریب من الجید4712.14  بـعین الحجل1998-05-13

بن عامر   سعیدة 25084723 مقبول4811.34  بـسیدي عیسى1998-05-31

رباحي   سفیان 25084726 قریب من الجید4913.70  بـعین الحجل1998-10-15

ملكي   طارق عزیز 25084777 قریب من الجید5013.46  بـعین الحجل1993-01-18

دبوسي   عبد النور 25084796 جید5114.68  بـعین الحجل1995-01-03

قویدري   صباح 25084770 قریب من الجید5212.50  بـعین الحجل1995-01-24

بن یوسف   طارق 25084776 جید5314.18  بـعین الحجل1995-07-03

324من174:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2عین الحجـــل| متوسطة محمد رشید رضا ـ عین الحجل  | 28262: المؤسسة  

زیان   فاروق 25084836 قریب من الجید5413.32  بـسیدي عیسى1995-08-17

بن عامر   عصام 25084804 مقبول5510.02  بـسیدي عیسى1995-09-08

شریفى   عمر 25084824 قریب من الجید5613.76  بـعین الحجل1995-09-08

زروقي   فارس 25084835 مقبول5711.98  بـعین الحجل1995-09-27

خطوطي   عثمان 25084803 قریب من الجید5812.96  بـالمسیلة1995-11-18

بن نوة   لعریبي 25084854 مقبول5910.18  بـعین الحجل1996-03-06

عاشور   عمار 25084823 مقبول6011.02  بـعین الحجل1996-07-20

شعباني   عبد الحكیم 25084781 قریب من الجید6113.10  بـعین الحجل1996-08-13

عبید   عیدة 25084827 مقبول6211.46  بـسیدي عیسي1996-08-14

لبزة   عبد السالم 25084790 مقبول6311.52  بـعین الحجل1997-10-14

كودري   عبد النور 25084799 قریب من الجید6412.86  بـعین الحجل1998-01-05

جدیلي   عمر 25084825 قریب من الجید6512.58  بـسیدي عیسى1998-01-25

مشتر   عبد الحلیم 25084782 جید6615.32  بـعین الحجل1998-03-24

بلخضر   لبني 25084852 جید6714.74  بـعین الحجل1998-04-22

بلخضر   لیند ة 25084857 قریب من الجید6813.80  بـسیدى عیسى1998-04-30

قویدري   عبد العزیز 25084792 قریب من الجید6913.24  بـعین الحجل1998-05-28

حمیدي   فریال 25084839 قریب من الجید7012.52  بـعین الحجل1998-06-29

زیان   عبیر 25084802 جید جدا7116.40  بـعین الحجل1998-08-12

بلخظر   عبد الرؤوف 25084785 جید7214.58  بـعین الحجل1998-09-06

بن ناعة   فطوم 25084843 مقبول7311.30  بـعین الحجل1998-10-30

معمري   عالء 25084807 قریب من الجید7413.50  بـعین الحجل1998-11-04

صحراوي   غنیة 25084833 قریب من الجید7513.44  بـسیدي عیسى1998-11-28

حالب   صفاء 25084773 جید جدا7616.52  بـعین الحجل1999-07-23

معمرى   صالح الدین 25084775 جید7714.28  بـعین الحجل1999-11-04

جابري   راضیة 25084673 قریب من الجید7812.56  بـعین الحجل1995-02-26

سلطاني   رضوان 25084684 جید7914.04  بـالمسیلة1995-03-16

شریفي   رقیة 25084685 قریب من الجید8013.74  بـعین الحجل1995-04-04

خبال   رحمة 25084681 قریب من الجید8113.86  بـعین الحجل1995-11-03

شعباني   رانیة 25084675 قریب من الجید8213.48  بـعین الحجل1997-07-01

324من175:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2عین الحجـــل| متوسطة محمد رشید رضا ـ عین الحجل  | 28262: المؤسسة  

مرزوقي   راضي 25084672 مقبول8311.88  بـعین الحجل1997-08-06

بن عامر   ربیع 25084678 قریب من الجید8413.44  بـعین الحجل1997-10-27

خبال   رابح 25084671 جید8515.76  بـعین الحجل1998-05-22

زیان   رشدي 25084683 قریب من الجید8612.68  بـعین الحجل1998-06-29

مشتر   زولیخة 25084699 قریب من الجید8712.68  بـعین الحجل1998-07-26

عبید   دنیا عائشة 25084668 جید8814.20  بـالمسیلة1998-09-03

منیة   ذھبیة 25084669 جید جدا8917.44  بـعین الحجل1998-12-14

بدر الدین   رحاب 25084680 جید9015.88  بـاوالد سیدي براھیم1999-05-08

لبزة   خلیل 25084647 مقبول9111.48  بـعین الحجل1994-01-15

مباركى   حنا ن 25084630 مقبول9210.80  بـعین الحجل1995-12-05

درفلو   حمزة 25084628 مقبول9311.64  بـعین الحجل1996-02-07

شریفي   دنیا 25084655 قریب من الجید9412.82  بـسیدي عیسى1996-03-08

بوعزیز   حنان 25084631 قریب من الجید9512.62  بـعین الحجل1996-03-28

زیان   حمیدة 25084629 مقبول9610.64  بـعین الحجل1996-06-18

مرابط   دراجي 25084651 مقبول9710.26  بـعین الحجل1997-02-05

صحراوي   خولة 25084649 قریب من الجید9813.16  بـعین الحجل1997-04-13

بن حمید ة   دنیا 25084656 مقبول9910.72  بـعین الحجل1997-08-15

بلخضر   حسام الدین 25084621 مقبول10010.54  بـعین الحجل1997-11-28

رحمانى   حفصة 25084622 مقبول10111.18  بـعین الحجل1998-05-04

نیقرو   دعاء 25084652 مقبول10211.36  بـعین الحجل1998-05-16

مباركي   خدیجة 25084644 مقبول10311.88  بـعین الحجل1998-06-11

بن یوسف   یمینة 25084977 مقبول10411.88  بـعین الحجل1996-11-12

بلخضر   یاسین 25084976 مقبول10511.12  بـعین الحجل1997-07-14

مكید   یاسمین 25084973 مقبول10611.22  بـسیدي عیسى1998-06-12

زیا ن   ولید 25084972 مقبول10710.94  بـسیدي عیسى1998-08-07

صحراوي   وسام 25084968 قریب من الجید10813.22  بـعین الحجل1998-09-29

سلیني   یاسمین 25084974 قریب من الجید10912.92  بـعین الحجل1998-10-27

شریط   ثلجة 25084602 مقبول11010.92  بـعین الحجل1994-04-11

مشتر   ابراھیم 25084570 مقبول11111.60  بـعین الحجل1995-11-17

324من176:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2عین الحجـــل| متوسطة محمد رشید رضا ـ عین الحجل  | 28262: المؤسسة  

مشتر   جمال 25084604 قریب من الجید11212.28  بـسیدي عیسى1996-03-14

زیان   أسامة 25084525 مقبول11311.66  بـعین الحجل1996-08-16

بوعافیة   اسماعیل 25084576 قریب من الجید11412.52  بـعین الحجل1996-08-23

بن نویوة   احمد 25084573 قریب من الجید11512.32  بـسیدي عیسي1996-08-31

شریط   أیوب 25084550 قریب من الجید11612.80  بـعین الحجل1997-01-07

بلخضر   اشواق 25084577 قریب من الجید11712.96  بـعین الحجل1997-03-12

سعیدي   ایمان 25084587 مقبول11811.92  بـعین الحجل1997-04-03

بلھادي   بشرى 25084592 قریب من الجید11913.18  بـعین الحجل1997-04-23

زیان   ایوب 25084591 جید12014.20  بـسیدي عیسى1997-08-02

صحراوي   امال 25084583 قریب من الجید12113.04  بـعین الحجل1998-01-11

قطاف   بشرى 25084593 جید12214.36  بـعین الحجل1998-03-04

زایدي   آیة 25084522 مقبول12311.72  بـسیدي عیسى1998-06-08

شابي   أیمن 25084547 قریب من الجید12413.60  بـعین الحجل1998-07-05

شابي   إیمان 25084568 قریب من الجید12513.94  بـعین الحجل1998-07-05

صحراوي   امیمة 25084586 مقبول12611.92  بـسیدي عیسى1998-09-08

زیا ن   الخنساء 25084578 جید جدا12717.18  بـعین الحجل1998-11-09

بن غینة   اسامة 25084574 قریب من الجید12812.26  بـعین الحجل1998-11-28

حمزة   أمال 25084537 مقبول12910.18  بـعین الحجل1998-12-04

مختاري   بن عمران 25084600 قریب من الجید13013.42  بـعین الحجل1999-02-22

324من177:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2عین الحجـــل| عین الحجل - المتوسطة المركزیة  | 28263: المؤسسة  

شھیدي   محمد 25084877 قریب من الجید113.14  بـعین الحجل1995-07-07

عكروم   مریم 25084900 مقبول210.88  بـعین الحجل1997-03-31

بلھادي   محمد 25084883 مقبول310.88  بـعین الحجل1997-08-11

بوعافیة   مسعودة 25084904 مقبول410.88  بـعین الحجل1998-01-08

دلھوم   مسعود 25084903 مقبول510.92  بـعین الحجل1998-04-15

بولعراس   محمد أمین 25084888 قریب من الجید612.92  بـعین الحجل1998-05-28

بلخضر   محمد 25084885 قریب من الجید712.44  بـعین الحجل1998-07-06

مرزوق   مسعودة 25084906 مقبول811.96  بـعین الحجل1998-09-11

مشتر   مریم 25084901 مقبول910.52  بـعین الحجل1998-09-22

خلیفي   محمد األمین 25084890 مقبول1011.84  بـعین الحجل1998-12-10

بن حامد   مروة 25084897 قریب من الجید1112.16  بـسیدي عیسى1999-04-08

بن حامد   ھاجر 25084944 جید1214.52  بـعین الحجل1994-05-10

دوسن   نور الھدى 25084939 مقبول1310.92  بـعین الحجل1995-07-17

مرابط   ھاجر 25084945 قریب من الجید1413.56  بـعین الحجل1996-04-20

خبال   ھالة 25084949 قریب من الجید1513.86  بـعین الحجل1996-08-06

ریان   منال 25084922 مقبول1611.48  بـعین الحجل1997-03-13

بن دحمان   نسیم 25084933 مقبول1711.83  بـتیزي وزو1997-10-02

ذھبي   منال 25084923 مقبول1811.74  بـعین الحجل1997-12-19

میھوبي   ھاجر 25084946 قریب من الجید1912.02  بـبوروبة1998-03-15

لموات   منال 25084925 قریب من الجید2013.80  بـعین الحجل1998-04-14

بن نویوة   نجاة 25084930 قریب من الجید2112.12  بـعین الحجل1998-05-25

دوسن   منصورة 25084926 قریب من الجید2213.14  بـعین الحجل1998-06-27

زایدي   نورة 25084943 جید جدا2316.04  بـعین الحجل1998-08-08

ولد جاباهللا   ھناء 25084954 مقبول2411.74  بـعین الحجل1998-09-03
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زایدي   نور الھدى 25084941 قریب من الجید2512.68  بـعین الحجل1998-11-28

معمري   شیماء 25084755 قریب من الجید2612.32  بـعین الحجل1996-06-23

فاضلي   شھاب الدین 25084748 قریب من الجید2712.02  بـعین الحجل1996-07-06

الوافي   شھیناز 25084750 مقبول2810.94  بـعین الحجل1997-02-20

عیواج   شعیب 25084745 قریب من الجید2912.56  بـعین الحجل1997-05-02

عیواج   شیماء 25084756 مقبول3011.50  بـعین الحجل1997-09-25

زایدي   سعاد 25084718 مقبول3110.76  بـعین الحجل1997-12-31

لموات   سید علي 25084740 مقبول3210.60  بـسیدي عیسى1998-02-23

سراي   سعاد 25084719 قریب من الجید3312.80  بـعین الحجل1998-04-06

بوعافیة   سلمى 25084727 قریب من الجید3412.08  بـعین الحجل1998-06-07

بغدادي   شھیناز 25084752 قریب من الجید3513.60  بـعین الحجل1999-05-02

حرحوز   عبد النور 25084797 قریب من الجید3613.90  بـعین الحجل1995-01-29

خبال   عبد الرحمان 25084786 قریب من الجید3712.42  بـعین الحجل1995-02-19

بن عامر   عبد النور 25084798 مقبول3811.68  بـعین الحجل1995-07-03

نقبیل   صالح الدین 25084774 قریب من الجید3912.52  بـعین الحجل1995-11-15

بن یطو   عبد الصمد 25084791 قریب من الجید4013.24  بـعین الحجل1996-06-06

حالب   عبد المجید 25084795 قریب من الجید4112.00  بـعین الحجل1996-10-01

بوعافیة   عیسى 25084828 مقبول4211.00  بـعین الحجل1996-10-17

رحموني   عبد اهللا 25084793 مقبول4311.00  بـعین الحجل1997-02-20

بلھادي   عیسى 25084829 مقبول4411.00  بـعین الحجل1997-04-05

معمري   فطیمة زھرة 25084844 مقبول4510.64  بـعین الحجل1997-09-21

زایدي   عبد الرؤوف 25084784 قریب من الجید4612.20  بـعین الحجل1997-10-26

لعیفاوي   عالء الدین 25084818 قریب من الجید4712.24  بـعین الحجل1998-01-03

بن یطو   غنیة 25084832 مقبول4811.54  بـعین الحجل1998-04-09

جوادي   عفاف 25084806 قریب من الجید4913.50  بـالبیرین1998-05-31

جدي   فریدة 25084841 قریب من الجید5013.38  بـسیدي عیسى1998-07-04

بلھادي   شیماء 25084768 جید5114.40  بـعین الحجل1998-07-19

لباشي   طاھر 25084778 جید5215.30  بـعین الحجل1998-08-11

عزیزي   كوثر 25084850 مقبول5310.94  بـسیدي عیسى1998-10-04
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دوسن   علي 25084822 جید5414.26  بـسیدي عیسى1998-10-16

نباد   عبد الحق 25084780 جید5514.42  بـسیدي عیسى1999-02-27

دوسن   عالء الدین 25084820 قریب من الجید5612.50  بـعین الحجل1999-03-27

عبد الالوي   شیماء 25084769 قریب من الجید5712.64  بـعین الحجل1999-05-13

عمور   صفاء 25084772 قریب من الجید5813.18  بـعین الحجل1999-06-07

حرحوز   رمضان 25084687 قریب من الجید5912.62  بـعین الحجل1994-03-02

دبوسي   سارة 25084704 مقبول6011.26  بـعین الحجل1994-05-08

ملكي   زیان 25084701 مقبول6110.40  بـعین الحجل1994-06-30

دوسن   زكریاء 25084691 مقبول6210.54  بـعین الحجل1995-10-05

صحراوي   ربح 25084677 جید6314.54  بـعین الحجل1996-02-12

رحال   رمزي 25084686 قریب من الجید6412.04  بـعین الحجل1997-10-30

خبال   زكریاء 25084693 قریب من الجید6513.26  بـعین الحجل1998-06-24

عواج   رشا 25084682 جید جدا6616.24  بـسیدي عیسى1998-12-25

نقبیل   رحاب 25084679 جید6714.70  بـعین الحجل1999-03-20

دبوسي   خیرة 25084650 مقبول6810.92  بـعین الحجل1994-07-23

جعنون   حوریة 25084640 قریب من الجید6913.50  بـعین الحجل1994-11-23

بغدادي   دلیلة 25084654 قریب من الجید7012.92  بـعین الحجل1994-11-30

شوكي   حنان 25084636 قریب من الجید7113.46  بـعین الحجل1996-09-12

بلھادي   خلیل 25084648 قریب من الجید7212.84  بـعین الحجل1996-11-13

عالك   حیاة 25084641 قریب من الجید7312.86  بـعین الحجل1996-12-26

دوسن   خلود 25084646 قریب من الجید7412.92  بـسیدي عیسى1997-07-14

بولعراس   حلیمة 25084627 مقبول7511.16  بـعین الحجل1997-11-14

ملكي   حیاة 25084642 مقبول7611.94  بـعین الحجل1998-03-21

حالب   خدیجة 25084645 قریب من الجید7712.28  بـعین الحجل1998-10-20

بن نویوة   یوسف 25084979 قریب من الجید7813.16  بـعین الحجل1994-04-29

بن یطو   یوسف 25084980 قریب من الجید7913.10  بـعین الحجل1994-08-04

حرحوز   یوسف 25084981 قریب من الجید8012.62  بـعین الحجل1994-12-26

سویب   ولید 25084971 قریب من الجید8113.28  بـعین الحجل1996-08-12

سباع   یاسمینة 25084975 مقبول8210.90  بـعین الحجل1997-07-07
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بن یوسف   أنور 25084542 مقبول8311.86  بـعین الحجل1994-02-17

معمري   المعتصم باهللا 25084581 مقبول8411.74  بـعین الحجل1994-04-11

زایدي   تومیة 25084601 قریب من الجید8513.10  بـعین الحجل1994-11-26

معمري   ابراھیم 25084571 مقبول8611.14  بـعین الحجل1996-05-28

بلطرش   أمیرة 25084538 قریب من الجید8712.60  بـسیدي عیسى1996-05-29

برابح   الھام 25084582 قریب من الجید8812.68  بـعین الحجل1996-10-08

مشتر   بن رحمون 25084599 مقبول8910.80  بـعین الحجل1997-02-19

معمري   جھاد 25084607 مقبول9011.68  بـباب الوادي1997-05-22

سویب   ایمان 25084588 مقبول9111.80  بـعین الحجل1997-06-29

بولعراس   أیمن 25084544 مقبول9210.08  بـسیدي عیسى1997-07-27

بوعافیة   أیمن 25084545 مقبول9310.94  بـعین الحجل1997-10-21

نقبیل   احالم 25084572 مقبول9410.56  بـعین الحجل1997-10-28

عیساوي   أسیا 25084530 مقبول9510.66  بـالبویرة1997-12-24

بلھادي   جالل 25084603 مقبول9611.40  بـعین الحجل1997-12-31

شابي   إیمان 25084555 جید9714.30  بـعین الحجل1998-01-06

عزیزي   آیة 25084521 مقبول9811.32  بـعین الحجل1998-01-07

دوسن   إیمان 25084556 مقبول9910.76  بـعین الحجل1998-01-27

قطاف   امیرة فاطمة الزھراء 25084585 مقبول10010.02  بـعین الحجل1998-05-24

خلف اهللا   أمال 25084536 قریب من الجید10112.36  بـعین الحجل1998-05-27

أحروز   أیمن 25084546 قریب من الجید10212.46  بـسیدي عیسى1998-06-10

حرحوز   أیوب 25084551 مقبول10311.14  بـعین الحجل1998-07-06

بن حامد   ایمان 25084589 قریب من الجید10412.56  بـعین الحجل1998-09-18

معمري   أیمن 25084548 قریب من الجید10513.10  بـعین الحجل1998-09-20

مشتر   أشرف 25084531 مقبول10610.74  بـعین الحجل1998-09-26

یوسفي   أیوب 25084552 مقبول10710.64  بـعین الحجل1998-10-13

مشتر   بشیر 25084597 قریب من الجید10812.30  بـعین الحجل1998-10-17

برابح   ایمان 25084590 قریب من الجید10912.92  بـعین الحجل1998-10-24

الوافي   بلقیس 25084598 قریب من الجید11012.50  بـعین الحجل1998-11-15

بن نویوة   أیمن شاكر 25084549 جید11115.06  بـعین الحجل1998-12-19
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زایدي   إبراھیم 25084553 قریب من الجید11213.14  بـعین الحجل1998-12-31
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زیان   محمد 25084880 قریب من الجید112.32  بـعین الحجل1996-03-28

قطاف   مسعود 25084902 مقبول211.06  بـعین الحجل1998-02-12

عزیزي   محمد أیمن 25084889 قریب من الجید312.52  بـالبیرین1998-03-04

بن حامد   مسعودة 25084905 قریب من الجید413.40  بـعین الحجل1998-05-20

معمري   مروة 25084895 قریب من الجید513.10  بـسیدي عیسى1998-07-22

مزھود   ھشام 25084953 قریب من الجید612.60  بـعین الحجل1996-06-18

قارة   نذیر 25084932 مقبول710.52  بـسیدي عیسى1996-08-30

عمارة   مفتاح 25084918 قریب من الجید813.62  بـعین الحجل1996-10-02

تومي   نور الھدى 25084940 قریب من الجید913.44  بـعین الحجل1997-06-26

بن حامد   شمس 25084746 قریب من الجید1012.32  بـعین الحجل1996-02-07

حرحوز   سھیلة 25084738 قریب من الجید1112.14  بـعین الحجل1996-12-26

یوسفي   سیف الدین 25084743 قریب من الجید1212.70  بـعین الحجل1998-06-20

شریفي   شھرزاد 25084749 قریب من الجید1313.38  بـعین الحجل1998-11-05

زروقي   غنیة 25084831 قریب من الجید1412.26  بـسیدي عیسى1995-08-25

زروقي   عبد الوھاب 25084800 قریب من الجید1512.36  بـعین الحجل1996-01-15

جوادي   فاروق 25084837 قریب من الجید1612.48  بـعین الحجل1996-05-02

تونسي   عبدالجلیل 25084801 مقبول1711.12  بـعین الحجل1996-12-19

سلطاني   عبد المالك 25084794 مقبول1810.78  بـالمسیلة1997-04-11

جوادي   لزھر 25084853 مقبول1910.00  بـعین الحجل1997-06-19

تومي   عبد الرحمان 25084787 قریب من الجید2013.94  بـعین الحجل1997-07-02

معمري   عبد السالم 25084789 مقبول2111.26  بـعین الحجل1997-07-03

حرحوز   عفاف 25084805 مقبول2211.38  بـسیدي عیسى1997-11-16

حمو   علي 25084821 قریب من الجید2312.92  بـعین الحجل1998-02-02

بن حامد   لعیساوي 25084855 مقبول2411.54  بـعین الحجل1998-02-08
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حالب   طیب 25084779 قریب من الجید2513.26  بـعین الحجل1998-04-08

معمري   فاتح 25084834 قریب من الجید2612.40  بـسیدي عیسى1998-05-17

زروقي   عمر 25084826 قریب من الجید2712.84  بـعین الحجل1998-05-21

بولعراس   لبنى 25084851 مقبول2811.58  بـعین الحجل1998-06-22

عزیزي   كریمة 25084849 قریب من الجید2912.40  بـعین الحجل1998-10-29

بلخضر   عیشة 25084830 قریب من الجید3013.50  بـعین الحجل1999-01-30

نقبیل   سارة 25084703 مقبول3110.30  بـعین الحجل1993-12-05

بن عامر   رابح 25084670 جید3215.18  بـعین الحجل1995-11-18

ھجرسي   ریاض 25084688 مقبول3310.58  بـعین الحجل1997-02-19

شریط   زیاد 25084700 مقبول3410.20  بـعین الحجل1997-08-18

قطاف   سارة 25084705 مقبول3510.68  بـعین الحجل1997-09-29

شریط   رانیة 25084676 قریب من الجید3613.42  بـسیدي عیسى1997-10-13

معمري   حنان 25084633 مقبول3711.50  بـعین الحجل1996-06-10

دبوسي   حنان 25084634 مقبول3810.62  بـعین الحجل1996-06-19

عزیزي   حنان 25084635 مقبول3910.10  بـعین الحجل1996-07-31

دالج   حنان 25084637 مقبول4010.92  بـعین الحجل1996-10-20

معمري   دنیا 25084657 مقبول4110.62  بـعین الحجل1998-12-27

العطوي   یوسف 25084982 مقبول4210.70  بـعین الحجل1996-12-13

ھجرسي   یونس 25084983 مقبول4311.96  بـعین الحجل1998-11-21

بن حامد   یمینة 25084978 مقبول4411.64  بـعین الحجل1998-11-26

معمري   وفاء 25084970 جید4514.28  بـعین الحجل1999-03-02

بوغرارة   إیمان 25084554 قریب من الجید4613.82  بـعین الحجل1995-09-30

صحراوي   اسماعیل 25084575 مقبول4710.62  بـعین الحجل1995-10-25

زروقي   أمین 25084541 مقبول4810.38  بـعین الحجل1996-11-17

صحراوي   أسماء 25084529 مقبول4910.42  بـعین الحجل1997-06-28

الوافي   العید 25084580 مقبول5011.58  بـعین الحجل1997-07-14

بن حامد   أكرم 25084533 مقبول5110.70  بـعین الحجل1997-09-24

معمري   أمیرة 25084539 قریب من الجید5212.02  بـعین الحجل1998-05-26

زروقي   بشرى 25084594 قریب من الجید5312.70  بـعین الحجل1998-08-11

324من184:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2عین الحجـــل| عین الحجل - متوسطة بلطرش ثامر  | 28264: المؤسسة  

عواج   بشرى 25084596 قریب من الجید5412.84  بـعین الحجل1998-09-06

عامروعلي   جمال الدین 25084605 قریب من الجید5513.72  بـسیدي عیسى1998-12-22

زروقي   إیمان 25084569 قریب من الجید5613.52  بـسیدي عیسى1999-02-25

324من185:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2عین الحجـــل| عین الحجل -المتوسطة الجدیدة  | 28265: المؤسسة  

شریفي   مریم 25084898 مقبول111.80  بـسور الغزالن1996-12-01

زیان   مصطفى 25084907 مقبول211.70  بـعین الحجل1998-03-05

سویب   لیلى 25084869 قریب من الجید313.50  بـسیدي عیسى1998-05-14

محمودي   مروة 25084896 قریب من الجید413.04  بـعین الحجل1998-10-23

سبیبیط   ملیكة 25084919 جید515.26  بـامشدالة1995-04-30

سبیبیط   نجاة 25084929 جید615.78  بـامشدالة1996-11-25

قویدري   نادیة 25084927 قریب من الجید713.96  بـالبویرة1998-01-20

قویدري   ھیثم 25084956 جید814.46  بـسیدي عیسى1998-07-21

زیان   نجاة 25084931 مقبول911.32  بـعین الحجل1998-11-25

قویدري   شیماء 25084753 قریب من الجید1012.38  بـعین الحجل1994-08-28

لبزة   شیماء 25084754 قریب من الجید1112.16  بـسیدي عیسى1996-03-10

زیواش   سھام 25084736 قریب من الجید1213.40  بـعین الحجل1997-05-06

سویب   شیماء 25084757 مقبول1311.06  بـعین الحجل1998-02-07

طوال   سمیرة 25084734 مقبول1410.04  بـبن سرور1998-11-07

نجیم   فیروز 25084846 مقبول1510.18  بـعین الحجل1996-02-23

دلھوم   قادة 25084847 مقبول1611.62  بـعین الحجل1996-07-26

زیوش   فضیلة 25084842 مقبول1711.90  بـالبویرة1996-12-30

جدیلي   لمین 25084856 مقبول1810.68  بـعین الحجل1998-01-12

سویب   عبد الحلیم 25084783 قریب من الجید1912.66  بـسیدي عیسى1998-06-02

حمیدي   زكریاء محمد 25084695 مقبول2010.70  بـعین الحجل1996-05-11

قویدري   سارة 25084706 قریب من الجید2112.56  بـعین الحجل1998-03-25

درفلو   راضیة 25084674 جید2214.02  بـعین الحجل1998-04-22

زیواش   حدة 25084618 قریب من الجید2312.10  بـعین الحجل1995-08-17

سویب   حنان 25084632 مقبول2411.68  بـعین الحجل1996-05-15

324من186:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2عین الحجـــل| عین الحجل -المتوسطة الجدیدة  | 28265: المؤسسة  

قویدري   خالد 25084643 قریب من الجید2513.80  بـعین الحجل1996-12-02

شوكي   حفیظة 25084623 جید2615.08  بـعین الحجل1998-01-02

دالج   حنان 25084638 قریب من الجید2713.98  بـعین الحجل1998-02-01

سویب   حنان 25084639 جید2814.52  بـعین الحجل1998-10-20

سویب   العید 25084579 مقبول2911.48  بـعین الحجل1995-05-30

سحیم   بشرى 25084595 قریب من الجید3012.86  بـعین وسارة1998-09-06

324من187:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1بوسعــادة| متوسطة سیدي ثامر ـ بوسعادة  | 28275: المؤسسة  

بغدادي   صبرینة 25085810 قریب من الجید112.82  بـبوسعادة1998-05-11

شیخاوي   شیماء 25085796 مقبول211.26  بـبوسعادة1998-11-05

نویبات   عبد القادر 25085909 مقبول311.16  بـبوسعادة1994-10-15

رحمون   عبد الكریم 25085916 جید414.00  بـبوسعادة1995-08-15

عبد الباقي   عبد اهللا عزام 25085924 مقبول510.42  بـبوسعادة1996-10-11

خذاري   عبد المالك 25085925 قریب من الجید612.66  بـعبادلة1998-02-24

خیذري   فاطمة الزھراء 25086024 مقبول710.56  بـبوسعادة1998-02-14

مفتاح   فاطمة جیھان 25086030 قریب من الجید813.02  بـوھران1998-08-13

قحیوش   محمد 25086129 جید914.40  بـبوسعادة1994-07-06

بن عطیة   قویدر 25086071 مقبول1011.26  بـسیدي عامر1996-07-05

قحیوش   لبنى 25086096 مقبول1110.50  بـبوسعادة1998-08-30

زیاني   فطیمة 25086059 جید جدا1216.14  بـبوسعادة1999-02-13

العمري   مسلم 25086266 مقبول1310.30  بـبوسعادة1995-12-13

خضار   نبیل 25086320 قریب من الجید1412.66  بـبوسعادة1997-02-23

قادري   مصطفى عادل 25086275 مقبول1510.18  بـبوسعادة1997-10-06

بن سالم   محمد سلیم 25086203 مقبول1610.86  بـبوسعادة1998-07-15

سید العزارة   محمد طھ 25086205 قریب من الجید1713.72  بـبوسعادة1998-10-22

بوقرقار   ندى 25086332 قریب من الجید1813.18  بـبوسعادة1999-02-09

لماني   نورالدین 25086404 قریب من الجید1913.40  بـالمسیلة1997-06-22

بازة   نصیرة 25086357 مقبول2011.44  بـبوسعادة1998-11-07

بن عیسى   یاسین الجیاللي 25086509 قریب من الجید2112.38  بـبوسعادة1998-01-30

لعرابي   یسرى 25086516 قریب من الجید2212.32  بـمسیلة1998-04-29

حفیظ   وفاء 25086475 قریب من الجید2312.98  بـبوسعادة1998-05-19

نویبات   ھناء 25086449 مقبول2411.44  بـبوسعادة1998-08-04

324من188:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| متوسطة سیدي ثامر ـ بوسعادة  | 28275: المؤسسة  

حاج محمد   زھرة 25085616 مقبول2510.13  بـغردایة1998-08-26

بن بھلولي   زھرة األمل 25085617 مقبول2611.26  بـبوسعادة1998-09-30

ضویو   زلیخة 25085611 جید2714.36  بـبوسعادة1999-01-11

بوصیلة   سعید 25085681 قریب من الجید2812.44  بـبوسعادة1996-00-00

بن عمارة   سالف 25085706 قریب من الجید2912.88  بـبوسعادة1996-11-30

عبد الرزاق   سعیدة 25085695 مقبول3010.54  بـبوسعادة1997-10-10

الباھي   سارة 25085660 مقبول3110.16  بـبوسعادة1998-03-22

بن سالم   سمیة 25085729 مقبول3210.56  بـبوسعادة1998-05-12

بلواضح   سعد اهللا 25085675 قریب من الجید3312.58  بـبوسعادة1998-07-01

طیباوي   سندس 25085733 مقبول3410.46  بـبوسعادة1998-11-12

حلیتیم   سندس 25085744 جید جدا3516.32  بـبوسعادة1999-06-23

زقعار   حیاة 25085461 مقبول3611.66  بـعین الملح1997-01-03

شوقي   ریاض 25085583 مقبول3711.16  بـمرسیلیا1996-07-16

عبد الباقي   رفیدة 25085572 مقبول3811.34  بـبوسعادة1998-04-07

لقوي   دنیا 25085522 قریب من الجید3913.94  بـبوسعادة1998-04-10

جقدالي   دالل 25085518 مقبول4011.02  بـبوسعادة1998-08-30

بوسدرة   روان 25085581 مقبول4111.80  بـبوسعادة1998-10-24

عبد الحق   ثامر 25085365 قریب من الجید4212.92  بـبوسعادة1994-07-15

دیھ   حسام 25085407 مقبول4310.22  بـبوسعادة1996-05-12

زیاني   توفیق 25085364 جید4414.68  بـبوسعادة1998-02-21

تواتي   جیھان 25085401 جید جدا4517.18  بـالمغرب1998-11-16

حباسي   السعید 25085195 مقبول4610.76  بـبوسعادة1996-06-13

شیخاوي   الشیماء 25085198 مقبول4710.64  بـبوسعادة1996-06-14

كرمیش   المھدي 25085227 مقبول4810.90  بـبوسعادة1997-02-05

لقرادة   الیامنة 25085252 مقبول4911.10  بـبوسعادة1997-05-04

بطال   ایمان 25085276 مقبول5010.06  بـبوسعادة1997-07-05

بلواضح   الھام اشواق 25085248 مقبول5110.30  بـبوسعادة1997-07-21

نویبات   امیرة 25085263 قریب من الجید5212.16  بـبوسعادة1998-12-20

دالي   بالل 25085326 مقبول5311.06  بـبوسعادة1995-03-05

324من189:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| متوسطة سیدي ثامر ـ بوسعادة  | 28275: المؤسسة  

بشیري   اشواق رقیة 25085149 مقبول5411.72  بـبوسعادة1997-04-17

بن اعریعیرة   اسماعیل 25085130 مقبول5511.04  بـبوسعادة1995-10-22

بن سالم   احمد االمین 25085110 مقبول5610.74  بـبوسعادة1997-01-22

لعرابي   اسماء 25085124 مقبول5711.02  بـبوسعادة1997-02-09

السد   اسامة بالل 25085118 مقبول5810.72  بـبوسعادة1997-03-21

مبروكي   احمد زكریاء 25085111 مقبول5910.20  بـبوسعادة1998-03-13

قحیوش   إیمان 25085095 مقبول6010.28  بـبوسعادة1998-09-09

جملي   أیمن 25085055 مقبول6110.44  بـبوسعادة1998-05-07

دفي   أنیسة 25085049 جید6214.64  بـبوسعادة1998-08-01

حاجي   أسماء 25085019 جید6314.60  بـبوسعادة1998-08-14

شرابة   أسماء انصاف 25085021 مقبول6410.06  بـبوسعادة1998-08-17

لوعیل   أنور 25085048 مقبول6511.42  بـبوسعادة1999-02-27

لقوق   یونس 25086551 مقبول6611.56  بـبوسعادة1998-03-21

324من190:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة .محمد العید آل خلیفة/م | 28276: المؤسسة  

ملكي   عبد اهللا 25085919 مقبول111.00  بـتامسة1995-00-00

عبد الكریم   عبد المالك 25085926 جید215.56  بـبوسعادة1998-05-08

رویبي   عبد الصمد 25085907 جید314.32  بـبوسعادة1998-12-10

سلماني   عقبة 25085958 مقبول410.90  بـالمسیلة1998-03-01

عكة   مریم 25086250 مقبول510.22  بـبوسعادة1997-07-18

عریب   منال 25086297 جید615.12  بـبوسعادة1998-07-07

جعیو   منتھى 25086299 جید714.36  بـبوسعادة1998-12-22

نعومي   نور الدین 25086375 قریب من الجید812.40  بـبوسعادة1996-00-00

فتیح   نورة 25086408 قریب من الجید913.46  بـطولقة والیة بسكرة1996-02-15

طویافي   ھجیرة 25086424 مقبول1011.48  بـتامسة1997-12-14

منصور   نصیرة 25086356 قریب من الجید1112.64  بـبوسعادة1998-10-29

زروقي   وفاء 25086474 قریب من الجید1213.96  بـبوسعادة1998-02-03

العمري   سامیة 25085668 مقبول1310.30  بـبوسعادة1997-10-07

دیة   سالم 25085665 مقبول1411.18  بـالمعاریف1997-12-08

سلیخ   سارة 25085658 مقبول1510.78  بـبوسعادة1998-01-26

كرزي   سفیان 25085701 جید1615.88  بـعین الملح1998-05-25

بكاي   سارة 25085662 مقبول1711.02  بـبوسعادة1998-06-24

بن شعبي   زینب 25085644 مقبول1811.60  بـبوسعادة1998-12-04

منصور   سھام 25085746 قریب من الجید1912.34  بـبوسعادة1996-12-08

أمحمدي   سھام 25085747 قریب من الجید2013.78  بـبوسعادة1997-12-07

أودیع   سھام 25085748 مقبول2111.38  بـتازمالت1998-01-27

لحویشي   بلقاسم 25085345 مقبول2210.24  بـالمعمورة1995-05-30

بلواضح   حسني 25085410 مقبول2310.48  بـبوسعادة1997-09-18

حفاني   ایمان 25085282 مقبول2411.94  بـبوسعادة1998-04-16

324من191:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة .محمد العید آل خلیفة/م | 28276: المؤسسة  

نعومي   إسماعیل 25085073 مقبول2510.66  بـبوسعادة1996-00-00

بلواضح   أشواق 25085023 مقبول2610.34  بـبوسعادة1996-07-11

حمیدي   یونس 25086553 مقبول2711.50  بـبوسعادة1999-03-09

324من192:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1بوسعــادة| ناصر الدین دیني ـ بوسعادة / م | 28277: المؤسسة  

بسكر   صفاء 25085814 مقبول110.90  بـبوسعادة1996-10-15

طوال   صابرین أفطیمة 25085800 قریب من الجید213.88  بـبوسعادة1998-10-22

قریشي   عبد المجید 25085928 مقبول310.44  بـبوسعادة1995-07-02

بھي الدین   عبد القادر 25085913 قریب من الجید412.96  بـبوسعادة1998-04-17

لمعرق   عبد الباسط 25085877 قریب من الجید512.04  بـبوسعادة1998-08-10

قالي   عبد الحق 25085879 مقبول610.74  بـبوسعادة1998-12-03

بوشیبة   فاطمة 25086013 مقبول710.02  بـبوسعادة1995-09-04

محمودي   محمد 25086146 مقبول810.18  بـبوسعادة1995-12-16

عثماني مرابو   فتیحة 25086050 قریب من الجید912.44  بـبوسعادة1997-03-29

احمیدي   المیة ریان 25086082 مقبول1010.58  بـبوسعادة1997-12-16

بن سالم   محفوظ الخیر 25086125 مقبول1110.68  بـبوسعادة1998-04-28

حدیبي   لندة 25086110 مقبول1210.24  بـبوسعادة1998-06-27

كشیدة   مروة 25086226 مقبول1310.26  بـبوسعادة1997-12-31

رماص   نبیلة 25086323 مقبول1410.54  بـبوسعادة1998-04-16

فرحاتي   مصطفى 25086273 مقبول1510.68  بـبوسعادة1998-06-20

فرحاتي   مصطفى األمین 25086274 مقبول1610.36  بـبوسعادة1998-08-31

نعمي   ھارون 25086419 قریب من الجید1712.18  بـبوسعادة1996-05-24

عزوز   ھالة 25086421 مقبول1810.52  بـبوسعادة1997-12-05

حیجولي   نور الھدى 25086401 قریب من الجید1913.86  بـبوسعادة1998-03-17

كبسي   نصیرة 25086355 جید2014.40  بـبوسعادة1998-04-02

لخذاري   یوسف 25086533 قریب من الجید2113.02  بـبوسعادة1998-08-13

بن زیان   یسرى 25086517 مقبول2211.84  بـبوسعادة والیة مسیلة1998-10-05

ھني   زینب 25085626 مقبول2310.16  بـبوسعادة1995-01-24

عدالن   زكریاء 25085608 مقبول2410.18  بـبوسعادة1996-10-19

324من193:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| ناصر الدین دیني ـ بوسعادة / م | 28277: المؤسسة  

مزقیش   زین العابدین 25085624 مقبول2510.94  بـبوسعادة1998-01-01

مختاري   زینب 25085633 مقبول2611.48  بـبوسعادة1998-09-15

بودیسة   سارة 25085650 مقبول2710.78  بـعین الملح1995-12-11

شریكي   سھیلة 25085752 مقبول2810.62  بـبوسعادة1995-11-15

بوھادف   خلیل 25085481 مقبول2910.30  بـسیدي عامر1995-06-01

غزال   حیاة 25085459 قریب من الجید3012.66  بـبوسعادة1996-04-04

مھدید   رحمة 25085557 مقبول3110.29  بـبوسعادة1995-10-28

بومدین   رابح 25085530 مقبول3210.92  بـبوسعادة1996-01-23

دحماني   خیرة 25085510 قریب من الجید3312.36  بـعین الملح1996-04-25

مھدید   خلیل 25085496 مقبول3410.78  بـبوسعادة1996-11-15

القالي   رابح 25085531 مقبول3510.14  بـبوسعادة1997-03-27

موفق   دنیا 25085523 مقبول3611.84  بـبوسعادة1999-05-05

صالحي   حلیمة 25085418 مقبول3710.02  بـبوسعادة1995-05-16

رماص   حمزة 25085424 مقبول3810.14  بـبوسعادة1995-11-30

بلواضح   حلیمة 25085422 جید3915.64  بـبوسعادة1998-02-18

عویمر   النذیر 25085233 مقبول4010.26  بـأوالد سیدي ابراھیم1996-10-05

حدیبي   ام الخیر 25085254 مقبول4110.54  بـسیدي عامر1997-08-01

جلود   الیامنة 25085253 مقبول4210.40  بـبوسعادة1998-01-04

سلیماني   الطاھر 25085209 قریب من الجید4312.38  بـبوسعادة1998-08-01

فوضیلي   األمین 25085158 قریب من الجید4412.26  بـبوسعادة1998-05-03

بلمختار   أمینة 25085033 مقبول4510.38  بـبوسعادة1995-04-03

غالم   إبراھیم الخلیل 25085067 مقبول4610.10  بـبوسعادة1997-02-05

عمران   إبراھیم 25085066 مقبول4711.56  بـبوسعادة1997-02-21

حجولي   أحمد تقي الدین 25085008 مقبول4810.30  بـبوسعادة1997-10-21

أمھاني   أسماء 25085018 مقبول4910.30  بـبوسعادة1998-02-28

صوالح محمد   أیة 25085050 جید5014.86  بـعنابة1998-08-27

صیاد   أسامة 25085016 مقبول5111.06  بـبوسعادة1998-08-29

عیجولي   یونس 25086550 مقبول5211.00  بـالحراش1998-03-03

غزال   یونس 25086552 مقبول5310.72  بـبوسعادة1998-09-28

324من194:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| ناصر الدین دیني ـ بوسعادة / م | 28277: المؤسسة  

خالدي   یوسف 25086545 مقبول5410.94  بـبوسعادة1999-03-21

324من195:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة - متوسطة لقرادة بلقاسم  | 28278: المؤسسة  

دلمي   عبد اهللا 25085921 مقبول110.96  بـالمسیلة1998-03-15

رویصات   فاطنة 25086031 قریب من الجید212.52  بـبوسعادة1996-12-25

عطالوي   علي 25085976 قریب من الجید312.82  بـبوسعادة1998-11-29

النیة   لیلى 25086114 مقبول410.24  بـبوسعادة1996-09-19

شتیتح   مسعودة 25086263 قریب من الجید512.26  بـبوسعادة1998-06-17

حمدي   یوسف 25086527 مقبول610.70  بـبوسعادة1996-06-03

زید   وصال 25086470 مقبول711.46  بـبوسعادة1998-12-15

عطالوي   سماح 25085721 مقبول810.58  بـبوسعادة1995-07-07

بن تومي   سھیلة 25085756 مقبول911.32  بـبوسعادة1998-02-03

طالب   سھیلة 25085757 مقبول1010.46  بـبوسعادة1998-07-04

عزوز   سیف االسالم 25085759 قریب من الجید1113.16  بـسطیف1998-11-27

لوعیل   خلیصة 25085478 مقبول1210.08  بـبوسعادة1996-01-08

بوكراع   خدیجة 25085473 مقبول1310.04  بـبوسعادة1998-02-10

حمیدي   دحمان 25085515 مقبول1410.56  بـأوالد سیدي إبراھیم1994-11-06

ذباح   رانیا ام الخیر 25085550 مقبول1511.78  بـبوسعادة1997-08-17

لزرق   رضا 25085571 مقبول1611.96  بـبوسعادة1998-07-15

عمارة   ربیعة 25085556 مقبول1710.80  بـبوسعادة1999-01-07

بن بلخیر   بھیة 25085352 مقبول1810.92  بـبوسعادة1995-05-19

سلماني   جمال الدین مصطفى 25085376 مقبول1910.34  بـبوسعادة1996-08-03

بن بلخیر   حسین 25085412 مقبول2010.80  بـبوسعادة1997-12-12

بلة   امال 25085260 مقبول2111.60  بـبوسعادة1998-10-18

خارف   بشرة 25085323 مقبول2210.16  بـبوسعادة1996-09-24

لسلت   السعید 25085182 مقبول2310.40  بـبوسعادة1995-12-13

تناح   االمین 25085159 مقبول2411.48  بـبوسعادة1998-08-05

324من196:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة - متوسطة لقرادة بلقاسم  | 28278: المؤسسة  

غالب   احمد 25085109 مقبول2510.58  بـبوسعادة1997-06-24

یطو   ابراھیم 25085100 مقبول2610.10  بـبوسعادة1998-04-02

بن مداني   اسماء 25085126 مقبول2711.36  بـبوسعادة1998-04-10

عبد الحق   اسماء 25085127 مقبول2810.66  بـبوسعادة1998-04-26

شمیني   أحمد جالل 25085009 قریب من الجید2912.64  بـبوسعادة1998-01-21

مجیدي   إدریس 25085070 مقبول3011.02  بـالقبة1998-06-16

324من197:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة - أوت 20متوسطة حي  | 28279: المؤسسة  

كشیدة   صباح 25085803 مقبول111.88  بـبوسعادة1997-06-29

سعیدي   صبرینة 25085808 مقبول211.78  بـبوسعادة1997-09-16

معروف   صالح الدین 25085829 مقبول310.36  بـبوسعادة1997-09-27

نویبات   صفاء 25085815 مقبول411.76  بـبوسعادة1997-12-23

حفیضي   صبرینة 25085811 جید514.82  بـبوسعادة1999-02-14

توامي   عبد الكریم 25085917 مقبول610.94  بـبوسعادة1996-01-06

ھجرسي   عبد الحق 25085878 مقبول711.52  بـبوسعادة1996-08-29

عیاط   عبد النور 25085933 مقبول811.10  بـعین الملح1997-01-01

ودادي   عبد الرزاق 25085905 مقبول910.72  بـتامسة1997-01-18

بعلي   عبد الباسط 25085875 مقبول1011.52  بـبوسعادة1997-01-25

مغنیة   عبد القادر 25085912 مقبول1110.24  بـبوسعادة1998-02-04

سعیداني   ضرار 25085849 جید1214.92  بـبوسعادة1998-04-04

بلواضح   عادل 25085868 مقبول1310.40  بـبوسعادة1998-04-15

حجولي   عبد السالم قویدر 25085906 مقبول1410.92  بـبوسعادة1998-07-11

مومن   عبد الرحمان 25085899 مقبول1510.58  بـالھامل1998-09-13

قرنة   عبد الحلیم 25085883 قریب من الجید1613.76  بـبوسعادة1998-10-16

مداسي   عبد القادر 25085914 مقبول1710.38  بـبوسعادة1998-11-02

مجیدي   عبد المالك 25085927 قریب من الجید1812.54  بـعین الملح1999-01-29

قاسمي   عبد الرحمن 25085902 مقبول1910.00  بـالقبة1999-02-01

بلواضح   عمر 25085981 مقبول2011.18  بـبوسعادة1996-10-11

طلحة   عبیر 25085950 مقبول2110.24  بـباتنة1998-02-08

عمرور   عمر 25085982 مقبول2210.12  بـبوسعادة1998-04-30

قربابي   علي 25085974 قریب من الجید2312.20  بـبوسعادة1998-07-07

صیاد   علي 25085975 مقبول2411.38  بـبوسعادة1998-07-23

324من198:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة - أوت 20متوسطة حي  | 28279: المؤسسة  

بلواضح   فاطمة الزھراء 25086028 مقبول2511.44  بـبوسعادة1998-09-21

شترة   عماد الدین 25085977 قریب من الجید2612.48  بـبوسعادة1998-11-06

حدیبي   عزیز رمزي 25085954 مقبول2710.10  بـبوسعادة1998-12-20

عماري   محمد 25086162 مقبول2811.82  بـبوسعادة1997-09-17

معروف   لیلى 25086116 مقبول2911.44  بـبوسعادة1998-04-24

شیبوب   لمیس نور االیمان 25086108 قریب من الجید3012.94  بـباتنة1998-08-23

معلم   لیلى 25086117 مقبول3111.78  بـعزابة1998-09-08

بن عتیق   ماجدة عائشة 25086120 مقبول3210.50  بـبوسعادة1998-10-13

قذیفة   كنزة 25086081 مقبول3310.50  بـبوسعادة1998-11-09

شنیخر   محمد االمین 25086180 مقبول3411.44  بـعین الملح1999-11-30

سایحي   نسرین 25086333 مقبول3511.30  بـبوسعادة1996-09-01

حویشي   محمد علي 25086206 مقبول3610.90  بـبوسعادة1996-12-27

بوقاف   نائلة 25086314 مقبول3710.96  بـبوسعادة1998-04-09

عبد البصیر   نجاة 25086329 مقبول3811.64  بـبوسعادة1998-06-29

بغدادي   محمد لؤي 25086207 جید جدا3916.56  بـبوسعادة1998-08-10

عبد المولى   مروة 25086232 قریب من الجید4013.80  بـبوسعادة1998-10-24

بلواضح   مروة 25086233 مقبول4111.22  بـبوسعادة1998-11-03

صید   مریم 25086253 مقبول4211.46  بـبوسعادة1999-03-11

بلواضح   ھالة 25086420 مقبول4310.16  بـبوسعادة1996-10-29

خوني   نور الھدى 25086399 مقبول4411.80  بـبوسعادة1997-08-26

بن جعیمة   ھاجر 25086415 مقبول4511.56  بـبوسعادة1998-04-28

بخي   نور الدین 25086377 مقبول4610.20  بـبوسعادة1998-09-04

بن عبد اهللا   ھدى 25086429 مقبول4711.26  بـبوسعادة1998-10-05

عسلوم   نھى 25086363 جید4815.68  بـبوسعادة1998-11-16

بلواضح   ھناء 25086448 قریب من الجید4912.52  بـبوسعادة1995-10-23

ھجولي   یاسین 25086508 قریب من الجید5013.26  بـبوسعادة1999-01-29

محمودي   زینب 25085627 مقبول5111.32  بـدیرة1995-11-20

بن عزیز   زھرة 25085615 مقبول5211.24  بـبوسعادة1997-06-10

عبد المجید   زھراء 25085612 قریب من الجید5313.77  بـبوسعادة1999-01-10

324من199:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة - أوت 20متوسطة حي  | 28279: المؤسسة  

بن عطیة   سارة 25085648 مقبول5410.00  بـبرج وعریریج1995-10-09

احمیدي   سمیة 25085725 مقبول5510.26  بـتامسة1996-03-04

القالي   سامیة 25085666 مقبول5610.18  بـبوسعادة1996-03-06

بلواضح   سلیمة 25085718 قریب من الجید5713.24  بـبوسعادة1998-03-13

بن ام ھاني   سارة 25085661 جید5815.44  بـصنعاء الیمن1998-05-16

مرزوقي   سعیدة 25085696 مقبول5911.48  بـبوسعادة1998-06-30

عولمي   سلمى 25085709 مقبول6011.68  بـبوسعدة1998-11-15

بن لخضر   حیاة 25085462 قریب من الجید6112.28  بـبوسعادة1997-01-12

عبد الجبار   خضرة 25085475 مقبول6211.48  بـبوسعادة1998-01-25

بلواضح   رمیصاء 25085577 مقبول6310.26  بـبوسعادة1996-04-26

حمیدة   رانیا 25085548 قریب من الجید6412.52  بـبوسعادة1997-10-22

بلواضح   خلیل بن ثامر 25085501 قریب من الجید6513.90  بـبوسعادة1998-06-11

بوشاللق   جابر 25085371 مقبول6610.98  بـبوسعادة1995-11-08

خوخة   توفیق 25085363 مقبول6710.04  بـبوسعادة1996-01-05

صید   جمال الدین 25085374 مقبول6811.46  بـبوسعادة1996-06-20

محمودي   جمال الدین 25085375 مقبول6911.46  بـبوسعادة1996-10-21

بلواضح   حبیب شوقي 25085402 مقبول7011.62  بـبوسعادة1997-01-11

طرفایة   جوھرة 25085398 قریب من الجید7112.18  بـبوسعادة1998-07-31

بھلول   جمانة 25085377 جید7214.82  بـبوسعادة1998-09-28

وذان   حسام الدین عبد الرشید 25085408 مقبول7310.54  بـالمسیلة1998-11-17

سعیداني   المداني 25085222 مقبول7410.24  بـبوسعادة1995-11-29

خوني   ایمان 25085273 مقبول7511.16  بـبوسعادة1996-04-27

احمیدي   الضاویة 25085205 مقبول7610.78  بـبوسعادة1996-11-17

دالي   الطاھر 25085208 مقبول7710.52  بـبوسعادة1997-05-19

دلیة   المھدي 25085228 مقبول7810.58  بـبوسعادة1997-05-30

مداسي   الھام 25085247 مقبول7910.48  بـبوسعادة1997-08-26

سعدون   امال 25085258 مقبول8010.50  بـبوسعادة1998-07-02

وناسي   امال 25085259 مقبول8110.40  بـبوسعادة1998-09-27

سلیماني   بسمة 25085318 مقبول8210.66  بـبوسعادة1996-06-29

324من200:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| بوسعادة - أوت 20متوسطة حي  | 28279: المؤسسة  

مقیرش   باسم 25085303 مقبول8310.52  بـبوسعادة1996-11-22

حدیبي   ایمن 25085296 مقبول8410.60  بـبوسعادة1997-11-28

محمودي   بایة 25085304 جید8515.18  بـالمسیلة1998-02-22

بطة   ایمن 25085297 مقبول8611.48  بـعین ارنات1998-03-08

مرارب   بدر الدین 25085310 مقبول8710.50  بـعین ملیلة1998-05-28

ثامري   بالل 25085333 مقبول8810.20  بـبوسعادة1999-01-27

مداسي   اشواق 25085146 مقبول8910.58  بـعین الملح1996-12-21

حمیدي   الریم 25085172 مقبول9011.40  بـبوسعادة1997-01-06

بن سلیمان   اسیا 25085144 مقبول9110.20  بـبوسعادة1997-01-23

جقام   الزھرة 25085177 مقبول9210.04  بـبوسعادة1997-06-24

رقیوة   اشواق 25085148 قریب من الجید9312.70  بـبوسعادة1998-05-25

قحیوش   السعدیة 25085179 مقبول9410.66  بـبوسعادة1998-06-02

زیوش   اكرام 25085155 قریب من الجید9512.74  بـعین الملح1999-03-20

دالي   اسماعیل 25085129 مقبول9610.92  بـبوسعادة1994-11-28

بوزیدي   ادریس 25085113 مقبول9710.82  بـبوسعادة1996-10-30

النوي   اسامة 25085115 مقبول9811.76  بـبوسعادة1997-01-31

مقیرش   احمد عبد اهللا 25085112 قریب من الجید9913.16  بـبوسعادة1998-06-09

معروف   ابراھیم الخلیل 25085101 مقبول10010.40  بـبوسعادة1998-12-22

قوز   یونس 25086549 مقبول10111.65  بـبوسعادة1998-01-04

324من201:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1بوسعــادة| حي العقید محمد شعباني بوسعادة /م | 28280: المؤسسة  

مقراني   صفیة 25085817 مقبول111.32  بـبوسعادة1996-07-21

رحموني   عائشة 25085856 مقبول210.56  بـعین الملح1996-09-11

بن لخنش   عائشة 25085859 قریب من الجید312.70  بـبوسعادة1997-06-26

لسلت   عائشة 25085861 مقبول410.16  بـجبل امساعد1997-12-20

مزغیش   عبد الرحیم 25085904 مقبول511.94  بـاوالد جالل1998-08-25

صالحي   عیسى 25086000 جید614.40  بـجبل امساعد1998-01-09

اوھیبة   فاطمة الزھراء 25086023 مقبول710.46  بـبوسعادة1998-01-31

عزوز   فاطمة 25086019 مقبول810.16  بـبوسعادة1998-02-22

شرابة   عمر الفاروق 25085983 مقبول910.90  بـبوسعادة1999-02-25

سعودي   لزھر 25086104 مقبول1010.66  بـبوسعادة1998-04-17

رویني   لخضر 25086102 مقبول1110.58  بـبوسعادة1998-04-28

مسعودي   مدیحة 25086212 مقبول1210.50  بـبوسعادة1995-06-05

شرابة   ناصر 25086316 مقبول1310.26  بـبوسعادة1995-07-14

توامة   محمود 25086211 قریب من الجید1413.18  بـبوسعادة1997-07-04

حلیتیم   ندى 25086331 مقبول1510.74  بـبوسعادة1998-03-08

بن التومي   مروة 25086231 جید1615.04  بـبوسعادة1998-06-26

رقدي   مسعودة لمیس 25086265 مقبول1710.68  بـبوسعادة1998-11-11

زقیر   مروى 25086246 مقبول1811.88  بـبوسعادة1999-08-15

خوني   ھشام 25086431 مقبول1911.16  بـبوسعادة1995-05-11

عیاط   نوال 25086368 مقبول2011.44  بـبوسعادة1997-01-27

خنفر   ھاجر 25086413 قریب من الجید2113.34  بـبوسعادة1998-01-22

بوعمار   ھاجر 25086414 مقبول2210.58  بـبوسعادة1998-03-16

نویبات   نسرین 25086347 مقبول2310.56  بـبوسعادة1998-06-16

بن المداني   وردة 25086463 قریب من الجید2413.42  بـبوسعادة1998-03-27

324من202:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| حي العقید محمد شعباني بوسعادة /م | 28280: المؤسسة  

غویني   یسرا 25086515 مقبول2510.70  بـبوسعادة1998-04-19

عبد المولى   یاسمین 25086499 قریب من الجید2612.02  بـبوسعادة1998-11-27

حركات   ھند 25086452 مقبول2710.10  بـبوسعادة1999-01-01

نعومي   زینب 25085630 قریب من الجید2812.46  بـبوسعادة1997خالل 

بكاي   سمیة 25085723 مقبول2911.00  بـبوسعادة1995-03-08

سویكر   سعدیة 25085676 مقبول3010.08  بـبوسعادة1996-12-01

عزي   سناء 25085732 مقبول3110.14  بـبوسعادة1998-05-29

زمیري   سلمى 25085708 جید3214.28  بـبوسعادة1998-06-10

زناد   سعدیة 25085679 مقبول3310.48  بـبوسعادة1998-07-16

زروق   سھیل 25085750 مقبول3410.08  بـبوسعادة1996-10-23

العقون   سیف الدین 25085762 مقبول3510.12  بـبوسعادة1997-06-14

حشاد   شیماء 25085783 مقبول3611.58  بـبوسعادة1998-06-20

توامة   خلیل 25085480 مقبول3710.04  بـبوسعادة1995-01-21

غویني   رزقي 25085564 مقبول3810.26  بـبوسعادة1994-02-01

زوازة   دالل 25085517 مقبول3911.06  بـبوسعادة1996-01-18

لعلیبي   رحیمة 25085563 مقبول4010.68  بـبوسعادة1997-08-10

بولبداوي   خیر الدین 25085508 مقبول4110.62  بـسیدي عیسى1998-01-13

صابر   رضا 25085570 مقبول4210.82  بـبوسعادة1998-02-06

زوارق   خیرة 25085513 قریب من الجید4313.74  بـبوسعادة1998-04-06

كلبوز   رانیا مریة 25085551 قریب من الجید4412.98  بـبوسعادة1998-05-09

بلیح   رمزي 25085576 مقبول4511.20  بـعین الملح1998-07-29

بوشاللق   رحمة 25085561 قریب من الجید4613.74  بـبوسعادة1999-05-29

عباسي   بھاء الدین لعطیري 25085349 مقبول4710.78  بـعین الملح1992-04-02

بن اعمر   حلیمة 25085417 مقبول4810.32  بـبوسعادة1994-06-26

لعموري   حمزة 25085426 مقبول4911.40  بـبوسعادة1996-04-13

مھدید   بھاءالدین 25085350 مقبول5010.96  بـبوسعادة1996-05-09

رجیمي   تركیة 25085360 مقبول5110.40  بـبوسعادة1996-10-23

زوارق   حدة 25085406 مقبول5211.16  بـبوسعادة1998-04-08

لعرابي   الطاھر 25085207 مقبول5310.10  بـبوسعادة1995-07-22

324من203:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 1بوسعــادة| حي العقید محمد شعباني بوسعادة /م | 28280: المؤسسة  

العقون   الشیماء 25085200 مقبول5410.70  بـبوسعادة1997-06-09

بن لقریشي   طاھر 25085210 مقبول5511.12  بـبوسعادة1998-11-06

عتیق   اكرم 25085157 قریب من الجید5612.32  بـالمسیلة1999-11-06

لقریز   اسامة حاجي 25085119 قریب من الجید5712.68  بـبوسعادة1998-09-16

بن التومي   أماني 25085028 قریب من الجید5812.84  بـبوسعادة1996-10-01

بن زرقة   أیوب 25085060 مقبول5910.48  بـبوسعادة1997-06-14

اإلمام   أسامة 25085014 مقبول6010.38  بـعین البیضاء1997-10-19

حمداش   إسمھان 25085074 قریب من الجید6112.46  بـبوسعادة1998-09-14

324من204:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 1بوسعــادة| ولتام -متوسطة وسط المدینة  | 28281: المؤسسة  

بن المداني   عائشة 25085852 مقبول110.42  بـجبل امساعد1994-08-12

حمیدي   زبیدة 25085598 مقبول210.12  بـبوسعادة1994-11-24

بن علیھ   سفیان 25085698 مقبول311.34  بـبوسعادة1993-02-09

بن مداني   سمیة 25085724 مقبول411.00  بـجبل امساعد1995-03-11

ربعي   ربیحة 25085553 مقبول510.96  بـبوسعادة1995-04-25

بن علیة   جمیلة 25085380 مقبول611.14  بـبوسعادة1993-10-22

سویكر   بولنوار 25085359 مقبول710.84  بـبنزوه1996-10-12

زردان   المسعود 25085223 مقبول810.02  بـبوسعادة1994-04-13

بن اعمر   ایمان 25085272 مقبول910.06  بـجبل امساعد1996-04-23

طیبي   ابراھیم 25085098 مقبول1010.18  بـبوسعادة1995-01-14

القري   اسماء 25085125 مقبول1111.74  بـبوسعادة1997-07-24

لوبازید   أیوب 25085061 مقبول1211.18  بـالمسیلة1999-06-21

324من205:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2بوسعــادة| متوسطة  ابن خلدون ـ بوسعادة  | 28288: المؤسسة  

عبدالكریم   مروى 25087390 مقبول110.80  بـبوسعادة1996-10-19

بن السني   مروة 25087389 جید215.62  بـبوسعادة1998-12-21

شولة   مصطفى 25087419 مقبول310.02  بـبوسعادة1997-09-23

شحیمة   نادیة 25087444 جید414.64  بـعین الریش دائرة عین الملح1998-03-13

عبداللطیف   منار مرزاقة 25087426 مقبول511.68  بـالھامل1998-07-27

بن سالمة   نسرین 25087470 مقبول611.94  بـالمسیلة1999-01-04

زھزومة   فاطمة 25087245 قریب من الجید712.70  بـبوسعادة1998-05-06

قیرش   عزیزة مریم 25087194 مقبول811.32  بـبوسعادة1998-05-29

زواید   عماد الدین 25087220 جید914.92  بـسیدي عیسى1998-06-14

بن عبد الرزاق   علي ریان 25087217 مقبول1010.52  بـبوسعادة1998-08-18

بعارة   لیندة 25087320 جید1114.14  بـسدراتھ1998-01-02

مرقصي   فاطمة الزھراء 25087265 جید1215.34  بـبوسعادة1998-08-07

بازة   فاطنة آیة 25087275 مقبول1311.34  بـبوسعادة1998-10-06

بلخیر   فاطمة الزھراء 25087268 قریب من الجید1413.36  بـبوسعادة1998-12-03

بھلولي   محمد األمین 25087349 مقبول1510.24  بـبوسعادة1999-03-10

خلیلي   محمد 25087339 مقبول1611.96  بـبوسعادة1999-05-20

صیقع   یوسف الصدیق 25087585 مقبول1710.70  بـبوسعادة1996-01-01

مساعد   خیرة 25086930 مقبول1810.02  بـبوسعادة1998-04-16

حمیدة   خولة 25086927 مقبول1910.88  بـبوسعادة1998-09-30

بن شتوح   خیرة الھناء 25086931 جید2014.94  بـبوسعادة1999-01-12

بن العمري   ریان ندى 25086985 جید2114.94  بـباب الوادي1998-02-19

بن مختار   ریان 25086984 جید2214.74  بـبوسعادة1998-03-29

حیدش   ایة 25086778 قریب من الجید2313.40  بـبوسعادة1998-04-06

شنبي   ایمن 25086787 مقبول2410.42  بـعین الملح1998-06-10

324من206:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2بوسعــادة| متوسطة  ابن خلدون ـ بوسعادة  | 28288: المؤسسة  

بن سالمة   ایوب 25086794 مقبول2510.36  بـبوسعادة1998-09-05

حطاب   ایة نجیة حفصة 25086779 مقبول2610.78  بـبوسعادة1998-10-21

مساعد   ایناس فاطنة 25086790 جید2714.48  بـبوسعادة1998-10-27

بن عبد اهللا   حسین 25086867 قریب من الجید2812.92  بـبوسعادة1999-07-06

والي   الیاس 25086751 مقبول2910.08  بـبوسعادة1996-03-28

لقراب   الحسن 25086727 مقبول3010.52  بـبوسعادة1997-10-10

جعفر   الحاج عمر 25086725 قریب من الجید3112.18  بـبوسعادة1998-05-19

بدرة   الیاس 25086752 قریب من الجید3212.70  بـبوسعادة1998-09-05

حفیظي   ابراھیم عبد الجبار 25086678 مقبول3311.00  بـبوسعادة1998-05-13

بن صوشة   اسماء 25086703 مقبول3411.88  بـبن سرور1998-11-14

ربعي   أیمن 25086635 قریب من الجید3512.84  بـبرج بوعریریج1998-08-10

لقرادة   إسالم 25086648 قریب من الجید3613.26  بـبوسعادة1998-09-08

بلواضح   أیمن 25086636 مقبول3711.54  بـبوسعادة1998-11-29

بن سالمة   أسامة العربي 25086591 قریب من الجید3813.88  بـبوسعادة1999-01-01

حساني   آمال مروى 25086564 قریب من الجید3912.68  بـبوسعادة1999-03-17

324من207:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2بوسعــادة| بوسعادة . متوسطة طارق بن زیاد  | 28289: المؤسسة  

ملیك   مروة 25087383 مقبول110.00  بـبوسعادة1997-06-12

خضراوي   محمد یعقوب 25087372 جید جدا216.82  بـفرنسا1998-05-16

بوصبع   نور االسالم 25087478 مقبول310.24  بـبوسعادة1995-02-27

سلیماني   ھاجر 25087495 مقبول411.00  بـبوسعادة1997-07-23

بلواضح   نوال 25087477 مقبول511.28  بـبوسعادة1998-07-06

الباھي   ھاجر 25087497 مقبول611.16  بـبوسعادة1998-07-29

لقرادة   نسرین 25087469 مقبول710.08  بـبوسعادة1998-09-03

مزیاني   نور الھدى 25087487 مقبول810.46  بـبن سرور1998-10-27

بن علیة   منار 25087425 جید جدا917.12  بـبوسعادة1998-11-18

بوغالم   نجالء 25087451 ممتاز1018.18  بـبوسعادة1999-03-06

شمیني   نبیل 25087448 مقبول1110.00  بـبوسعادة1999-03-11

حبیب   وداد 25087530 قریب من الجید1213.24  بـعین الملح1997-11-03

بلواضح   ھناء 25087521 مقبول1311.78  بـبوسعادة1998-06-10

شیخاوي   ھناء 25087522 قریب من الجید1412.28  بـبوسعادة1998-09-17

ھاشمي   ھناء 25087523 قریب من الجید1513.64  بـبوسعادة1998-12-18

بن كیحول   عبد الصمد 25087171 مقبول1611.12  بـعین الملح1998-04-26

قیرش   عبد الحكیم إلیاس 25087165 قریب من الجید1712.04  بـبوسعادة1998-10-28

بن مخلوف   كلثوم 25087290 قریب من الجید1812.02  بـبوسعادة1997-07-28

نویبات   لیلى 25087316 جید1915.44  بـبوسعادة1997-10-09

لبوخي   محمد األمین 25087346 مقبول2010.48  بـعین الملح1998-01-31

منصور   محمد 25087337 جید2115.10  بـبوسعادة1998-04-23

لقرادة   لیلى 25087318 مقبول2210.14  بـبوسعادة1998-06-20

لبصیر   كنزة 25087295 مقبول2311.42  بـبوسعادة1998-07-04

لقراب   فاطمة الزھراء 25087267 مقبول2411.10  بـبوسعادة1998-08-18

324من208:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2بوسعــادة| بوسعادة . متوسطة طارق بن زیاد  | 28289: المؤسسة  

بوطیبة   محسن 25087325 قریب من الجید2513.82  بـعین الملح1998-09-26

لخذاري   فاطنة 25087274 جید2615.38  بـبوسعادة1998-10-16

عتیق   محمد الطیب 25087352 قریب من الجید2712.26  بـبوسعادة1999-01-08

عبد المؤمن   كوثر 25087296 قریب من الجید2813.64  بـبوسعادة1999-02-18

القري   محمد االمین 25087351 قریب من الجید2912.18  بـبوسعادة1999-02-21

الغربي   لخضر االمین 25087302 مقبول3011.66  بـبوسعادة1999-02-27

شناف   یونس 25087590 مقبول3110.38  بـبوسعادة1998-11-21

قانة   یاسین 25087567 قریب من الجید3213.14  بـبوسعادة1999-01-01

بوجمعة   سعاد 25087041 قریب من الجید3312.88  بـبوسعادة1996-10-09

شخشوخة   سماح 25087071 مقبول3411.74  بـبوسعادة1998-08-24

البار   سرین نجاة 25087040 جید جدا3517.14  بـبوسعادة1998-10-30

عزیز   سالف 25087050 قریب من الجید3612.46  بـبوسعادة1998-12-17

بولنوار   عباس 25087152 مقبول3711.56  بـبوسعادة1998-03-30

عبد الكریم   عائشة 25087146 مقبول3811.48  بـبوسعادة1998-05-04

لخذاري   صھیب 25087136 مقبول3911.90  بـبوسعادة1998-10-23

بن قادة   دالل 25086933 مقبول4011.12  بـبوسعادة1998-03-11

بریقل   خلود أشواق 25086919 قریب من الجید4113.64  بـعین الملح1998-04-06

شمیني   رحاب 25086953 مقبول4210.66  بـبوسعادة1998-06-14

خیراوي   رقیة 25086976 مقبول4310.32  بـبوسعادة1997-04-22

بن مھیریس   زھیة 25087002 مقبول4411.04  بـبوسعادة1998-01-30

عبد الكریم   زكریاء الطاھر 25086999 مقبول4511.02  بـببوسعادة1998-02-28

لقلیطي   رندة 25086981 مقبول4611.08  بـبوسعادة1998-07-12

مرسلي   بلقاسم 25086821 قریب من الجید4712.90  بـالھامل1998-05-15

ابراھیمي   بلقاسم الولید 25086822 جید4814.20  بـبوسعادة1998-06-20

عبد العزیز   خدیجة 25086902 مقبول4910.08  بـبوسعادة1998-08-18

بوزواید   امال 25086766 مقبول5010.16  بـعین الملح1998-08-28

فرجاوي   امین 25086771 مقبول5111.58  بـمناعة1998-10-17

جعفر   ایھاب یاسین 25086792 مقبول5210.72  بـقراند سانة بفرانسا1998-12-30

دفي   جیھان 25086842 مقبول5311.86  بـبوسعادة1999-02-11

324من209:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2بوسعــادة| بوسعادة . متوسطة طارق بن زیاد  | 28289: المؤسسة  

بازة   افنان عائشة 25086719 جید5415.38  بـعین الملح1998-09-12

بن بوزید   أیمن عبد الدائم 25086640 مقبول5510.44  بـبوسعادة1998-03-03

برباش   أمینة شیماء 25086625 مقبول5611.98  بـبوسعادة1998-03-26

ھوام   أیمن 25086634 جید5714.84  بـبوسعادة1998-04-08

البوطي   أالء 25086597 قریب من الجید5812.28  بـبوسعادة1998-08-26

بن موسى   أكرم 25086596 قریب من الجید5913.94  بـبوسعادة1999-01-04

324من210:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2بوسعــادة| متوسطة عائشة الباعونیة  بوسعادة  | 28290: المؤسسة  

بن شھرة   مروة 25087387 مقبول111.66  بـبوسعادة1998-06-25

حصبایة   نور الھدى 25087485 قریب من الجید212.12  بـبوسعادة1998-06-09

كرمیش   نور الھدى 25087486 مقبول310.84  بـبوسعادة1998-07-21

صالحي   ھبة 25087502 قریب من الجید413.70  بـبوسعادة1998-11-22

عمارة   نور الھدى 25087488 مقبول510.92  بـبوسعادة1999-03-11

والي   وفاء 25087540 مقبول611.88  بـبوسعادة1997-05-20

مقري   ھیبة 25087527 قریب من الجید712.14  بـبوسعادة1998-08-21

لمخلطي   عصام 25087195 مقبول811.66  بـبوسعادة1998-05-20

ناجم   فاطمة الزھراء 25087253 قریب من الجید913.78  بـبوسعادة1998-05-21

غدیر   فاطنة 25087272 مقبول1011.12  بـبوسعادة1997-05-04

بن الوریث   محمد اقبال 25087342 مقبول1111.18  بـبوسعادة1998-03-08

لبصیر   فطوم الشیماء 25087284 مقبول1210.62  بـبوسعادة1998-06-30

نشنش   محمد األمین 25087348 مقبول1310.92  بـبوسعادة1998-08-15

سعدي   یاسین 25087568 مقبول1410.82  بـبوسعادة1999-09-09

بن لشھب   زینب سمیرة 25087027 مقبول1510.44  بـبوسعادة1997-03-02

شھابة   سماح 25087070 جید1614.20  بـبوسعادة1998-03-09

زرقانة   سمیة 25087075 جید1714.88  بـبوسعادة1998-12-04

البار   سلمى إیمان 25087064 قریب من الجید1812.66  بـبوسعادة1998-12-25

بوشنافة   امینة 25086772 مقبول1910.00  بـبوسعادة1995-07-23

بن مخلوفي   امباركة 25086768 مقبول2010.00  بـبوسعادة1996-04-08

بن علیة   امینة 25086774 مقبول2111.68  بـبوسعادة1998-06-20

لقرادة   السعید 25086734 قریب من الجید2212.88  بـبوسعادة1998-08-30

بوجمعة   أیمن منیر 25086641 مقبول2310.02  بـبوسعادة1995-01-05

شلي   أمباركة 25086614 مقبول2410.60  بـبوسعادة1996-06-24

324من211:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2بوسعــادة| متوسطة عائشة الباعونیة  بوسعادة  | 28290: المؤسسة  

خضراوي   أسماء 25086592 مقبول2511.84  بـبوسعادة1997-09-16

بن لوناس   آیة 25086567 مقبول2610.64  بـبن سرور1997-12-28

عزوز   أسماء 25086594 قریب من الجید2712.70  بـبوسعادة1998-02-09

حوحو   أحمد اسماعیل 25086582 مقبول2810.62  بـبوسعادة1998-04-06

بن العیرم   أمینة 25086622 قریب من الجید2912.90  بـبوسعادة1998-04-10

بختاوي   أحمد فاتح ماجي 25086585 مقبول3011.08  بـبوسعادة1999-01-04

بن خریص   أمیرة 25086619 جید جدا3116.34  بـبوسعادة1999-10-20

324من212:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2بوسعــادة| الرمانة - متوسطة صید ساكر  | 28291: المؤسسة  

غرزولي   مھدي 25087438 قریب من الجید112.14  بـبوسعادة1997-05-31

خنفر   لعرافي 25087303 مقبول210.10  بـبوسعادة1996-04-14

دراج   فاطمة الزھراء 25087264 جید314.92  بـبوسعادة1998-07-17

مراتي   زینب 25087022 مقبول410.66  بـبوسعادة1996-12-26

خالدي   زینب 25087026 مقبول510.04  بـبوسعادة1998-11-13

زروقي   خضرة 25086915 مقبول610.14  بـبوسعادة1995-09-25

دھیلیس   خلیدة 25086920 مقبول711.38  بـبوسعادة1995-10-04

لحمیدي   انور 25086777 مقبول810.04  بـالبرین1996-11-25

زوارق   انوار 25086776 قریب من الجید912.64  بـبوسعادة1998-06-17

عویطي   الفالي 25086744 مقبول1011.80  بـبوسعادة1996-01-07

بوخلط   أبوبكر 25086568 مقبول1110.28  بـبوسعادة1997-06-08

توامة   أحالم 25086570 مقبول1211.92  بـبوسعادة1998-04-18

324من213:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2بوسعــادة| الباطن -  متوسطة االخوة بن شاللي  | 28292: المؤسسة  

بن بوذینة   مراد 25087378 مقبول111.86  بـبوسعادة1997-11-13

بن شاللي   مروة 25087388 قریب من الجید213.26  بـبوسعادة1998-09-25

بن حباس   نادیة 25087445 قریب من الجید312.60  بـبوسعادة1998-04-26

بودشیش   نبیل 25087447 مقبول411.44  بـبوسعادة1999-01-20

زیام   ھشام 25087518 مقبول511.20  بـبوسعادة1998-01-04

قرص اهللا   وفاء 25087542 مقبول610.54  بـبوسعادة1998-05-24

بن أمھاني   ولید 25087552 مقبول710.18  بـبوسعادة1998-11-07

عبد الجبار   فاطمة 25087246 قریب من الجید813.06  بـبوسعادة1998-09-14

جغام   عصماء 25087196 قریب من الجید913.10  بـبوسعادة1998-11-02

ترجات   عبد الباسط 25087164 مقبول1010.86  بـبوسعادة1999-03-15

عبد السالم   فریحة 25087283 مقبول1110.06  بـبوسعادة1997-10-17

بن النوي   یوسف 25087578 مقبول1210.34  بـبن السرور1996-03-11

العمراوي   یاسین 25087566 مقبول1310.66  بـبوسعادة1998-09-30

یحیاوي   یحي 25087570 مقبول1411.64  بـبورغوا فرنسا1999-03-24

بوسویلف   زینب 25087019 مقبول1510.56  بـبوسعادة1994-06-20

عویطي   شھیرة 25087094 مقبول1610.90  بـالرمانة1996-04-17

بن لعقاب   سمیرة 25087080 مقبول1711.18  بـاوالد جالل1996-10-08

سالمي   سمیحة 25087077 مقبول1811.68  بـعین الملح1997-06-13

سعدون   سعاد 25087044 مقبول1910.12  بـبوسعادة1998-08-31

محمودي   سحر 25087039 مقبول2011.64  بـبوسعادة1998-12-08

بن نوي   صحراء 25087125 مقبول2110.18  بـعین الریش1997-02-22

بن نوي   ربیعة 25086949 مقبول2210.96  بـعین الریش1995-07-15

خرفي   رانیة 25086945 قریب من الجید2312.64  بـبوسعادة1998-05-20

عبد الرزاق   خولة 25086928 قریب من الجید2412.02  بـبوسعادة1998-12-22

324من214:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2بوسعــادة| الباطن -  متوسطة االخوة بن شاللي  | 28292: المؤسسة  

بن نعجة   زھرة 25087001 مقبول2511.22  بـورقلة1997-11-08

البقور   ریاض 25086983 مقبول2610.20  بـعین الملح1997-12-19

عروس   تومیة 25086830 مقبول2710.46  بـبوسعادة1996-12-25

لغراب   حفصة 25086868 مقبول2811.16  بـالقبة1997-01-06

شیخاوي   حدة 25086847 مقبول2910.54  بـبنزوه1997-03-22

كوز   بشرى 25086814 مقبول3010.12  بـاألغواط1997-05-28

بشیري   اسماعیل 25086715 مقبول3110.36  بـبوسعادة1997-02-10

دولة   اسماعیل 25086716 مقبول3210.58  بـبوسعادة1998-06-21

یوسفة   اسالم 25086701 قریب من الجید3312.30  بـبوسعادة1998-05-06

بن لمدلل   اسماء 25086702 قریب من الجید3412.56  بـبوسعادة1998-11-06

دھان   أیوب 25086642 مقبول3510.82  بـرأس الوادي1998-03-12

بوسیف   أحمد محي الدین 25086586 مقبول3610.94  بـالمسیلة1998-06-29

زلوف   أحمد 25086581 مقبول3710.06  بـبشار1998-11-04

عمرون   إسالم 25086649 قریب من الجید3812.90  بـعموشة1998-11-26

سدیري   أحالم 25086571 مقبول3910.44  بـبوسعادة1998-11-29

324من215:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2بوسعــادة| بوسعادة -متوسطة المدینة الجدیدة  | 28293: المؤسسة  

شیخاوي   مراد 25087377 مقبول110.40  بـبوسعادة1996-11-08

رحموني   نورة 25087490 مقبول210.54  بـبوسعادة1996-05-28

سعیداني   نجود 25087453 مقبول310.24  بـسیدي عیسى1997-02-04

بن ام ھاني   مصعب اویس 25087422 مقبول410.60  بـبوسعادة1997-04-29

وذان   منال 25087429 مقبول510.80  بـبوسعادة1997-11-23

البوطي   منیرة 25087436 جید614.78  بـبوسعادة1998-07-16

بن سراج   منیر عبد الحق 25087434 جید714.46  بـبوسعادة1998-12-01

زمیري   میلود 25087443 قریب من الجید812.44  بـبوسعادة1999-03-19

سعیداني   میادة 25087442 قریب من الجید912.14  بـبوسعادة1999-06-29

بن جدو   وفاء 25087543 قریب من الجید1013.48  بـبوسعادة1998-07-04

قدیري   یاسمین 25087553 مقبول1111.02  بـبوسعادة1998-10-26

ملكي   فاطمة الزھراء 25087251 مقبول1211.00  بـبوسعادة1998-04-21

لطرش   عفاف 25087198 مقبول1310.40  بـالمعاریف1998-05-16

عزوز   محمد االمین 25087350 مقبول1410.22  بـبوسعادة1996-01-04

شریكي   فاطنة 25087270 مقبول1511.16  بـبوسعادة1996-08-11

جملي   محمد ایمن 25087353 مقبول1610.44  بـبوسعادة1997-12-10

لطرش   لخضر 25087301 مقبول1710.08  بـبوسعادة1998-09-20

لقراب   مباركة 25087323 مقبول1810.74  بـبوسعادة1999-03-01

خیذري   یوسف 25087584 مقبول1911.20  بـبوسعادة1998-01-01

بن دقفل   یمینة 25087577 مقبول2010.72  بـبوسعادة1998-04-02

سعدي   یونس 25087591 قریب من الجید2112.70  بـعین الملح1998-12-15

الذیب   سلیمان 25087066 مقبول2210.26  بـبوسعادة1996-10-07

بوشعالة   سھام 25087083 مقبول2310.74  بـبوسعادة1997-09-12

عماد   سعاد 25087043 مقبول2410.06  بـالمسیلة1997-11-28

324من216:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2بوسعــادة| بوسعادة -متوسطة المدینة الجدیدة  | 28293: المؤسسة  

قیرش   سھیلة 25087086 جید2515.90  بـبوسعادة1998-03-23

بوعكازي   زینب 25087023 جید2614.86  بـبوسعادة1998-06-21

زیان   شیماء 25087103 قریب من الجید2712.72  بـبوسعادة1998-07-17

اوھیبة   زینب 25087024 مقبول2811.76  بـبوسعادة1998-08-23

لوعیل   عامر 25087150 مقبول2911.36  بـبوسعادة1998-07-30

مالك   ریمة 25086987 قریب من الجید3012.68  بـعین الخضراء1998-05-09

بن الشایب   بوعالم 25086824 مقبول3111.32  بـامجدل1995-05-01

رویصات   حبیبة 25086845 مقبول3210.38  بـبوسعادة1996-10-06

عبد الكریم   ایھاب ابو االرباح 25086791 مقبول3310.60  بـبوسعادة1998-08-25

تلي   خدیجة 25086903 مقبول3411.54  بـعین الملح1999-03-12

الباھي   العربي 25086740 مقبول3510.56  بـبوسعادة1998-09-12

دفي   الصدیق 25086738 مقبول3611.27  بـبوسعادة1998-10-04

الغربي   اكرم 25086722 مقبول3710.02  بـبوسعادة1998-12-26

بلواضح   اسامة 25086695 مقبول3810.24  بـبوسعادة1998-01-22

بوشنافة   اسامة 25086696 مقبول3911.40  بـبوسعادة1998-10-16

324من217:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي
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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

المسیلة | 3بوسعـادة| بوسعادة - أبو كامل الشجاع / م | 28303: المؤسسة  

لقلیب   مروة 25088630 جید114.22  بـبوسعادة1998-02-13

مرقصي   محمد كمال الدین 25088613 مقبول210.10  بـبوسعادة1998-05-03

سعدون   مروة 25088631 جید314.00  بـبوسعادة1998-07-02

حرزلي   محمد رفیق 25088607 قریب من الجید412.28  بـعین الملح1998-08-02

بلواضح   مخلوف 25088617 جید514.40  بـبوسعادة1998-08-02

شایبي   مداني 25088619 مقبول610.46  بـبوسعادة1998-09-12

عبد اللطیف   محمد المھدي 25088602 جید جدا716.56  بـبوسعادة1998-10-17

دقمان   محمد انس 25088604 جید814.22  بـعین الملح1998-11-09

یوصبع   مروى 25088634 مقبول911.28  بـبوسعادة1998-11-21

بغدادي   مروة 25088632 جید1015.88  بـبوسعادة1998-11-27

زرواق   نجاة 25088711 قریب من الجید1112.34  بـبوسعادة1995-06-21

مداسي   مصطفى أیوب 25088667 مقبول1210.94  بـبوسعادة1996-09-16

بوھالي   نصر الدین 25088738 مقبول1310.04  بـبوسعادة1997-09-29

بن شنیتي   نجوة 25088725 قریب من الجید1412.66  بـبوسعادة1998-02-20

دحیة   منال 25088678 مقبول1511.58  بـعین الملح1998-03-04

بوریو   نسیم 25088734 قریب من الجید1612.54  بـبوسعادة1998-04-08

عبد الكریم   نخلة امیرة 25088729 مقبول1710.18  بـبوسعادة1998-07-06

مجدل   مصطفى 25088666 مقبول1810.18  بـبوسعادة1998-12-22

زقیلیش   ملك وصال 25088672 مقبول1911.18  بـعین الملح1998-12-27

شویرب   نسیمة 25088735 قریب من الجید2013.02  بـبوسعادة1999-01-11

قحیوش   منیرة نور الھدى 25088684 جید2114.64  بـبوسعادة1999-01-21

ناعم   ھشام علي 25088819 مقبول2211.88  بـبوسعادة1996-03-07

امان اهللا   ھیبة 25088822 مقبول2310.42  بـبوسعادة1996-08-10

قادري   نورة 25088778 مقبول2411.56  بـبوسعادة1996-11-27

324من218:  الصفحة  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 3بوسعـادة| بوسعادة - أبو كامل الشجاع / م | 28303: المؤسسة  

حفیظي   نور الھدى 25088770 مقبول2510.42  بـبوسعادة1997-01-29

الباھي   نوال 25088762 مقبول2610.26  بـبوسعادة1997-06-23

بن صالح   نوال 25088764 جید2715.76  بـبوسعادة1998-04-28

القالي   نعیمة 25088756 مقبول2811.48  بـبوسعادة1998-05-09

سلمانة   ھدى 25088810 مقبول2911.20  بـبوسعادة1998-06-04

بن بوذینة   ھاجر 25088789 قریب من الجید3013.24  بـبوسعادة1998-07-18

بن سالم   وسیم 25088827 قریب من الجید3113.32  بـبوسعادة1998-08-08

قانة   نھى 25088761 قریب من الجید3213.26  بـبوسعادة1998-08-21

محاتفي   نورھان 25088781 جید3314.08  بـبوسعادة1998-08-22

دبقة   ھنادي 25088821 قریب من الجید3412.72  بـبوسعادة1998-09-02

غویني   نور 25088766 مقبول3510.66  بـبوسعادة1998-09-22

لقرادة   نور الھدى 25088774 قریب من الجید3612.70  بـعین الملح1998-10-18

بن عیسى   یمینة 25088858 جید3714.26  بـبوسعادة1998-09-11

بن مداني   یسرى 25088855 قریب من الجید3812.18  بـبوسعادة1998-09-18

بن سعدون   یوسف إلیاس 25088871 قریب من الجید3913.24  بـبوسعادة1999-01-10

زمیري   فائزة 25088432 مقبول4011.16  بـبوسعادة1998-02-25

بوعزة   فاطمة الزھراء 25088456 جید4115.62  بـبوسعادة1998-05-17

لقریز   فاطمة الزھراء 25088457 جید4215.90  بـبوسعادة1998-05-25

صابر   فایزة 25088473 مقبول4311.02  بـبوسعادة1998-06-03

خضراوي   فریدة 25088489 قریب من الجید4413.52  بـبوسعادة1998-06-10

بلواضح   فاطمة الزھراء 25088459 قریب من الجید4512.30  بـبوسعادة1998-09-17

سرقین   فاطمة الزھراء 25088460 قریب من الجید4613.22  بـبوسعادة1998-10-24

شني   فاطمة 25088452 مقبول4710.44  بـبوسعادة1998-12-13

حفیظ   عمار 25088418 مقبول4810.52  بـبوسعادة1999-01-18

بوضیاف   فاطمة الزھراء 25088462 جید4914.14  بـبوسعادة1999-04-07

دالوي   لمیاء 25088534 مقبول5011.12  بـبوسعادة1996-01-28

عكة   محمد الحسین 25088584 مقبول5110.42  بـبوسعادة1996-06-06

حلیتیم   لبنى 25088526 مقبول5210.58  بـبوسعادة1998-01-12

بشیري   محمد 25088573 مقبول5310.34  بـبوسعادة1998-02-04
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 3بوسعـادة| بوسعادة - أبو كامل الشجاع / م | 28303: المؤسسة  

یحي   محمد األمین 25088580 مقبول5410.34  بـعین الملح1998-06-27

عبدالغفار   لیدیا 25088540 مقبول5511.80  بـبوسعادة1998-07-05

بن سعدون   فیروز سمیة 25088511 جید5615.02  بـبوسعادة1998-07-06

بوغالم   ماجدة 25088553 جید5715.36  بـبوسعادة1998-09-10

25088555 مبروكي   أمینة عائشة قریب من الجید5812.08  بـبوسعادة1999-03-12

خیذري   سھام 25088229 مقبول5911.70  بـبوسعادة1998-02-13

منصور   سمیرة 25088218 قریب من الجید6013.48  بـبوسعادة1998-03-13

فرادي   سمیة 25088213 قریب من الجید6112.06  بـبوسعادة1998-08-03

لمخلطي   سناء 25088222 مقبول6211.58  بـبوسعادة1998-12-07

لعمارة   سماح دعاء 25088206 قریب من الجید6312.96  بـبوسعادة1999-02-20

عزوز   صونیة 25088312 مقبول6410.44  بـبوسعادة1995-01-24

شایبي   صالح إسماعیل 25088302 مقبول6510.46  بـبوسعادة1997-04-16

بن قادة   شھاب الدین 25088255 مقبول6611.52  بـمناعة1997-05-30

لقوي   طارق 25088313 قریب من الجید6712.64  بـبوسعادة1997-07-13

بن ریة   عبد الرزاق 25088354 مقبول6810.74  بـبوسعادة1997-12-19

لقلیطي   صلیحة 25088305 مقبول6910.54  بـبوسعادة1998-02-12

ادریس   عبد الرحمان 25088352 مقبول7011.70  بـبوسعادة1998-03-13

لقدي   شیماء 25088268 قریب من الجید7113.14  بـبوسعادة1998-04-23

ھني   شناز 25088254 جید7214.36  بـسیدي امحمد1998-05-29

بلواضح   صفاء 25088282 جید جدا7317.12  بـبوسعادة1998-05-30

الباھي   عبد الجبار 25088335 قریب من الجید7413.72  بـبوسعادة1998-08-18

لعلیبي   عزیز 25088375 مقبول7510.66  بـبوسعادة1998-11-01

جغام   عبدالسالم 25088370 قریب من الجید7613.00  بـالمسیلة1998-11-17

عباس   عبیر ملیكة 25088372 قریب من الجید7713.42  بـبوسعادة1998-11-28

منصور   صھیب 25088308 مقبول7810.72  بـسیدي عیسى1999-02-20

العیھار   صوریة 25088311 قریب من الجید7913.18  بـبوسعادة1999-02-23

قرادي   رانیا 25088069 مقبول8010.76  بـمناعة1997-03-06

بن مداني   رزیقة 25088087 قریب من الجید8112.60  بـبوسعادة1997-04-29

رویصات   سفیان 25088182 مقبول8210.44  بـبوسعادة1997-08-22
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 3بوسعـادة| بوسعادة - أبو كامل الشجاع / م | 28303: المؤسسة  

دایخ   ذكرى 25088060 جید8314.44  بـشلغوم العید1998-01-15

لزرق   ریم مروة 25088114 جید8415.74  بـبوسعادة1998-02-27

بن قادة   سعد 25088176 مقبول8511.28  بـمناعة1998-05-25

طیار   سلمى الخنساء 25088190 قریب من الجید8612.00  بـبوسعادة1998-06-20

قطاي   زینب شامة 25088137 مقبول8710.36  بـبوسعادة1998-07-15

لمخلطي   رندة 25088111 جید8814.72  بـبوسعادة1998-08-01

محدادي   رانیا 25088073 جید8914.40  بـعین الملح1998-08-25

بن عیسى   رحیمة إبتسام 25088084 مقبول9010.28  بـبوسعادة1998-08-28

بازة   سعدیة 25088178 قریب من الجید9113.20  بـبوسعادة1998-08-30

كحلولة   دنیا زاد 25088059 قریب من الجید9213.22  بـبوسعادة1998-09-03

مراتي   دلیلة 25088056 مقبول9311.86  بـبوسعادة1998-09-05

بو شعالة   رضا مقداد 25088102 مقبول9411.68  بـفرنسا1998-09-30

لغویني   راضیة 25088066 قریب من الجید9512.82  بـبوسعادة1998-11-07

عویوة   رحاب 25088080 مقبول9611.80  بـبوسعادة1998-11-11

بلواضح   ریانة سمیة 25088112 جید جدا9716.88  بـبوسعادة1998-11-23

شھابة   سلسبیل 25088185 جید جدا9817.04  بـعین الملح1999-01-05

طیبي   رامي 25088068 مقبول9911.24  بـبوسعادة1999-03-04

قبي   خلیل 25088027 مقبول10010.48  بـبوسعادة1996-03-23

دفي   حوریة 25088004 مقبول10110.92  بـبوسعادة1997-01-11

لقلیطي   خالد 25088014 قریب من الجید10212.10  بـبوسعادة1997-08-12

بلواضح   دلندة 25088041 مقبول10311.00  بـبوسعادة1997-12-26

بن لقریشي   حمزة ابراھیم 25087986 مقبول10411.18  بـبوسعادة1998-02-05

بن عیسى   حنین 25088003 مقبول10511.58  بـبوسعادة1998-08-28

سدید   حمزة 25087983 مقبول10611.18  بـبوسعادة1998-09-10

رقیق   حنان 25088002 قریب من الجید10712.14  بـبوسعادة1998-11-14

بشقة   حسام الدین 25087960 قریب من الجید10812.16  بـباتنة1998-12-05

مجیدي   جھاد 25087952 قریب من الجید10912.29  بـبوسعادة1998-12-28

بعلي   المھدي 25087833 مقبول11011.42  بـبوسعادة1998-06-24

الباھي   ایمان 25087873 جید جدا11116.26  بـبوسعادة1998-07-28
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 3بوسعـادة| بوسعادة - أبو كامل الشجاع / م | 28303: المؤسسة  

شیھب   بادیس عبد الحمید 25087885 قریب من الجید11212.78  بـبوسعادة1999-01-02

قیرش   بن جدو 25087915 مقبول11310.66  بـبوسعادة1996-09-06

شویطر   جمال 25087935 قریب من الجید11412.68  بـبوسعادة1998-02-24

سعدي   بشرى 25087907 قریب من الجید11513.64  بـبوسعادة1998-04-08

اربیح   بولنوار 25087922 قریب من الجید11613.04  بـبوسعادة1998-06-17

لزرق   بسمة 25087903 مقبول11710.06  بـبوسعادة1998-08-25

بن فرحات   ثامر السعید 25087929 مقبول11810.66  بـبوسعادة1999-02-28

العیھار   بشرى 25087908 جید11914.72  بـبوسعادة1999-03-09

شیخاوي   اسماعیل 25087769 مقبول12010.94  بـبوسعادة1995-01-03

مسكونة   اسالم 25087762 مقبول12110.74  بـالقلیعة1998-07-04

لحرش   احمد الھادي 25087752 قریب من الجید12212.84  بـبوسعادة1998-07-07

زرواق   اشراق 25087778 مقبول12311.84  بـبوسعادة1998-09-02

اوباح   اكرام 25087781 مقبول12411.18  بـبوسعادة1998-10-13

زوارق   البخاري 25087783 مقبول12511.82  بـالمسیلة1998-11-30

منیر   ابراھیم 25087716 مقبول12610.96  بـبوسعادة1996-02-27

لخنش   أدم 25087622 مقبول12710.44  بـالمسیلة1996-08-05

سعدي   أحمد 25087614 مقبول12810.06  بـبوسعادة1997-01-10

سرقین   أسیا 25087631 قریب من الجید12913.74  بـبوسعادة1997-02-13

زروقي   احمد 25087737 مقبول13011.34  بـعین الملح1997-10-10

قدیري   إیناس الزھراء 25087713 قریب من الجید13112.62  بـبوسعادة1998-01-02

شیخاوي   احمد االمین 25087741 مقبول13210.08  بـبوسعادة1998-02-15

مبروكي   آمنة 25087603 جید13314.48  بـبوسعادة1998-04-03

خطیبي   إیمان 25087707 جید جدا13416.76  بـبوسعادة1998-05-10

مكي   أكرم عبد النور 25087638 قریب من الجید13512.66  بـبوسعادة1998-06-16

حشایشي   آیة سندس 25087606 قریب من الجید13613.28  بـسطیف1998-07-04

عكة   أكرم 25087637 مقبول13711.92  بـبوسعادة1998-07-25

عتیق   أحمد أمین 25087615 مقبول13810.52  بـبوسعادة1998-08-30

حطاب   أحالم یمینة 25087611 جید13914.34  بـبوسعادة1998-09-03

خیري   أروى 25087624 قریب من الجید14012.27  بـبوسعادة1998-09-30
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بوذراع   إلیاس 25087702 مقبول14110.74  بـبوسعادة1998-10-09

براھیمي   أشواق 25087634 جید14214.00  بـبوسعادة1998-11-24

عبد اللطیف   إلیاس الطاھر 25087703 جید14314.16  بـبوسعادة1998-12-06

بعلي   أحمد المرتضى 25087617 قریب من الجید14413.16  بـبوسعادة1999-03-03

معلمي   إسالم 25087686 مقبول14510.50  بـعین الملح1996-08-19

بلة   أیوب 25087681 مقبول14610.64  بـبوسعادة1997-01-10

شیخاوي   أمل 25087655 مقبول14710.38  بـبوسعادة1997-03-21

زروقي   أمل 25087656 مقبول14810.48  بـبوسعادة1997-05-12

بن شنیت   أیمن عبد الفتاح 25087680 مقبول14910.40  بـبوسعادة1997-12-17

عبد العزیزي   إلھام 25087690 مقبول15010.36  بـبوسعادة1998-01-08

بن سعودي   أیمن صالح الدین 25087679 قریب من الجید15113.26  بـبوسعادة1998-05-12

جعیط   أمیرة 25087660 قریب من الجید15212.18  بـبوسعادة1998-05-15

لعیشي   إكرام 25087688 قریب من الجید15313.22  بـبوسعادة1998-06-26

صابر   أیوب الغزالي 25087684 مقبول15410.82  بـبوسعادة1998-07-07

سالم   أمین 25087665 مقبول15511.28  بـبوسعادة1998-08-23

مامي   أمال 25087653 قریب من الجید15612.44  بـبوسعادة1998-10-02

عزي   أیمن 25087676 مقبول15710.82  بـبوسعادة1998-12-22

دالوي   إكرام 25087689 مقبول15811.02  بـبوسعادة1999-03-11

324من223:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 3بوسعـادة| متوسطة موسى بن نصیر بوسعادة  | 28304: المؤسسة  

رماشي   مریة 25088635 مقبول110.94  بـبوسعادة1996-03-31

بونصلة   مروان 25088622 مقبول210.16  بـبوسعادة1996-12-10

فرادي   مریم 25088641 قریب من الجید313.44  بـبوسعادة1998-02-17

عبد الكریم   محمد عبد الغني 25088610 مقبول410.50  بـبوسعادة1998-07-13

بن داود   مریة عتیقة 25088638 مقبول510.42  بـحاسي بحبح1999-03-09

حرزلي   نجاة 25088714 مقبول610.70  بـبوسعادة1996-05-11

شنفاوي   مسعودة 25088658 مقبول710.72  بـمناعة1996-08-15

بوحجة   نبیل 25088706 مقبول811.40  بـبوسعادة1997-03-04

سلیخ   نجاة 25088717 مقبول910.30  بـبوسعادة1997-03-05

بادة   نجاة 25088722 جید جدا1016.84  بـبوسعادة1998-01-12

شیخاوي   مسعودة 25088660 مقبول1110.34  بـبوسعادة1998-01-27

ملكي   مصطفى 25088665 مقبول1211.40  بـبوسعادة1998-03-20

طاع اهللا   نبیل 25088707 مقبول1310.08  بـمناعة1998-03-20

بن ریة   نبیلة 25088710 قریب من الجید1413.40  بـبوسعادة1998-06-22

طیبي   نعیمة 25088753 مقبول1510.54  بـعین الملح1996-04-22

بن مخلوفي   نورة 25088777 مقبول1610.36  بـبوسعادة1996-06-08

بن شھرة   وفاء 25088828 مقبول1710.22  بـبوسعادة1996-07-08

دالي   نعیمة 25088754 مقبول1810.58  بـبوسعادة1997-09-19

شدادي   وفاء 25088830 جید1914.86  بـعین الحجل1998-02-06

كماني   ھاجر 25088787 جید2014.58  بـبوسعادة1998-03-30

عبد الكریم   ولید 25088833 مقبول2110.46  بـبوسعادة1998-03-31

دحیة   نعمان 25088752 جید2215.16  بـبوسعادة1998-06-02

دردور   نھال 25088758 جید جدا2316.30  بـبوسعادة1998-07-26

بن السني   ھاجر 25088790 مقبول2410.48  بـبوسعادة1998-10-01

324من224:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3بوسعـادة| متوسطة موسى بن نصیر بوسعادة  | 28304: المؤسسة  

شیخاوي   نعیمة 25088757 مقبول2510.82  بـبوسعادة1998-10-08

شتوح   ھدى 25088813 قریب من الجید2613.18  بـبوسعادة1998-12-23

عاشوري   یوسف 25088864 مقبول2710.20  بـبوسعادة1997-02-24

خارف   یونس 25088877 مقبول2810.96  بـبوسعادة1998-02-03

شبیرة   یوسف 25088869 قریب من الجید2912.22  بـبوسعادة1999-01-10

لحویشي   فریحة 25088488 مقبول3010.76  بـبئر الفضة1996-03-18

دقداق   فاطمة 25088439 قریب من الجید3112.18  بـبوسعادة1998-01-20

بن بوذینة   علي 25088410 مقبول3210.80  بـبوسعادة1998-03-14

رقیق   فاطنة 25088469 قریب من الجید3312.60  بـبوسعادة1998-05-07

العیشاوي   فتیحة 25088484 قریب من الجید3412.82  بـبوسعادة1998-10-03

بعلي   محمد 25088572 مقبول3510.02  بـبوسعادة1998-01-17

ززقاد   محمد األمین 25088579 قریب من الجید3612.48  بـبوسعادة1998-05-27

رحماوي   محمد 25088575 مقبول3710.08  بـالھامل1998-07-31

دقداق   سمیة 25088211 قریب من الجید3812.64  بـبوسعادة1997-03-10

بیدة   شریفة 25088240 قریب من الجید3912.56  بـبوسعادة1998-02-22

بن مخلوفي   سناء 25088221 مقبول4010.22  بـبوسعادة1998-09-06

محمدي   عقبلة 25088384 مقبول4110.08  بـدار الشیوخ1996-07-21

لبلوبة   عبد السالم 25088355 مقبول4211.14  بـبوسعادة1997-05-10

الصید   شیماء 25088266 مقبول4310.24  بـبوسعادة1997-07-13

رفیس   شھرزاد 25088260 مقبول4411.18  بـمناعة1997-12-09

دیلمي   صفیة 25088287 قریب من الجید4513.26  بـبوسعادة1998-01-23

بكراوي   عائشة 25088322 مقبول4611.42  بـبوسعادة1998-02-04

بقراجي   عبد النور 25088369 قریب من الجید4713.52  بـبوسعادة1998-07-17

محجوبي   عصام 25088377 مقبول4811.66  بـبوسعادة1998-10-27

عزیز   شیماء 25088269 مقبول4911.16  بـبوسعادة1998-11-19

مقري   زھیة 25088130 مقبول5010.62  بـبوسعادة1997-04-13

بن جدو   رحیل 25088083 مقبول5110.12  بـبوسعادة1997-05-14

جبر اهللا   رقیة 25088108 قریب من الجید5212.14  بـبوسعادة1997-07-18

بن لمدلل   سعد 25088175 مقبول5310.62  بـبوسعادة1997-12-17

324من225:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3بوسعـادة| متوسطة موسى بن نصیر بوسعادة  | 28304: المؤسسة  

مجیدي   سعاد 25088169 قریب من الجید5412.86  بـبوسعادة1997-12-31

سراي   ربیحة 25088077 قریب من الجید5512.80  بـبوسعادة1998-01-05

طالح   زكریاء 25088123 مقبول5610.04  بـبوسعادة1998-04-02

مقري   زبیدة 25088119 مقبول5710.38  بـبوسعادة1998-08-11

بن لمدلل   حمزة 25087978 مقبول5810.62  بـبوسعادة1996-06-10

بن شارف   حلیمة السعدیة 25087972 مقبول5911.42  بـبوسعادة1997-06-22

لحویشي   حفیظة 25087966 مقبول6010.30  بـبوسعادة1997-08-30

بن كروش   خدیجة 25088017 قریب من الجید6112.42  بـبوسعادة1997-09-18

دیلمي   حوریة 25088005 جید6214.38  بـبوسعادة1998-01-23

بوزیدي   خدیجة 25088018 مقبول6310.46  بـاسلیم1998-04-09

بوشنافة   حبیبة 25087956 مقبول6410.80  بـعین الملح1998-06-23

وزان   حسني 25087961 مقبول6510.12  بـقصر البخاري1998-08-02

حدیبي   حسینة 25087964 مقبول6611.30  بـبوسعادة1998-09-07

بن روان   جھینة 25087954 جید6714.12  بـمناعة1998-10-23

ربیع   الزھراء 25087804 قریب من الجید6812.52  بـبوسعادة1998-01-01

مساعد   المسعود 25087831 مقبول6911.70  بـبوسعادة1998-01-21

وكي   ایمان 25087871 مقبول7011.22  بـعین الملح1998-03-30

لبرة   المیلود 25087835 مقبول7110.10  بـبوسعادة1998-07-05

بن سالم   الزھرة 25087808 قریب من الجید7212.10  بـبوسعادة1998-08-29

بوقفالة   ایمن 25087877 مقبول7311.68  بـبوسعادة1998-09-05

حشادي   جمیلة الزھراء 25087938 مقبول7410.28  بـبوسعادة1998-06-07

دقمان   بالل 25087909 مقبول7510.22  بـبوسعادة1998-11-06

بن عمارة   اشرف بدر الدین 25087779 مقبول7610.72  بـبوسعادة1996-09-04

قلیلیز   اسماء 25087767 قریب من الجید7713.08  بـبوسعادة1998-01-30

شویطر   اسامة 25087760 جید7814.08  بـبوسعادة1998-05-16

جداوي   ابو بكر الصدیق 25087726 مقبول7911.60  بـبوسعادة1996-02-01

غدیر   أسامة 25087625 مقبول8010.14  بـبوسعادة1996-04-08

بن اعمارة   ابراھیم 25087718 مقبول8110.50  بـبوسعادة1997-05-11

بوضیاف   آیة 25087604 مقبول8211.48  بـالبیرین1998-02-05

324من226:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3بوسعـادة| متوسطة موسى بن نصیر بوسعادة  | 28304: المؤسسة  

طیبي   آیة 25087605 مقبول8310.68  بـبوسعادة1998-05-05

عتیق   آمال 25087602 مقبول8410.54  بـبوسعادة1998-06-27

غادري   احمد 25087739 قریب من الجید8513.46  بـبوسعادة1998-08-12

باھي   إیمان 25087708 قریب من الجید8613.04  بـبوسعادة1998-08-13

بغدادي   إنصاف 25087704 قریب من الجید8713.04  بـبوسعادة1998-08-29

قمري   إیمان نائلة 25087712 مقبول8811.64  بـبوسعادة1998-12-02

دوفي   أمیرة 25087657 مقبول8910.72  بـبوسعادة1997-02-11

رابحي   أیوب 25087682 مقبول9010.58  بـبوسعادة1997-07-28

قعادي   إلیاس 25087691 قریب من الجید9113.16  بـعین الملح1998-01-12

بقراجي   أمینة 25087669 مقبول9210.12  بـبوسعادة1998-02-22

بن بوذینة   أیمن 25087675 مقبول9311.68  بـبوسعادة1998-06-07

طیبي   أمیمة 25087663 مقبول9411.26  بـبوسعادة1998-06-08

عبد القاني   أمیرة 25087661 قریب من الجید9513.86  بـعین الملح1998-11-23

بوشابة   أیمن 25087677 قریب من الجید9612.24  بـبوسعادة1999-04-03

324من227:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 3بوسعـادة| بوسعادة - متوسطة  سلیماني سلیمان   | 28305: المؤسسة  

ذباح   نبیل 25088705 مقبول111.90  بـعین الملح1996-11-11

العیھار   نجیبة 25088728 جید214.90  بـبوسعادة1998-03-07

بونصلة   نجاة 25088723 جید314.64  بـبوسعادة1998-03-22

بن شھرة   نبیلة 25088709 جید414.86  بـبوسعادة1998-06-13

صید   مفتاح 25088671 مقبول511.38  بـعین الملح1998-08-19

بن عبدالرحمان   منال 25088680 جید615.62  بـبوسعادة1998-11-21

صخري   یاسین 25088837 مقبول710.28  بـبوسعادة1996-03-14

نشنش   یاسین 25088839 مقبول811.44  بـبوسعادة1998-01-10

زداني   نوال 25088765 مقبول911.08  بـبوسعادة1998-07-20

زرقانة   نور الھدى 25088773 مقبول1011.42  بـبوسعادة1998-08-31

مزوزي   ھشام 25088816 مقبول1110.38  بـبوسعادة1998-11-19

لعرابي   فھد 25088505 مقبول1210.40  بـبوسعادة1998-11-09

دادة   شعیب 25088241 مقبول1311.66  بـعین الملح1997-10-10

خشوي   عائشة 25088321 مقبول1410.68  بـبوسعادة1997-08-17

بكاري   عائشة 25088323 مقبول1510.56  بـبوسعادة1998-02-15

امساعد   عزالدین 25088374 مقبول1611.94  بـبوسعادة1998-08-04

بشیري   شھیناز 25088261 قریب من الجید1712.36  بـبوسعادة1998-10-08

مبروكي   سعد 25088174 مقبول1810.72  بـجبل امساعد1996-04-11

لقلیطي   ذكرى نھاد 25088061 مقبول1910.76  بـبوسعادة1998-01-22

صوطي   دنیا 25088058 مقبول2011.66  بـبوسعادة1998-02-02

بن یطو   زكریاء 25088124 مقبول2110.16  بـعین الحجل1998-07-05

فریجة   زینب ایناس 25088136 جید2214.78  بـبوسعادة1998-12-19

اسعید   راضیة 25088067 جید2314.30  بـبوسعادة1999-03-17

طواھریة   حنان 25087988 مقبول2410.16  بـبوسعادة1996-01-12

324من228:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3بوسعـادة| بوسعادة - متوسطة  سلیماني سلیمان   | 28305: المؤسسة  

اسعید   حیاة 25088006 مقبول2510.30  بـبوسعادة1996-03-23

طواھریة   حفیظة 25087967 مقبول2610.04  بـبوسعادة1998-03-06

لحویشي   خولة 25088036 قریب من الجید2713.44  بـبوسعادة1998-08-09

سلیخ   امال 25087855 مقبول2810.16  بـبوسعادة1997-06-13

ملكي   بركاھم 25087890 قریب من الجید2913.60  بـالعلیق1998-01-10

ناجوي   ایمان 25087870 مقبول3010.00  بـبوسعادة1998-02-19

بوحجة   السعید 25087813 قریب من الجید3112.04  بـبوسعادة1998-02-25

خشاشي   ایمان 25087872 قریب من الجید3212.58  بـبوسعادة1998-04-19

غدیري   امینة 25087863 قریب من الجید3312.76  بـبوسعادة1999-02-08

لطرش   الحاج خلیل 25087790 مقبول3410.26  بـبوسعادة1996-11-06

بوذراع   اشواق 25087780 قریب من الجید3512.52  بـبوسعادة1999-02-18

لحویشي   احمد 25087732 مقبول3611.96  بـبئرالفضة1996-03-19

طرافي   أدم عبد الوكیل 25087623 مقبول3711.06  بـبوسعادة1996-07-16

قداح   أسامة 25087626 مقبول3811.52  بـبوسعادة1996-08-11

بن شاللي   أحمد ضیاء الدین 25087619 مقبول3910.78  بـبوسعادة1997-11-27

بن شھرة   أسامة 25087629 مقبول4010.26  بـبوسعادة1998-11-19

324من229:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 3بوسعـادة| سیدي سلیمان - سبع المیلود / م | 28306: المؤسسة  

بن ثامر   مروة 25088626 مقبول111.20  بـبوسعادة1997-06-04

لحویشي   نجاة 25088712 مقبول210.16  بـبوسعادة1995-10-16

بن قمري   مسعودة 25088656 مقبول311.34  بـعین الملح1996-06-11

تومي   منال 25088676 مقبول411.54  بـبوسعادة1997-01-09

ناجوي   نجاة 25088718 قریب من الجید513.92  بـبوسعادة1997-03-17

دولة   مریم 25088652 جید614.52  بـبوسعادة1998-04-04

قروني   نورالدین 25088775 مقبول711.26  بـعین الملح1995-11-10

والي   نعیمة 25088755 مقبول810.80  بـبوسعادة1997-09-27

لخذاري   یاسین 25088838 مقبول911.68  بـبوسعادة1997-10-26

لخذاري   فتیحة 25088478 مقبول1010.60  بـبوسعادة1996-06-29

لقراب   فاطمة الزھراء 25088453 قریب من الجید1112.74  بـبوسعادة1997-02-24

فرادي   فاطنة 25088466 مقبول1210.32  بـبوسعادة1997-08-07

بوشمبة   عمر 25088423 مقبول1311.18  بـبوسعادة1998-04-19

زایري   فاطنة 25088470 مقبول1411.54  بـعین الملح1998-07-11

فریح   فیروز 25088508 مقبول1510.24  بـبوسعادة1994-09-19

لقراب   فوزیة 25088506 مقبول1611.22  بـبوسعادة1997-07-27

بلخیر   سمیرة 25088216 مقبول1710.32  بـعین الریش1997-01-17

بن جفال   شریفة 25088239 مقبول1811.86  بـبوسعادة1997-02-21

حفایفة   سھام 25088226 قریب من الجید1913.04  بـبوسعادة1997-03-25

بكاي   علي 25088390 مقبول2010.02  بـعین الملح1994-06-30

رابحي   صوریة 25088309 مقبول2110.56  بـشاللة العذاورة1994-08-22

امحمدي   عائشة 25088318 مقبول2210.76  بـبوسعادة1995-09-02

بن لقلیظ   عادل 25088326 قریب من الجید2312.30  بـبوسعادة1995-11-15

سعدي   صفیة 25088284 مقبول2410.12  بـبوسعادة1996-01-16

324من230:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3بوسعـادة| سیدي سلیمان - سبع المیلود / م | 28306: المؤسسة  

لخذاري   صالح 25088273 مقبول2511.10  بـبئر االبیض1996-04-18

بن اعریعیرة   صلیحة 25088304 مقبول2610.42  بـبوسعادة1996-06-05

حومیمید   صالح 25088274 مقبول2711.76  بـبوسعادة1996-12-21

بن كیحول   شیماء 25088265 مقبول2810.70  بـعین الملح1997-02-22

بنیة   عبد النور 25088368 قریب من الجید2913.24  بـعین الملح1998-03-08

بن ثامر   سلیم 25088191 مقبول3010.12  بـعین الریش1994-01-24

شیخاوي   رزیقة 25088086 مقبول3110.00  بـامجدل1994-07-03

زروقي   سارة 25088138 مقبول3211.14  بـبوسعادة1994-10-22

جمعي   زھرة 25088128 مقبول3311.06  بـبوسعادة1995-12-17

عاشوري   سارة 25088152 مقبول3410.40  بـسیدي عیسى1996-07-19

دبقة   زھیة 25088129 مقبول3511.86  بـبئر الفضة1996-11-13

العیر   دلیلة 25088053 مقبول3610.18  بـبوسعادة1997-02-15

بشیري   دنیا 25088057 قریب من الجید3712.02  بـبوسعادة1997-11-06

قیاش   ساعد 25088161 مقبول3811.42  بـبوسعادة1997-11-16

سعدي   دلیلة 25088055 مقبول3911.54  بـبوسعادة1998-01-29

بوعكازي   زبیدة 25088118 قریب من الجید4013.22  بـبوسعادة1998-05-02

غادري   سلمى 25088189 مقبول4110.24  بـبوسعادة1998-08-17

لفرید   خلیل 25088028 مقبول4210.64  بـبوسعادة1997-05-26

خارف   خدیجة 25088019 قریب من الجید4312.80  بـبوسعادة1998-04-14

بن غادة   حمزة 25087984 جید4414.64  بـبوسعادة1998-09-27

لحرش   خیرة 25088039 جید4515.30  بـبوسعادة1998-10-22

حشفة   الغالیة 25087823 قریب من الجید4612.56  بـعین الملح1996-05-30

لبصیر   الطیب 25087817 قریب من الجید4712.26  بـبوسعادة1997-08-21

زایري   امباركة 25087861 مقبول4810.32  بـالجلفة1997-08-26

بن ریة   المعتز باهللا 25087832 مقبول4910.80  بـبوسعادة1998-04-26

تركي   ایمن 25087876 مقبول5011.74  بـبوسعادة1998-05-03

حشفة   امینة 25087862 مقبول5110.90  بـبئر الفضة1998-06-25

بن ثامر   الھام 25087836 مقبول5211.40  بـبوسعادة1998-06-30

دولة   بحریة 25087887 قریب من الجید5312.72  بـبوسعادة1998-10-27

324من231:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 3بوسعـادة| سیدي سلیمان - سبع المیلود / م | 28306: المؤسسة  

عبیر   بونصلة 25087923 مقبول5411.64  بـبوسعادة1998-11-17

العقون   اسامة 25087756 قریب من الجید5512.16  بـبوسعادة1993-11-22

بوعكازي   اسماء 25087764 مقبول5611.00  بـبوسعادة1994-09-08

دولة   اسماعیل 25087768 مقبول5711.70  بـجبل مساعد1994-11-22

لوطیة   اسیة 25087777 قریب من الجید5812.38  بـبوسعادة1996-02-13

دیة   اسیا 25087775 مقبول5911.26  بـعین الملح1996-03-29

شیخاوي   اسامة 25087758 مقبول6010.54  بـبوسعادة1997-06-03

بوعكازي   أمال 25087652 مقبول6110.70  بـبوسعادة1995-01-31

324من232:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سلیم | سلیم -متوسطة عز الدین بلحاج  | 28315: المؤسسة  

بوزیدي   اسماعیل 25088910 مقبول110.02  بـسلیم1996-07-17

بن لقریشي   حسیبة 25088950 مقبول211.20  بـسلیم1998-01-25

مریصي   ربیعة 25088969 مقبول311.50  بـسلیم1998-05-20

بن مزوز   بثینة 25088927 مقبول411.78  بـالجلفة1998-11-04

رفیس   اسماء 25088909 مقبول511.14  بـسلیم1999-02-01

خلفاوي   عفاف 25089044 مقبول611.14  بـبوسعادة1994-07-19

زبلي   فتیحة 25089052 ممتاز718.24  بـسلیم1994-11-18

بن بلعیش   طیب 25089018 مقبول811.06  بـسلیم1995-04-26

زكراوي   سلوى 25089001 مقبول910.24  بـالجلفة1996-08-05

فیرك   عبدالحمید 25089024 مقبول1010.20  بـسلیم1997-05-22

بوذراع   محمد 25089070 مقبول1110.22  بـسلیم1997-12-06

بلعیش   زھرة 25088991 قریب من الجید1212.66  بـسلیم1998-01-20

بوحویتة   لمیاء 25089063 مقبول1310.26  بـسلیم1998-02-16

بعوني   زینب 25088995 مقبول1410.82  بـاسلیم1998-03-13

جقبوب   عبلة 25089041 جید1514.00  بـعین الملح1998-04-08

حیتامة   كریمة 25089059 قریب من الجید1612.02  بـسلیم1998-04-09

عباسي   مروة 25089076 مقبول1710.94  بـالجلفة1998-08-27

لبلوبة   مبخوتة 25089066 مقبول1810.20  بـسلیم1998-12-13

زبلي   منال 25089092 جید1914.92  بـبوسعادة1998-06-27

324من233:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سلیم | بئر الفضة -متوسطة ابن أبي زید القیرواني | 28316: المؤسسة  

بكاي   الباھي 25088912 مقبول110.62  بـعین الملح1995-03-11

بوشمبة   أحمد 25088892 مقبول210.94  بـعین الملح1997-07-12

العمراوي   أمال 25088895 مقبول310.10  بـبئرالفضة1998-05-04

كراع   عبدالعزیز 25089027 مقبول410.50  بـبوغرارةالسعودي1994-06-23

حشفة   زخروفة 25088990 مقبول511.76  بـبئرالفضة1998-02-01

سالمي   فطیمة الزھرة 25089056 مقبول610.66  بـبئرالفضة1998-11-15

بوشمبة   موسى 25089094 مقبول710.68  بـالجلفة1997-05-12

بوذراع   مسعودة 25089090 مقبول810.74  بـبئرالفضة1998-01-16

324من234:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| الھامل | الھامل - متوسطة أبو الحسن األشعري  | 28326: المؤسسة  

جاب اهللا   حیاة 25089183 مقبول111.32  بـبوسعادة1995-12-27

عبد الكریم   بشرى 25089159 مقبول210.84  بـبوسعادة1996-01-05

اسعید   ربیحة 25089192 مقبول310.70  بـبوسعادة1996-10-16

زین العابدین   اسحاق 25089137 مقبول411.04  بـالھامل1998-05-15

مزاري   اكرم نجم الدین 25089144 مقبول511.48  بـعین الملح1998-08-16

عبد اللطیف   الھاشمي احمد لمین 25089151 مقبول610.50  بـالھامل1998-10-18

وزاني   السبتي 25089147 مقبول710.00  بـبوسعادة1998-10-19

لقصیر   احمد عادل 25089134 قریب من الجید812.60  بـبوسعادة1998-12-18

حسني   امال نھى 25089153 مقبول910.48  بـالھامل1999-01-11

ضیف اهللا   آمنة 25089126 قریب من الجید1012.44  بـبوسعادة1999-01-31

العربي   حنان امال 25089181 مقبول1110.20  بـالھامل1999-02-01

تیتي   رجاء 25089193 مقبول1210.60  بـعین الترك1999-02-15

عبد الدائم   عبد الرحیم 25089248 مقبول1310.56  بـالھامل1996-08-31

ودود   نور الھدى 25089309 مقبول1411.00  بـالھامل1996-09-19

رقاب   نجوى 25089302 مقبول1510.66  بـالبیرین1996-10-07

مزاري   كوثر 25089278 قریب من الجید1612.54  بـالھامل1997-02-20

زاوي   عمر الشریف 25089258 مقبول1710.96  بـالھامل1997-03-11

ضویو   مسعودة 25089295 قریب من الجید1812.74  بـبوسعادة1998-01-29

بونیف   نور االیمان 25089307 جید1915.62  بـالھامل1998-04-26

ھدروق   عبیر 25089255 قریب من الجید2012.10  بـالھامل1998-12-17

خضراوي   عبد الصمد 25089250 مقبول2110.82  بـالھامل1998-12-27

خضراوي   نورالدین 25089314 مقبول2211.20  بـالھامل1998-12-27

حدباوي   نوال 25089306 قریب من الجید2312.66  بـبوسعادة1999-06-28

تواتي   وئام 25089327 مقبول2410.06  بـالھامل1996-09-19

324من235:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| الھامل | الھامل -متوسطة محمد یكن الغسیري | 28327: المؤسسة  

عرابة   اكرام 25089141 مقبول110.38  بـبوسعادة1997-12-24

رقدي   داود 25089190 مقبول210.52  بـالھامل1998-04-28

عبدالكریم   اكرام 25089142 مقبول310.48  بـالھامل1998-05-02

لجدل   السالمي 25089148 مقبول410.12  بـبوسعادة1998-05-08

رقدي   امیرة 25089155 مقبول511.62  بـالھامل1998-06-28

السبع   اكرام 25089143 مقبول611.20  بـعین الملح1998-09-22

زین العابدین   ادریس 25089136 قریب من الجید712.92  بـالھامل1998-10-13

محجوبي   بسمة 25089158 مقبول811.38  بـبوسعادة1998-11-05

عبد الكریم   امال 25089152 قریب من الجید913.88  بـبوسعادة1998-11-14

عمراوي   ریان 25089197 مقبول1011.28  بـبوسعادة1998-11-17

حرزلي   احمد عطیة 25089135 قریب من الجید1112.58  بـالھامل1998-12-14

سحیم   سارة 25089210 قریب من الجید1213.40  بـالھامل1999-02-25

حسین   عائشة 25089238 مقبول1310.40  بـالھامل1997-02-20

زین العابدین   مسعودة 25089294 مقبول1410.98  بـالھامل1997-04-19

البیدي   عبد الباسط 25089246 مقبول1510.04  بـالھامل1997-06-19

لطرش   شیماء 25089229 قریب من الجید1612.56  بـقصر الشاللة1997-12-14

بوطیبة   عائشة 25089239 جید1714.40  بـالھامل1998-01-31

بونیف   محمد نزار 25089287 جید1815.78  بـالمسیلة1998-06-20

ربیعي   نور الھدى 25089312 مقبول1911.40  بـالھامل1998-09-13

خیدات   شیماء 25089231 مقبول2011.10  بـبوسعادة1998-10-16

دشیشة   عبد الھادي 25089251 مقبول2110.02  بـالھامل1999-01-13

نویبات   عائشة 25089243 قریب من الجید2213.18  بـعین الملح1999-09-13

324من236:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| الھامل | الھامل - متوسطة الجدیدة الھامل | 28328: المؤسسة  

لبقع   خمیسة 25089189 مقبول110.32  بـشاللة العذاورة1994-09-10

شخمة   بسمة 25089157 مقبول211.02  بـبوسعادة1996-01-14

موفق   جمانة 25089164 مقبول310.00  بـبوسعادة1996-05-15

رقدي   سارة 25089209 مقبول410.04  بـالھامل1996-09-01

لطرش   ریم 25089198 مقبول511.10  بـالھامل1996-10-20

العلواني   إسالم 25089130 مقبول610.30  بـحسین داي1997-04-23

بن علیة   بوبكر الصدیق 25089163 مقبول710.28  بـالھامل1998-06-02

لعراف   خدیجة 25089185 مقبول811.86  بـبوسعادة1998-07-31

جاللي   حفصة 25089176 قریب من الجید913.26  بـحاسي بحبح1998-08-18

طاھري   سحر غزالن 25089211 جید جدا1016.17  بـبوسعادة1998-09-05

رقیوة   رحال 25089194 مقبول1111.74  بـالھامل1998-09-23

لھاللي   أحمد لمین 25089128 مقبول1211.50  بـعین الملح1998-10-13

لقصیر   خدیجة 25089186 مقبول1310.90  بـالھامل1998-10-20

رقدي   أحمد 25089127 مقبول1411.90  بـالھامل1998-11-01

عبد الباقي   مأمون 25089280 مقبول1510.44  بـبوسعادة1996-06-03

ربیعي   مسعودة 25089293 مقبول1610.86  بـبوسعادة1996-08-31

باضة   ھاجر 25089315 مقبول1711.86  بـالھامل1997-02-13

جاللي   علي 25089256 مقبول1811.40  بـالھامل1997-12-16

رقیوة   قطر الندى 25089277 جید1914.58  بـالھامل1998-01-29

بن علیة   مروة 25089290 مقبول2010.16  بـالھامل1998-03-30

محفوظي   سھیر 25089226 مقبول2110.00  بـعین الملح1998-07-27

نواري   مریة 25089291 جید جدا2217.00  بـالھامل1998-08-19

زین العابدین   شیماء 25089230 مقبول2310.84  بـالمسیلة1998-10-07

حرزلي   محمد العربي 25089283 قریب من الجید2413.66  بـالھامل1998-12-10

324من237:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| الھامل | الھامل - متوسطة الجدیدة الھامل | 28328: المؤسسة  

باضة   عائشة 25089242 مقبول2510.78  بـالھامل1999-01-04

منیر   شیماء 25089232 مقبول2611.04  بـالھامل1999-01-29

یحیاوي   علي كمال 25089257 قریب من الجید2713.32  بـالھامل1999-03-26

324من238:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الملح | عین الملح -متوسطة عاشور زیان  |  28337: المؤسسة  

محدادي   خولة 25089577 مقبول110.66  بـعین الملح1998-03-31

بوشعالة   سلمى 25089675 مقبول210.12  بـعین الملح1997-01-29

بلحین   سمیة 25089697 مقبول311.72  بـعین الملح1997-12-26

بوبكري   زھرة 25089642 قریب من الجید412.34  بـعین الملح1998-09-24

ابعیجة   صباح 25089727 مقبول511.08  بـعین الملح1998-10-13

سعودي   عمار 25089828 مقبول611.06  بـعین الملح1996-03-26

لجنف   صدیق 25089742 مقبول710.78  بـعین الملح1996-10-25

قیمر   صالح 25089744 مقبول810.56  بـعین الملح1997-12-26

عباسي   صوریة 25089750 مقبول910.16  بـعین الملح1998-10-01

جقابة   فضیلة 25089909 مقبول1011.32  بـعین الملح1995-09-22

خزار   فاطمة الزھراء 25089874 مقبول1111.44  بـعین الملح1996-12-20

یحیاوي   عمار 25089839 قریب من الجید1212.08  بـعین الملح1998-01-05

تومي   لیلى 25089958 مقبول1310.10  بـعین فارس1995-10-05

بن زیان   مریم 25090027 قریب من الجید1412.52  بـعین الملح1997-10-03

بشر   نورالدین 25090118 مقبول1510.54  بـعین الملح1995-08-29

بن علیة   ناصر 25090068 مقبول1610.70  بـعین الملح1998-01-13

مسعود   نور الھدى 25090115 مقبول1710.66  بـعین الملح1998-01-13

بن اسعیدي   نور الھدى 25090116 قریب من الجید1812.20  بـعین الملح1998-02-20

ربیعي   مسعودة 25090045 مقبول1910.12  بـعین الملح1998-06-21

بودیسة   مریم 25090041 مقبول2011.02  بـعین الملح1998-09-10

رویصات   وردة 25090146 مقبول2110.34  بـعین الملح1997-10-26

حساني   وھیبة 25090155 جید2214.20  بـعین الملح1998-04-04

بدة   ولید 25090152 مقبول2311.18  بـعین الملح1998-07-28

دراف   اسامة 25089406 مقبول2410.22  بـعین الملح1995-11-07

324من239:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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بن سالم   آمال 25089340 جید2514.00  بـعین الملح1997-05-31

عباسي   الطیب 25089425 جید2614.24  بـعین الملح1998-05-14

بعیجة   أنیس 25089367 مقبول2711.94  بـعین الملح1998-07-11

یحیاوي   أحالم 25089343 قریب من الجید2812.66  بـعین الملح1998-08-13

لجنف   احالم 25089394 مقبول2911.54  بـعین الملح1998-09-26

لعریبي   اكرم 25089419 قریب من الجید3012.48  بـعین الملح1998-10-04

امجدل   أمال 25089361 مقبول3111.24  بـعین الملح1998-11-11

بن القمر   حسین 25089514 مقبول3210.18  بـعین الملح1995-08-14

بن سالم   حمزة 25089526 مقبول3311.62  بـعین الملح1996-01-31

خرخاش   حفیظة 25089516 مقبول3411.66  بـعین الملح1997-10-15

بلحوت   أمال 25089493 مقبول3510.02  بـعین الملح1998-01-08

جقاف   بشرى 25089477 مقبول3611.16  بـعین الملح1998-03-10

324من240:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الملح | عین الملح - متوسطة العقید عمیروش    | 28338: المؤسسة  

بن براھیمي   ربیحة 25089603 قریب من الجید113.98  بـعین الملح1996-06-18

بن كیحول   خدیجة 25089560 مقبول210.40  بـعین الملح1996-08-21

بناصر   حنان 25089545 جید314.40  بـعین الملح1998-05-03

سعودي   حنان 25089548 قریب من الجید412.24  بـعین الملح1998-09-03

قاسمي   خولة 25089578 قریب من الجید512.02  بـعین الملح1998-09-06

بتة   رحاب 25089610 جید614.81  بـعین الملح1998-11-17

قیمر   سعید 25089667 مقبول710.14  بـعین الملح1996-08-30

املیك   زینب 25089651 قریب من الجید813.06  بـعین الملح1998-04-15

بعیرة   شھیرة 25089719 مقبول910.00  بـعین الملح1998-05-24

بریقل   سلوى 25089678 مقبول1010.30  بـعین الملح1998-06-21

ربیعي   سھام 25089709 قریب من الجید1113.36  بـعین الملح1998-09-12

رقیق   عبد القادر 25089801 مقبول1211.32  بـعین الملح1988-08-21

املیك   عبد العزیز 25089798 مقبول1310.72  بـعین الملح1994-09-29

ثامري   عائشة 25089761 مقبول1410.30  بـعین الملح1995-12-05

بودیسة   عائشة 25089763 مقبول1510.04  بـعین الملح1997-11-21

دحیة   عماد الدین 25089827 مقبول1611.42  بـعین الملح1998-04-13

بن القمر   عبیر 25089817 مقبول1710.44  بـعین الملح1998-04-26

بن القمر   عماد 25089826 مقبول1811.18  بـعین الملح1998-06-21

معیزة   عبد الجواد رفیق 25089775 مقبول1911.76  بـعین الملح1999-01-24

رواق   عیشة 25089859 مقبول2010.56  بـعین الملح1996-07-23

یوسفي   فاطمة 25089869 مقبول2110.20  بـعین الملح1996-11-20

طیباوي   فاطمة الزھراء 25089876 مقبول2210.42  بـعین الملح1997-10-09

بشیري   فاطمة الزھراء 25089878 قریب من الجید2313.98  بـعین الملح1998-11-19

تناحي   محمد 25089968 مقبول2410.00  بـعین الملح1996-01-03

324من241:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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بن القمر   محمد األمین 25089992 مقبول2510.38  بـعین الملح1996-03-06

بوعطیة   كمال 25089948 قریب من الجید2612.96  بـعین الملح1997-12-17

مجدل   كریمة 25089943 جید2714.90  بـعین فارس1998-08-22

حمیدات   مصطفى صالح الدین 25090049 مقبول2810.88  بـالقلیعة1997-02-02

عاشوري   منى 25090059 جید جدا2917.06  بـعین الملح1998-05-29

بودیسة   مصطفى عبد الحق 25090050 جید3015.06  بـعین الملح1998-09-27

بوبكري   نسرین 25090092 مقبول3110.22  بـعین الملح1999-01-12

صیلع   ھشام 25090140 مقبول3210.06  بـعین الملح1997-08-25

بزیو   یوسف 25090175 جید3314.76  بـعین الملح1998-03-20

بشر   یسرى 25090167 قریب من الجید3413.00  بـعین الملح1998-05-17

بودیسة   وھیبة 25090156 مقبول3511.58  بـعین الملح1998-08-20

یحیاوي   یمینة 25090172 مقبول3610.62  بـعین الملح1998-08-23

بن الطاھر   ابراھیم 25089389 مقبول3710.84  بـعین الملح1997-09-18

طیبي   أمال 25089358 جید جدا3816.04  بـعین الملح1998-01-14

بدة   إیمان 25089374 مقبول3910.94  بـعین الملح1998-07-11

بلقیبش   إبراھیم الخلیل 25089371 مقبول4010.84  بـعین الملح1998-08-15

عقوني   إلیاس 25089373 قریب من الجید4112.38  بـعین الملح1998-10-22

بلحوت   ایمان 25089460 مقبول4210.34  بـعین الملح1997-01-23

صیلع   امینة 25089453 مقبول4311.22  بـعین الملح1998-05-07

ثامري   بشرى عائشة 25089489 جید4414.00  بـعین الملح1998-07-11

بقراجي   ایمان 25089462 قریب من الجید4512.06  بـعین الملح1998-08-24

سعداهللا   حبیبة 25089508 قریب من الجید4613.62  بـعین الملح1998-08-28

بولنوار   ایمان 25089463 مقبول4711.96  بـعین الملح1998-09-05

324من242:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الملح | عین الملح - متوسطة صیاحي عمار  | 28339: المؤسسة  

بودیسة   خیرة 25089589 مقبول110.10  بـعین الملح1994-07-04

دادة   حنان 25089540 مقبول210.42  بـبوسعادة1996-05-17

عسلي   خلیل 25089571 جید314.42  بـعین الملح1998-05-11

معمري   رجاء 25089609 قریب من الجید412.16  بـعین الحجل1998-05-15

مغرابي   حنان 25089547 جید514.12  بـبوسعادة1998-05-27

زبیري   رفیق 25089618 مقبول610.22  بـعین الملح1999-01-11

زمیح   سارة 25089658 مقبول711.54  بـعین الملح1998-01-24

سعدي   شھاب الدین 25089716 مقبول810.92  بـعین الملح1998-10-01

نشنش   عبد المجید 25089809 مقبول910.38  بـسلیم1994-10-30

طیبي   عبد القادر 25089803 مقبول1011.56  بـسیدي امحمد1995-12-22

بن طاھر   عادل 25089769 قریب من الجید1112.78  بـعین الملح1998-06-22

جوبة   فاطنة 25089893 مقبول1211.18  بـعین الملح1997-03-08

بن قسمیة   نور الھدى 25090117 مقبول1310.92  بـعین الملح1998-09-12

فزاني   منصف 25090057 قریب من الجید1412.84  بـباتنة1998-10-12

قروني   ھشام 25090139 مقبول1510.80  بـعین الملح1996-10-05

صیلع   یوسف عبد الفتاح 25090178 مقبول1610.28  بـعین الملح1997-02-06

دیخن   ولید 25090150 مقبول1710.58  بـعین الملح1998-05-16

بن سالم   ھیثم 25090143 مقبول1810.70  بـعین الملح1998-10-25

بودیسة   احمد عبد السالم 25089403 مقبول1911.58  بـعین الملح1998-03-15

فیشوش   أمال 25089359 قریب من الجید2012.77  بـعین الملح1998-08-02

دیقش   أمینة 25089366 قریب من الجید2113.26  بـعین الملح1998-12-03

سدید   حمزة 25089525 مقبول2210.34  بـعین الملح1995-08-14

بلحوت   حلیمة سعدیة 25089523 مقبول2310.38  بـعین الملح1996-01-01

بن شنوف   امینة 25089452 مقبول2410.32  بـعین الملح1996-03-18

324من243:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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عطاوة   بالل 25089492 مقبول2510.26  بـالقبة1996-09-22

قادري   بلقاسم 25089494 مقبول2610.48  بـعین الملح1998-06-02

صیلع   امباركة 25089450 مقبول2711.80  بـعین الملح1998-12-17

بن لعیرم   یونس 25090190 مقبول2811.04  بـعین الملح1996-08-05

324من244:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الملح | عین الملح -متوسطة سقاي محمد | 28340: المؤسسة  

ویسي   رتیبة 25089607 مقبول111.54  بـعین الملح1994-04-29

بن سالم   ربیعة 25089606 مقبول210.28  بـعین الملح1997-02-22

قروني   ربیحة 25089604 مقبول311.42  بـعین الملح1997-05-11

لكتیلة   حنان 25089550 قریب من الجید413.80  بـعین الملح1998-10-14

بوشعالة   دنیا 25089595 مقبول510.92  بـعین الملح1998-11-22

سوالت   رزیقة 25089611 قریب من الجید613.48  بـعین الملح1998-11-30

بلقیبش   سمیة 25089699 مقبول711.38  بـعین الملح1998-03-04

قادري   زھرة 25089640 مقبول810.68  بـعین الملح1998-03-22

بولنوار   سارة 25089659 قریب من الجید912.52  بـعین الملح1998-04-30

لبصیر   شروق األمل 25089714 جید1015.68  بـعین الملح1999-01-10

بلحوت   صالح الدین 25089747 مقبول1110.02  بـعین الملح1997-06-10

بن خلیفة   عبیر 25089815 مقبول1210.66  بـعین الملح1997-06-12

زمیح   عباس 25089774 مقبول1310.36  بـعین الملح1998-07-28

ملكي   عامر 25089773 مقبول1411.32  بـعین الملح1998-09-21

قادري   عبد الرحمان 25089797 قریب من الجید1512.40  بـعین الملح1999-03-17

بن كیحول   فاطمة 25089871 مقبول1610.16  بـعین الملح1998-07-10

زمیح   فطیمة الزھراء 25089918 قریب من الجید1712.54  بـعین الملح1998-07-16

بن عیسى   فاطمة الزھراء 25089877 جید1814.18  بـعین الملح1998-08-05

قوادري   لخضر 25089953 مقبول1911.32  بـعین الملح1995-01-22

بریقل   مأمون 25089961 جید2015.12  بـعین الملح1998-06-19

بن اسعیدي   محمد 25089990 قریب من الجید2112.30  بـعین الملح1998-07-29

جنیدي   نور الدین 25090108 مقبول2210.82  بـعین الملح1996-10-12

البار   نورة 25090121 مقبول2311.14  بـعین الملح1998-02-10

یحیاوي   نسیبة 25090093 جید2415.16  بـعین الملح1998-06-22

324من245:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| عین الملح | عین الملح -متوسطة سقاي محمد | 28340: المؤسسة  

بودیسة   نعیمة 25090103 جید2514.68  بـعین الملح1998-08-09

مسعودي   نعیمة 25090104 قریب من الجید2613.92  بـعین الملح1998-08-10

بوروح   یعقوب 25090169 مقبول2710.60  بـورقلة1997-02-12

ویسي   یسرى 25090166 مقبول2810.36  بـعین الملح1997-11-12

صیاحي   یوسف 25090176 مقبول2911.66  بـعین الملح1998-07-21

كسیبي   ھیثم نجم الدین 25090144 جید3014.38  بـعین الملح1998-09-03

بن كیحول   یوسف 25090177 مقبول3111.38  بـعین الملح1998-10-05

غشة   یاسمین 25090158 قریب من الجید3213.38  بـعین الملح1998-11-26

قاسم   اسماء 25089410 قریب من الجید3312.06  بـبرج الكیفان1995-01-31

بلحوت   أسماء 25089353 مقبول3410.32  بـعین الملح1996-03-18

البار   اسامة 25089408 قریب من الجید3512.38  بـعین الملح1997-06-17

بن لعقاب   أحمد 25089350 قریب من الجید3612.52  بـعین الملح1998-04-05

زقعار   اسامة 25089409 قریب من الجید3713.98  بـعین الملح1998-08-02

بن كیحول   حسین 25089515 مقبول3810.40  بـعین الملح1996-02-03

تومي   ایمن 25089465 قریب من الجید3912.54  بـبوسعادة1997-07-18

خشاشي   حلیمة 25089521 مقبول4010.14  بـعین الملح1997-08-06

لوطیة   بركاھم 25089470 قریب من الجید4112.72  بـعین الملح1998-01-19

بطة   ایمان 25089461 مقبول4211.04  بـعین الملح1998-07-12

بن اسعیدي   جمیلة 25089505 مقبول4310.04  بـعین الملح1998-11-17

سعداهللا   امال 25089446 قریب من الجید4413.50  بـعین الملح1998-11-28

بلقیبش   یونس 25090193 قریب من الجید4513.62  بـعین الملح1998-07-02

324من246:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عین الملح | عین الملح - متوسطة یحیاوي عطیة  | 28341: المؤسسة  

خزار   رابح 25089596 مقبول111.30  بـعین الملح1996-04-16

بن قسمیة   حنان 25089541 قریب من الجید212.28  بـعین الملح1996-08-10

بن أجقیدل   حنان 25089542 مقبول311.52  بـعین الملح1997-00-00

دراف   خولة 25089576 قریب من الجید413.90  بـعین الملح1998-01-09

عباسي   سلمى 25089677 جید514.70  بـعین الملح1998-10-30

بوعطیة   عبد الكریم 25089808 مقبول610.18  بـعین الملح1998-00-00

بن عطیة   عبد العزیز 25089799 مقبول711.02  بـعین الملح1998-02-15

بولنوار   عادل 25089770 مقبول810.64  بـعین الملح1998-09-25

سعودي   عائشة 25089766 مقبول910.64  بـعین الملح1998-11-27

حفایفة   فریال 25089905 مقبول1010.40  بـعین الملح1998-01-25

بن حرز اهللا   فیروز 25089923 مقبول1111.78  بـعین الملح1998-04-23

العافیة   فاطنة 25089897 مقبول1210.24  بـعین الملح1998-10-31

لجنف   كیحول 25089950 مقبول1310.54  بـعین الملح1997-07-11

مغرابي   مریم 25090028 مقبول1411.38  بـعین الملح1998-03-26

بشیري   ماجدة 25089962 مقبول1510.48  بـعین الملح1998-12-29

لملومة   منال 25090055 جید1615.72  بـعین الملح1998-01-03

بشیري   ھاجر 25090125 قریب من الجید1713.46  بـعین الملح1998-01-20

بطة   نجاة 25090076 مقبول1810.92  بـعین الملح1998-06-03

بن سالم   ھند 25090142 مقبول1911.40  بـعین الملح1998-02-23

خوني   ادریس 25089404 قریب من الجید2012.38  بـعین الملح1998-10-30

دیقش   بشیر 25089491 مقبول2111.48  بـعین الملح1998-02-17

عباسي   بسمة 25089476 قریب من الجید2212.18  بـعین الملح1998-07-30

بن جالدي   حسام 25089511 مقبول2311.74  بـعین الملح1998-11-02

324من247:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بن سرور | بن سرور - متوسطة علي بن مسعود  | 28354: المؤسسة  

بن خناثة   حیزیة 25090411 مقبول110.23  بـبن سرور1995-03-25

بوختالة   خولة 25090425 مقبول210.01  بـبن سرور1997-01-15

فرج اهللا   خولة 25090429 مقبول311.73  بـبن سرور1997-04-16

سعدي   زینة 25090487 قریب من الجید413.88  بـبن سرور1998-01-20

خضراوي   حنان 25090404 مقبول511.52  بـاوالد جالل1998-04-07

سویسي   خالد سلیمان 25090414 جید614.21  بـسیدي خالد1998-05-27

مریخیفة   دنیا 25090442 قریب من الجید713.18  بـبوسعادة1998-08-23

حمید   خولة 25090434 مقبول811.71  بـبوسعادة1998-09-09

بن ساعد   رومیسة 25090472 قریب من الجید912.30  بـبن سرور1998-12-20

بن لموفق   سلیمان 25090538 مقبول1010.90  بـبن سرور1996-05-24

لعیشي   سامي 25090516 قریب من الجید1113.51  بـبن سرور1998-00-00

سلیخ   سارة 25090504 مقبول1211.61  بـشلغوم العید1998-01-09

قني   سیف الدین 25090572 مقبول1310.37  بـبن سرور1998-06-05

صاوطي   سمیة 25090555 مقبول1410.26  بـعین الملح1998-06-24

قبشي   سمیة 25090556 مقبول1511.33  بـبن سرور1998-07-26

صاوطي   سارة 25090506 مقبول1610.58  بـعین الملح1998-08-03

فرج اهللا   سیف الدین 25090573 مقبول1711.18  بـبن سرور1998-08-08

كیحول   سلمى 25090533 مقبول1810.47  بـبوسعادة1998-08-13

عبد اللطیف   سماح 25090542 جید1914.44  بـبن سرور1999-03-06

محمدي   سرین 25090523 جید جدا2016.63  بـبئر مرادرایس1999-03-25

دحماني   سارة 25090509 مقبول2110.81  بـبن سرور1999-03-26

بومالل   صلیحة 25090616 مقبول2211.11  بـبن سرور1998-05-01

زیقم   عصام 25090675 مقبول2310.41  بـبوسعادة1998-08-16

بوشریط   عبد النور 25090662 مقبول2410.89  بـبن سرور1998-11-13

324من248:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| بن سرور | بن سرور - متوسطة علي بن مسعود  | 28354: المؤسسة  

بوعیشة   عبیر 25090669 مقبول2511.53  بـبن سرور1999-02-04

طالب   محمد امین 25090792 قریب من الجید2612.11  بـنقاوس1997-04-07

طالب   محمد األمین 25090791 قریب من الجید2712.32  بـبن سرور1998-07-17

بوشریط   موسى 25090859 مقبول2810.20  بـبن سرور1998-02-13

قني   نسرین 25090886 مقبول2910.27  بـعین الملح1998-04-26

عباسي   مراد 25090812 مقبول3011.19  بـبن سرور1998-07-26

لعمارة   وفاء 25090954 قریب من الجید3113.47  بـبوسعادة1998-08-25

بوخنیسة   یاسین 25090968 قریب من الجید3213.13  بـبن سرور1998-10-27

عبد الرزاق   أیمن 25090235 مقبول3310.37  بـبن سرور1997-09-01

الحامدي   أیمن 25090239 قریب من الجید3412.14  بـالمسیلة1998-01-07

سماتي   أیمن 25090240 مقبول3510.31  بـبن سرور1998-04-05

سماتي   بسمة 25090326 مقبول3610.89  بـبن سرور1996-03-22

محمدي   انور 25090307 مقبول3711.38  بـبن سرور1997-02-14

بوناب   احالم 25090267 مقبول3810.02  بـبن سرور1997-04-23

عبد اللطیف   جالل 25090341 مقبول3911.93  بـبن سرور1997-09-19

سلمي   جالل 25090342 مقبول4011.65  بـبن سرور1998-01-05

بن فرحات   اسیا 25090273 مقبول4111.64  بـبن سرور1998-01-23

معاشي   اسیا 25090274 جید4215.59  بـبن سرور1998-01-23

امحمدي   الزھرة 25090281 مقبول4310.57  بـبن سرور1998-05-31

لھاللي   اسیة 25090275 قریب من الجید4412.58  بـبن سرور1998-09-19

بوخنیسة   اسماء 25090271 مقبول4510.31  بـبن سرور1998-10-04

بن نعجة   احمد 25090268 مقبول4610.70  بـبسكرة1998-11-30

نایلي   جمیلة 25090358 قریب من الجید4712.58  بـبن سرور1997-07-27

بن شریف   حنان 25090393 مقبول4810.61  بـبوسعادة1998-01-19

وھابي   حسام 25090370 مقبول4911.61  بـبوسعادة1998-05-15

324من249:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بن سرور | بن سرور - متوسطة دحماني عبد الحمید   | 28355: المؤسسة  

بن سالمي   خالد 25090412 مقبول110.56  بـبوسعادة1993-08-02

بوشریط   رابح 25090454 مقبول210.69  بـبن سرور1995-08-12

بوناب   حیاة 25090408 مقبول310.60  بـبن سرور1996-10-24

صاوطي   خولة 25090432 جید جدا416.32  بـبن سرور1998-08-04

لھاللي   راویة 25090460 مقبول510.56  بـبن سرور1998-08-06

مزیاني   خلیل 25090423 مقبول610.48  بـعین الملح1998-08-25

وھابي   حنان 25090405 مقبول711.04  بـبن سرور1998-11-27

بن شریط   خولة 25090435 قریب من الجید812.80  بـبن سرور1998-12-21

منادي   ساعد 25090511 قریب من الجید912.03  بـبن سرور1998-02-21

بوعكوك   سارة نزیھة 25090510 جید1014.66  بـالحمامات1998-05-05

مزیاني   سارة 25090505 قریب من الجید1112.28  بـبوسعادة1998-05-18

لعیشي   عبد الرحمان 25090637 مقبول1210.12  بـبن سرور1994-08-27

محمدي   عبد الحق 25090632 مقبول1310.56  بـبن سرور1996-02-09

خضار   عزیز 25090671 مقبول1411.99  بـبن سرور1996-03-26

بن ثامر   عبد النور 25090660 مقبول1511.69  بـبن سرور1997-05-07

ناصر   صفیة 25090606 مقبول1611.05  بـبنسرور1997-07-03

حیمود   عمر 25090686 مقبول1710.96  بـبن سرور1998-03-03

بن حشاد   صفیة 25090607 جید1814.44  بـبن سرور1999-02-26

طویري   محمد األمین 25090790 مقبول1911.03  بـبن سرور1995-08-05

بن فرحات   فیصل 25090735 مقبول2010.79  بـبن سرور1997-07-11

محمدي   فاتن 25090704 قریب من الجید2113.78  بـبن سرور1998-06-04

صالحي   فیفي 25090736 جید جدا2216.42  بـسیدي امحمد1998-07-11

بودور   فاطمة زھراء 25090709 قریب من الجید2312.18  بـبن سرور1998-10-29

فرادي   فریال 25090724 قریب من الجید2412.28  بـبن سرور1998-12-24

324من250:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| بن سرور | بن سرور - متوسطة دحماني عبد الحمید   | 28355: المؤسسة  

بن قرون   محمد سعید 25090804 مقبول2511.41  بـبن سرور1995-01-23

لورنیق   نجاة 25090866 مقبول2611.16  بـبن سرور1996-12-17

رویني   منیر 25090855 مقبول2710.01  بـبن سرور1998-01-18

ملیك   نجاة 25090868 قریب من الجید2812.74  بـبن سرور1998-06-13

الغربي   ھاجر 25090926 مقبول2910.77  بـبن سرور1996-07-15

طویري   ھارون 25090932 مقبول3010.40  بـعین الملح1998-03-17

منصور   یاسین 25090967 مقبول3110.85  بـبن سرور1998-01-14

دھیمي   أسماء 25090218 مقبول3211.03  بـبن سرور1996-04-03

بن النوي   أنور 25090233 مقبول3310.70  بـبن سرور1996-04-16

فرادي   إسالم 25090257 مقبول3410.27  بـبن سرور1995-10-05

رمیلي   إكرام 25090262 مقبول3511.35  بـبن سرور1997-08-23

عمراني   الحسین 25090277 مقبول3610.54  بـبن سرور1998-04-17

عقون   إیمان 25090266 مقبول3711.20  بـمسیف1998-05-01

ایت قاسي أعراب   بایة 25090315 قریب من الجید3813.30  بـعین الحمام1998-10-05

الباھي   المھدي 25090289 مقبول3911.46  بـبن سرور1999-04-17

رویني   حاج نایل 25090366 مقبول4010.46  بـبن سرور1994-11-17

بن شریط   جھینة 25090365 مقبول4111.60  بـبن سرور1998-01-21

324من251:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بن سرور | بن سرور -المدینة.صدیقي البشیرو/م | 28356: المؤسسة  

قاید   دالل 25090439 جید114.51  بـبن سرور1997-03-08

خضار   سارة 25090492 قریب من الجید213.70  بـبن سرور1997-09-06

دحماني   سارة 25090493 مقبول310.10  بـبن سرور1998-01-03

سعدي   زكریا 25090480 مقبول411.26  بـمحمد بوضیاف1998-03-15

منادي   خدیجة 25090418 جید515.33  بـبن سرور1998-07-18

عباسي   خلود 25090420 جید614.78  بـبن سرور1998-09-03

بوذراع   سھام 25090565 مقبول710.93  بـبن سرور1996-02-18

بن عبد الرزاق   سلیم 25090536 قریب من الجید813.27  بـبن سرور1997-06-03

طویري   سناء 25090563 مقبول910.17  بـبن سرور1997-06-25

الحامدي   شیماء 25090584 مقبول1010.85  بـبن سرور1998-01-11

بن عبد الرزاق   صابر 25090586 جید جدا1116.46  بـبن سرور1998-02-10

بن قسمیة   شیماء 25090585 قریب من الجید1212.28  بـبن سرور1998-03-30

طیبي   عماد الدین 25090682 مقبول1311.97  بـبوسعادة1996-02-02

فرجون   علي 25090681 قریب من الجید1412.47  بـبن سرور1998-06-22

رویبح   عماد الدین 25090683 مقبول1511.58  بـبوسعادة1998-09-20

عدیلي   فوزي 25090733 مقبول1610.39  بـبوسعادة1996-01-28

بن قسمیة   فتیحة 25090720 مقبول1711.69  بـطولقة1998-01-31

بوذراع   لمبارك 25090762 قریب من الجید1812.05  بـبوسعادة1998-02-11

فرجاوي   لیلى 25090767 قریب من الجید1913.47  بـبن سرور1998-06-04

بوذراع   منیرة 25090857 مقبول2010.50  بـبن سرور1996-09-28

بوعشرین   مشیرة 25090833 مقبول2110.46  بـأوالد جالل1996-11-10

دحماني   مروه 25090820 مقبول2210.36  بـبن سرور1998-07-19

مجیدي   مسعود 25090829 مقبول2311.21  بـبن سرور1998-09-09

سعدي   نصیرة 25090904 مقبول2410.07  بـبن سرور1997-02-09

324من252:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| بن سرور | بن سرور -المدینة.صدیقي البشیرو/م | 28356: المؤسسة  

بوناب   ھاجر 25090928 مقبول2511.57  بـطولقة1997-02-16

بن دحمان   ھناء 25090937 قریب من الجید2612.71  بـبن سرور1997-10-06

سعدي   ھاجر 25090929 مقبول2710.70  بـبن سرور1998-02-25

بوذراع   ولید 25090957 مقبول2810.02  بـبوسعادة1995-08-10

بن لمخربش   أشواق 25090220 مقبول2910.62  بـبن سرور1994-11-23

بوعشرین   أحالم 25090208 مقبول3010.60  بـبن سرور1994-11-30

رمیلي   إبتسام 25090243 مقبول3111.32  بـبن سرور1996-03-22

سعدي   أمیرة 25090228 مقبول3210.11  بـطولقة1997-05-11

مرفادي   أمیرة 25090229 مقبول3310.85  بـبن سرور1997-07-16

دحماني   أحمد سامي 25090215 مقبول3411.09  بـبن سرور1998-03-20

بن قسمیة   أماني 25090226 مقبول3511.79  بـبن سرور1998-04-03

عبد الحمید   إسمھان 25090261 مقبول3610.11  بـبن سرور1998-10-26

بوعیشة   حكیمة 25090379 مقبول3710.47  بـبوسعادة1995-05-05

دھیمي   حسان 25090371 مقبول3810.35  بـبن سرور1995-10-12

بن بلخیر   حمزة 25090386 مقبول3911.52  بـبن سرور1998-05-02

324من253:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بن سرور | بن سرور -متوسطة شیخي جموعي و عقوني محمد | 28357: المؤسسة  

عقوني   رمزي 25090469 مقبول110.09  بـبن سرور1997-04-24

عقوني   سعید 25090528 مقبول210.56  بـسیدي عیسى1996-12-05

عقوني   شیماء 25090582 مقبول310.15  بـبن سرور1997-01-02

عالوة   عبد الوھاب 25090663 مقبول410.41  بـأوالد سلیمان1995-06-19

عقوني   عیسى 25090679 مقبول511.22  بـبن سرور1997-07-05

عقوني   محمد 25090783 مقبول611.38  بـطولقة1996-09-10

شیحي   ماجدة 25090772 مقبول711.19  بـطولقة1998-02-10

عقوني   نبیل 25090865 قریب من الجید812.53  بـطولقة1998-01-09

شیحي   وفاء 25090942 مقبول911.45  بـبن سرور1995-05-03

بن شھبة   أمال 25090225 قریب من الجید1012.32  بـبن سرور1996-04-24

عقوني   أم الخیر 25090223 جید1115.39  بـبن سرور1998-04-04

عقوني   براھیم 25090321 مقبول1210.26  بـأوالدسلیمان1997-12-24

میھوبي   إلھام 25090264 مقبول1310.19  بـبن سرور1998-06-18

عالوة   حسینة 25090376 مقبول1411.01  بـطولقة1995-10-26

324من254:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بن سرور | متوسطة الزرزور الجدیدة  | 28358: المؤسسة  

علواني   راضیة 25090455 مقبول110.94  بـبن سرور1995-10-30

عبد الرزاق   حیاة 25090407 قریب من الجید212.22  بـبن سرور1996-02-06

عبد الرزاق   رشیدة 25090465 مقبول311.65  بـبن سرور1997-03-28

عبد الرزاق   ریاض 25090475 قریب من الجید412.21  بـالزرزور1997-12-13

عبد الرزاق   عامر 25090629 مقبول511.19  بـالزرزور1995-09-27

لطیسة   مرجانة 25090813 مقبول610.24  بـبن سرور1996-08-05

عبد الرزاق   نجوى 25090874 مقبول710.85  بـبن سرور1998-04-04

324من255:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| أوالد سیدي إبراھیم | أوالد سیدي ابراھیم -متوسطة المازري | 28368: المؤسسة  

عزیز   عزالدین 25091262 قریب من الجید112.80  بـاوالد سیدي ابراھیم1997-09-07

لطرش   عبد النور 25091251 مقبول210.48  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-01-18

طرومة   عبد المالك 25091248 قریب من الجید312.30  بـعین وسارة1998-01-22

العمراوي   صفاء 25091215 مقبول410.24  بـبوسعادة1998-01-24

عبدي   سھیلة 25091200 مقبول511.56  بـبوسعادة1998-03-05

ضبابي   عبد اللطیف 25091246 مقبول610.18  بـأوالد سیدي ابراھیم1998-05-01

دحة   علي أكرم 25091268 مقبول710.90  بـبوسعادة1998-05-19

بن صالح   سیرین 25091202 جید814.22  بـبوسعادة1998-10-11

بن زاھیة   فاطنة 25091301 مقبول910.96  بـبوسعادة1996-01-24

رباني   مروان 25091359 مقبول1011.06  بـأوالد سیدي إبراھیم1996-12-13

بقاش   موسى 25091376 مقبول1110.22  بـأوالد سیدي ابراھیم1998-03-10

شریف   فارحة 25091287 قریب من الجید1213.18  بـبوسعادة1998-05-23

بن عیسى   كلتوم 25091316 مقبول1310.32  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-06-09

بن  زروق   لبنى 25091320 مقبول1410.44  بـبوسعادة1998-06-21

شویدیرة   مریم 25091367 مقبول1510.74  بـبوسعادة1998-07-08

شارف   لخضر سیف الدین 25091322 جید1615.10  بـبوسعادة1998-09-28

حاجي   منى 25091373 مقبول1710.02  بـبوسعادة1998-10-03

سلیماني   مریم 25091368 مقبول1810.00  بـبوسعادة1999-01-24

بلقاسم   فاطمة الزھراء 25091300 جید1914.76  بـأوالد سیدي إبراھیم1999-01-26

محمودي   ماریة 25091339 جید2014.78  بـالمسیلة1999-03-21

زروق   نور الدین 25091409 مقبول2111.10  بـأوالد سیدي ابراھیم1997-09-20

بقاش   ھجیرة 25091424 مقبول2210.16  بـبوسعادة1997-11-14

فضیلي   ناصر صالح الدین 25091389 مقبول2310.52  بـأوالد سیدي ابراھیم1998-04-06

بن العوبي   میساء 25091387 مقبول2410.80  بـبوسعادة1998-09-30

324من256:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| أوالد سیدي إبراھیم | أوالد سیدي ابراھیم -متوسطة المازري | 28368: المؤسسة  

لعروسي   ندى یاسمین 25091394 قریب من الجید2512.84  بـبوسعادة1998-10-06

فرجوخ   نور الھدى 25091412 قریب من الجید2612.54  بـأوالد سیدي ابراھیم1999-02-14

ضبابي   إسماعیل 25091022 مقبول2710.52  بـبوسعادة1995-06-18

بدر الدین   أنیس 25091013 مقبول2811.58  بـأوالد سیدي ابراھیم1995-10-16

ضبابي   أحمد 25091000 مقبول2911.76  بـبوسعادة1996-01-04

لقویزي   أیمن 25091016 مقبول3010.34  بـصرمان لیبیا1996-08-10

دحدوح   إبراھیم 25091020 مقبول3111.50  بـبوسعادة1997-05-22

بن الطاھر   إیھاب 25091041 مقبول3211.36  بـبوسعادة1997-10-27

دحماني   بلقاسم 25091071 جید3314.62  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-03-12

شویتح   بلقیس 25091073 قریب من الجید3412.28  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-05-20

بن صالح   إلیاس 25091026 مقبول3510.62  بـبوسعادة1998-08-05

بن  ھني   آیة 25090989 قریب من الجید3613.24  بـأوالد سیدي ابراھیم1998-08-09

أوباح   باسم عبد المطلب 25091067 جید جدا3716.62  بـبوسعادة1998-12-12

مرزوقي   آیة 25090990 قریب من الجید3812.48  بـبوسعادة1999-01-15

ضبابي   حسام 25091094 مقبول3910.14  بـبوسعادة1995-06-18

بقاش   حفصة 25091096 مقبول4011.46  بـأوالد سیدي ابراھیم1995-10-05

بسیسة   خلیل 25091111 مقبول4111.18  بـأوالد سیدي إبراھیم1996-01-01

حمیدي   حنان 25091102 مقبول4211.20  بـأوالد سیدي ابراھیم1996-06-13

بوشوكة   دنیا 25091139 قریب من الجید4312.14  بـفرنسا1996-11-24

بن عادل   رفیق 25091159 جید4414.12  بـعین الملح1998-07-03

زبیري   رابح 25091147 مقبول4510.02  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-08-02

خرشي   رقیة 25091160 جید4615.60  بـأوالد سیدي ابراھیم1998-09-03

دحة   دحمان 25091126 قریب من الجید4712.40  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-09-09

لغویل   حفصة 25091097 جید4815.92  بـبوسعادة1998-09-15

بسیسة   سارة نور الیقین 25091176 مقبول4910.12  بـأوالد سیدي ابراھیم1998-10-06

بن الطاھر   ھنیدة 25091440 مقبول5010.46  بـأوالد سیدي ابراھیم1995-11-20

حمیدي   یسرى 25091455 مقبول5110.00  بـأوالد سیدي ابرھیم1997-01-27

فضیلي   ھیثم عبد النور 25091444 قریب من الجید5213.24  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-05-08

بن عادل   یمینة 25091457 قریب من الجید5312.24  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-11-13

324من257:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| أوالد سیدي إبراھیم | بن زوه - متوسطة بن زوه | 28369: المؤسسة  

سالمین   عماد الدین 25091269 مقبول110.96  بـاوالد سیدي ابرھیم1996-05-01

بوعاد   عائشة 25091223 قریب من الجید212.62  بـبوسعادة1998-05-19

حساني   مروة 25091360 مقبول310.08  بـبوسعادة1994-12-07

رحماني   فاطمة الزھراء 25091294 مقبول410.68  بـأوالد سیدي أبراھیم1995-03-11

حساني   فھیمة 25091310 مقبول510.38  بـبنزوه1996-06-04

كركادي   فطیمة 25091307 مقبول611.86  بـبوسعادة1996-10-31

جیالني   مریم 25091365 مقبول711.56  بـأوالد سیدي إبراھیم1997-07-17

جیالني   قدور 25091311 جید814.44  بـبنزوه1998-01-12

كركادي   فاطنة 25091302 مقبول911.26  بـبوسعادة1999-03-12

حساني   أنور 25091012 مقبول1010.78  بـبوسعادة1996-07-26

طویل   أمیرة 25091009 مقبول1110.42  بـبوسعادة1999-03-02

رحماني   خولة 25091117 قریب من الجید1213.70  بـبوسعادة1998-01-25

حساني   زھرة 25091169 مقبول1311.86  بـبوسعادة1998-08-23

لصفر   ھیثم 25091442 مقبول1410.84  بـبوسعادة1998-05-18

324من258:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| أوالد سیدي إبراھیم | عین خرمام -متوسطةعین خرمام  | 28370: المؤسسة  

زراوي   سفیان 25091193 مقبول110.78  بـبوسعادة1994-02-25

بورحلة   عزیز 25091263 مقبول211.88  بـأوالد سیدي ابراھیم1994-03-04

بن الطاھر   سمیة 25091195 مقبول310.34  بـعین الحجل1995-10-04

مام   عبد المؤمن ضیاء الحق 25091247 مقبول410.64  بـبوسعادة1996-10-14

ضیف اهللا   شھرزاد 25091208 مقبول510.82  بـالدیس اوالد سیدي براھیم1997-01-24

طاھري   فائزة 25091276 مقبول611.04  بـأوالد سیدي ابراھیم1997-05-06

طاھري   عمر الفاروق 25091272 مقبول710.00  بـبوسعادة1997-07-30

لصفر   عبیر 25091258 مقبول810.96  بـبوسعادة1998-07-14

طاھري   مختار 25091357 مقبول911.44  بـبوسعادة1997-01-09

طاھري   محمد نجیب 25091353 جید1014.04  بـبوسعادة1998-09-13

بن شھلة   فطیمة الزھراء 25091308 قریب من الجید1112.60  بـعین ملیلة1999-01-02

طاھري   أحالم 25090996 مقبول1210.64  بـبوسعادة1998-05-19

مام   إكرام 25091025 مقبول1311.64  بـأوالد سیدي إبراھیم1999-01-09

شیخاوي   جمال 25091088 مقبول1411.76  بـبلدیة بنزوه1995-03-15

بن علیة   جھاد 25091091 مقبول1510.62  بـبوسعادة1996-05-06

شیخاوي   جنیدي 25091090 مقبول1611.72  بـبلدیة بنزوه1997-02-15

میھوبي   سارة 25091175 مقبول1711.28  بـأوالد سیدي إبراھیم1997-12-18

324من259:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| أوالد سیدي إبراھیم | لبویر - متوسطة ضبابي قویدر  | 28371: المؤسسة  

ضبابي   صالح الدین 25091473 جید114.25  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-07-14

ضبابي   عبد الرحمان 25091240 مقبول210.34  بـأوالد سیدي إبراھیم1995-06-16

بن كیحول   عقیلة 25091265 مقبول310.08  بـبوسعادة1996-06-25

ضبابي   ضیاء الدین 25091217 مقبول411.66  بـأوالد سیدي إبراھیم1997-12-09

احمیدي   محمد 25091341 مقبول511.36  بـعین الریش1995-00-00

یعقوب   مصطفى 25091369 مقبول611.02  بـأوالد سیدي إبراھیم1995-05-14

ضبابي   مریم 25091366 مقبول711.22  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-03-06

زبیري   فتحي 25091303 مقبول811.58  بـالمسیلة1998-04-01

زبیري   فریال 25091304 جید914.52  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-04-18

زبیري   مروة 25091361 قریب من الجید1013.22  بـبوسعادة1998-07-04

زبیري   فاطمة الزھراء 25091298 جید1114.08  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-08-10

ضبابي   فاطمة الزھراء 25091299 قریب من الجید1212.32  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-12-03

عاشوري   ھاجر 25091414 مقبول1311.08  بـبوسعادة1997-06-19

بن  مخلوفي   نھلة 25091406 قریب من الجید1412.08  بـأوالد سیدي ابراھیم1998-02-03

عاشوري   نزیھة 25091396 مقبول1511.52  بـأوالد سیدي إبراھیم1998-04-19

احمیدي   إبراھیم 25091019 مقبول1611.62  بـعین الریش1992-00-00

ضبابي   المعتز باهللا 25091061 مقبول1710.14  بـاوالد سیدي ابراھیم1994-12-02

شیخاوي   المیلود 25091062 جید1814.13  بـجبل أمساعد1995-00-00

عاشوري   أحمد 25090999 مقبول1910.68  بـبوسعادة1995-07-16

زبیري   أیمن 25091014 مقبول2010.23  بـأوالد سیدي إبراھیم1995-11-06

عزوز   أكرم 25091005 مقبول2110.24  بـسطیف1997-05-11

قاسمي   اشواق 25091049 قریب من الجید2212.00  بـبوسعادة1997-12-04

شیخاوي   أحالم 25090995 قریب من الجید2313.54  بـعین الملح1998-01-14

جیدل   أمال 25091007 مقبول2410.60  بـبوسعادة1998-03-10

324من260:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| أوالد سیدي إبراھیم | لبویر - متوسطة ضبابي قویدر  | 28371: المؤسسة  

محمودي   المسعود 25091060 مقبول2510.20  بـبوسعادة1998-05-31

زبیري   آیة ذكرى 25090992 جید2615.98  بـسیدي عیسى1998-11-30

فضیلي   خیرة 25091122 مقبول2710.90  بـاوالد سیدي ابراھیم1996-06-09

خرشي   دالل 25091138 مقبول2810.18  بـأوالد سیدي ابراھیم1997-03-10

قاسمي   راضیة 25091149 قریب من الجید2912.80  بـاوالد سیدي ابراھیم1998-10-18

324من261:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سیدي عامر | سیدي عامر -متوسطةالحسن البصري | 28381: المؤسسة  

فالح   عمر 25091934 مقبول111.08  بـسیدي عامر1995-12-17

كمال   عمر 25091942 مقبول210.26  بـبوسعادة1997-06-14

بن عطیة   فاطنة 25091964 مقبول310.68  بـبوسعادة1997-09-09

قصري   فاطمة 25091955 جید414.90  بـبوسعادة1998-10-10

مكتوت   فاطمة الزھراء 25091960 قریب من الجید512.92  بـسیدي امحمد1998-11-29

شاللي   فاطنة 25091968 مقبول611.18  بـسیدي عامر1999-09-26

جربوعي   مریة عائشة 25092047 قریب من الجید712.20  بـسیدي عامر1996-11-20

بن العیطر   مصطفى 25092067 مقبول810.12  بـسیدي عامر1997-07-02

عزوق   محمد 25092035 مقبول910.60  بـبوسعادة1998-03-05

حیجولي   ماریة 25092010 مقبول1010.92  بـسیدي عامر1998-10-09

سعدي   قویدر 25091993 مقبول1110.78  بـبوسعادة1999-02-11

بن عطیة   نورة 25092122 جید1214.38  بـسیدي عامر1996-02-08

سلیماني   منال 25092087 مقبول1311.72  بـسیدي عامر1997-01-11

بن العیطر   نفیسة 25092107 مقبول1410.96  بـبوسعادة1997-12-27

شریكي   نور الھدى 25092118 مقبول1510.82  بـبوسعادة1998-08-10

مومن   ملیكة 25092085 جید1615.72  بـالھامل1998-08-11

بن العیطر   ملیكة 25092086 مقبول1710.54  بـبوسعادة1998-10-22

بن العیطر   نورة 25092135 مقبول1810.06  بـسیدي عامر1996-07-01

صیاد   ھدى 25092144 جید1915.84  بـسیدي عامر1998-08-08

كمال   وداد 25092148 مقبول2010.18  بـبوسعادة1999-01-21

العمري   زوینة 25091719 مقبول2110.28  بـبوسعادة1997-08-19

شنیف   رشیدة 25091706 مقبول2211.68  بـسیدي عامر1997-09-04

العمري   سعیدة 25091771 مقبول2310.38  بـبوسعادة1995-08-27

غالم   سمیر 25091799 قریب من الجید2412.76  بـبوسعادة1996-07-14

324من262:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| سیدي عامر | سیدي عامر -متوسطةالحسن البصري | 28381: المؤسسة  

حنة   سارة 25091737 مقبول2510.48  بـبوسعادة1997-01-08

زیام   سارة 25091738 مقبول2611.10  بـبوسعادة1997-01-28

بن العیطر   سارة 25091739 مقبول2710.12  بـسیدي عامر1997-03-01

قصري   سعاد 25091754 مقبول2810.12  بـبوسعادة1997-12-26

جبراهللا   شیماء 25091819 قریب من الجید2913.26  بـالمسیلة1998-01-11

باشا   سعاد 25091755 مقبول3010.46  بـسیدي عامر1998-02-20

بودراف   سارة 25091743 مقبول3111.34  بـسیدي عامر1998-04-08

عزوق   سعد 25091761 مقبول3210.88  بـسیدي عامر1998-05-01

بن تھامي   شریھان 25091814 مقبول3310.32  بـبوسعادة1998-10-20

عبد العالي   سعد 25091764 مقبول3410.00  بـسیدي عامر1998-10-27

بوصیلة   سمیة 25091798 مقبول3511.84  بـبوسعادة1998-12-04

طبوسي   سارة 25091746 مقبول3611.20  بـسیدي عامر1998-12-24

امساعد   صالح 25091835 مقبول3711.20  بـسیدي عامر1996-01-17

بن العیطر   عبد القادر 25091884 مقبول3810.88  بـسیدي عامر1997-02-12

بن عطیة   صالح 25091843 مقبول3911.50  بـبوسعادة1997-12-07

حرود   صفیة 25091842 مقبول4010.06  بـسیدي عامر1998-02-10

بركاني   صلیحة 25091846 مقبول4110.40  بـسیدي عامر1998-04-19

حنة   عبد الرحمان 25091867 مقبول4210.82  بـسیدي عامر1998-11-23

جربوعي   عفاف 25091909 جید4314.50  بـسیدي عامر1999-02-02

كمال   الشیماء 25091573 مقبول4410.28  بـبوسعادة1997-10-31

عیجولي   أحمد 25091497 مقبول4511.98  بـبوسعادة1998-01-06

ولید   أحمد 25091499 جید4614.28  بـبوسعادة1998-02-03

بن عاشور   احمد الصغیر 25091550 قریب من الجید4713.52  بـسیدي عامر1998-08-02

خیري   امال 25091595 مقبول4810.22  بـبوسعادة1995-07-25

جربوعي   خدیجة 25091665 مقبول4910.80  بـبوسعادة1996-04-18

امساعد   ایمان 25091598 مقبول5010.30  بـبوسعادة1997-06-30

مساعد   بوعدي 25091612 مقبول5111.96  بـبوسعادة1997-09-21

نصلي   حفصة 25091636 مقبول5211.44  بـسیدي عامر1997-11-01

كمال   جیھان 25091617 قریب من الجید5313.78  بـبوسعادة1999-08-08

324من263:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سیدي عامر | المتوسطة الجدیدة سیدي عامر  | 28382: المؤسسة  

مھدید   فاطنة 25091961 مقبول110.22  بـسیدي عامر1995-03-08

مكتوت   مسعودة 25092060 مقبول210.98  بـسیدي عامر1995-08-18

عزوق   قمرة 25091991 مقبول311.86  بـسیدي عامر1996-01-22

دحماني   مریم 25092053 مقبول411.88  بـسیدي عامر1998-02-02

طالب   یوسف 25092159 مقبول511.44  بـسیدي عامر1997-01-30

ولید   ھجیرة 25092143 قریب من الجید612.76  بـسیدي عامر1998-03-25

سعدي   رحمة 25091698 مقبول710.62  بـسیدي عامر1996-01-17

مرزوك   سنوسي 25091800 مقبول811.90  بـبوسعادة1996-12-07

بن قطاف   سمیة 25091797 مقبول910.26  بـسیدي عامر1998-04-06

مھدید   سعد 25091762 مقبول1010.60  بـسیدي عامر1998-05-06

بن قطاف   سھام 25091807 قریب من الجید1113.04  بـبوسعادة1998-07-11

ساعد   عائشة 25091850 مقبول1211.54  بـسیدي عامر1995-03-20

سعدي   عمر 25091923 مقبول1310.18  بـسیدي عامر1995-07-01

عبدالسالم   صالح الدین 25091844 مقبول1410.82  بـسیدي عامر1995-07-02

سعد   علي 25091914 مقبول1510.04  بـسیدي عامر1996-04-21

سعد   عبدالرحمان 25091895 مقبول1610.30  بـسیدي عامر1998-02-24

بن ناصر باي   صباح 25091839 مقبول1710.20  بـسیدي عامر1998-10-25

ضربان   طارق 25091847 مقبول1811.90  بـبوسعادة1998-10-29

یاسف   البشیر 25091558 مقبول1910.06  بـبوسعادة1994-07-15

سعدي   آسیة 25091485 مقبول2010.42  بـبوسعادة1995-11-30

حدیبي   إبراھیم 25091521 قریب من الجید2112.54  بـسیدي عامر1996-05-01

وزاني   الربیع 25091565 مقبول2211.02  بـسیدي عامر1996-08-07

مكتوت   احمد 25091548 مقبول2310.32  بـبوسعادة1997-01-02

بلعروي   أحمد 25091496 مقبول2411.44  بـسیدي عامر1997-08-14

324من264:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| سیدي عامر | المتوسطة الجدیدة سیدي عامر  | 28382: المؤسسة  

یاسف   أحمد 25091498 مقبول2510.68  بـسیدي عامر1998-02-01

بن ناصر باي   أحمد 25091500 مقبول2610.02  بـسیدي عامر1998-09-15

زیتوني   أیمن 25091516 مقبول2710.86  بـبوسعادة1998-09-26

لبزة   خالد 25091662 مقبول2810.74  بـسیدي عامر1994-03-19

بوھادف   حوریة 25091653 مقبول2910.08  بـالبویرة1994-10-15

لبزة   بایزید 25091601 مقبول3010.14  بـسیدي عامر1996-06-14

زرقیط   حمزة 25091642 مقبول3111.08  بـسیدي عامر1996-08-18

زیاد   خالد 25091663 مقبول3210.14  بـسیدي عامر1997-05-19

ولید   حوریة 25091654 جید3315.62  بـسیدي عامر1998-03-06

بن عاشور   خلیل 25091671 مقبول3411.40  بـسیدي عامر1998-07-05

324من265:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سیدي عامر | متوسطة المدخل الجنوبي سیدي عامر  | 28383: المؤسسة  

قوز   غنیة 25091950 مقبول110.32  بـسیدي عیسى1995-09-09

القویزي   عمر 25091935 قریب من الجید212.00  بـسیدي عامر1996-02-06

ولید   مصطفى 25092065 مقبول310.42  بـسیدي عامر1995-04-01

باي   لخضر 25092003 مقبول410.88  بـسیدي عامر1995-05-03

بلعروي   محمد 25092016 مقبول511.70  بـسیدي عامر1995-10-22

بوزیدي   مریم 25092048 مقبول611.30  بـسیدي عامر1996-10-14

قویني   مفتاح 25092073 مقبول710.84  بـسیدي عامر1996-11-07

لقویزي   مصطفى 25092069 قریب من الجید812.58  بـبوسعادة1997-09-07

باي   مسعود 25092057 مقبول911.14  بـسیدي عارم1998-03-25

بن العیطر   نورالدین 25092120 مقبول1010.68  بـسیدي عامر1995-04-28

حنة   نسرین 25092103 مقبول1110.22  بـسیدي عامر1996-12-13

عبد السالم   ھجیرة 25092140 مقبول1210.68  بـعین وسارة1995-02-28

بوزیدي   یوسف 25092157 مقبول1311.16  بـسیدي عامر1996-00-00

مساعد   یوسف 25092161 قریب من الجید1413.64  بـسیدي عامر1998-02-26

یخلف   یوسف 25092162 مقبول1510.54  بـبوسعادة1998-04-12

القویزي   رابح 25091692 مقبول1610.76  بـسیدي عامر1995-09-14

مكتوت   زینب 25091722 قریب من الجید1712.52  بـبوسعادة1996-08-21

شوتلة   رقیة 25091710 مقبول1811.92  بـسیدي عامر1997-11-10

بن العیطر   خولة 25091686 جید جدا1916.32  بـبن سرور1998-05-11

مرزوق   سعد 25091757 مقبول2011.02  بـسیدي عامر1995-03-14

بوكراع   سلیم 25091788 مقبول2110.62  بـسیدي عامر1996-09-18

سعد   سارة 25091740 مقبول2210.34  بـسیدي عامر1997-04-12

بداي   شاھیناز 25091812 مقبول2311.32  بـسیدي عامر1998-00-00

بن العیطر   سمیة 25091796 مقبول2410.60  بـسیدي عامر1998-02-19

324من266:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| سیدي عامر | متوسطة المدخل الجنوبي سیدي عامر  | 28383: المؤسسة  

بن قطاف   سعد 25091763 قریب من الجید2512.54  بـبوسعادة1998-08-23

جربوعي   عبد اهللا 25091892 مقبول2610.56  بـسیدي عامر1993-06-03

بن عطیة   عبد القادر 25091871 مقبول2710.98  بـسیدي عامر1995-00-00

سعدي   عبد الحمید 25091864 مقبول2811.34  بـسیدي عامر1995-08-26

سعدي   عبد القادر 25091873 مقبول2911.04  بـسیدي عامر1996-06-20

عزوق   عائشة 25091853 جید3015.04  بـسیدي عامر1997-00-00

عبد الصمد   عائشة 25091854 جید3114.84  بـسیدي عامر1997-01-16

غربي   عبد اللطیف 25091891 مقبول3210.12  بـبوسعادة1998-10-29

یاسف   السعید 25091571 مقبول3310.30  بـسیدي عامر1995-07-25

عزوق   أحمد 25091493 مقبول3410.66  بـسیدي عامر1995-08-08

بشوش   أحالم 25091487 مقبول3510.00  بـسیدي عامر1996-10-13

بلخیر   ابراھیم 25091543 مقبول3610.78  بـسیدي عامر1996-12-11

بداي   الحسن 25091561 مقبول3710.22  بـبوسعادة1997-04-12

وزاني   أحمد 25091495 مقبول3810.20  بـسیدي عامر1997-05-19

عبد الصمد   حنان 25091644 قریب من الجید3913.18  بـسیدي عامر1994-07-07

رمضاني   المیلود 25091591 مقبول4010.32  بـالبیرین1995-08-16

بن العیطر   امحمد 25091596 مقبول4111.72  بـسیدي عامر1995-10-12

حرود   بالل 25091606 مقبول4210.48  بـسیدي عامر1996-08-03

مرزوق   حدة 25091620 قریب من الجید4312.06  بـبوسعادة1997-01-11

بلعروي   حمزة 25091643 مقبول4411.30  بـسیدي عامر1997-07-16

مداني   المداني 25091588 مقبول4511.04  بـبوسعادة1998-06-01

زرقوني   حیاة 25091659 مقبول4611.76  بـبوسعادة1998-08-11

مرزوق   خلیل 25091673 مقبول4711.90  بـسیدي عامر1998-08-29

324من267:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| جبل امساعد | جبل امساعد - متوسطة بالل بن رباح | 28392: المؤسسة  

لزرق   ملیكة 25092402 مقبول111.02  بـعین الملح1994-12-30

قذیفة   محمد 25092383 مقبول210.20  بـعین الملح1995-05-06

شیخاوي   محمد 25092386 قریب من الجید312.06  بـجبل مساعد1996-07-07

صالحي   مروة 25092390 قریب من الجید412.54  بـجبل مساعد1998-04-25

بادة   لمبارك 25092379 جید514.34  بـعین الملح1998-05-02

زروقي   نصر الدین 25092408 مقبول610.10  بـبوسعادة1998-05-30

بن زیان   مریم 25092396 مقبول710.70  بـبوسعادة1998-11-03

مبروكي   الحسین 25092206 مقبول810.66  بـجبل مساعد1992-11-12

لسلت   أیوب 25092188 مقبول910.62  بـعین الملح1993-03-01

عقبة   خالد 25092251 مقبول1010.70  بـعین الملح1994-02-14

معیلبي   بلقاسم 25092231 جید1115.88  بـسیدي امحمد1994-05-17

لسلت   الحاج 25092204 مقبول1210.66  بـعین الملح1994-10-02

مبروكي   المھدي 25092224 مقبول1311.18  بـبوسعادة1996-03-07

صالحي   خولة 25092258 مقبول1410.20  بـعین الملح1996-12-05

عمارة   امباركة 25092227 مقبول1510.00  بـعین الملح1996-12-10

عقبة   العمریة 25092209 قریب من الجید1612.18  بـجبل مساعد1997-07-12

زروقي   إكرام 25092193 مقبول1711.84  بـعین الملح1997-12-28

بن ریة   حدة 25092243 قریب من الجید1813.40  بـجبل مساعد1998-03-17

بن اعمر   أسماء 25092182 مقبول1911.28  بـعین الملح1998-07-21

صالحي   صوریة 25092327 مقبول2010.36  بـبوسعادة1994-11-11

مبروكي   سفیان 25092292 مقبول2110.20  بـجبل مساعد1995-02-11

خارف   عبد الباسط 25092334 مقبول2210.52  بـجبل مساعد1995-03-04

غزالي   فائزة 25092354 مقبول2310.72  بـعین الملح1995-08-08

بونصلة   عالء الدین 25092347 مقبول2410.18  بـالبیرین1996-05-10

324من268:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| جبل امساعد | جبل امساعد - متوسطة بالل بن رباح | 28392: المؤسسة  

بن ریة   سمیة 25092298 قریب من الجید2512.24  بـجبل مساعد1996-07-13

غدیر   سھام 25092303 مقبول2611.96  بـبوسعادة1997-03-03

عمارة   سارة 25092287 قریب من الجید2713.04  بـعین الملح1997-06-16

بن ریة   زینب 25092285 مقبول2811.08  بـجبل مساعد1998-02-07

وذان   عمر 25092350 مقبول2910.40  بـبوسعادة1998-02-07

صالحي   رابح 25092277 مقبول3011.46  بـعین الملح1998-07-11

ارفیس   شیماء 25092310 قریب من الجید3112.92  بـعین الملح1998-07-17

سعداوي   فاطنة 25092360 مقبول3210.66  بـجبل مساعد1998-10-03

امحمدي   ھاجر 25092430 مقبول3311.76  بـجبل مساعد1995-06-10

بن اعمر   یمینة 25092445 مقبول3411.30  بـجبل امساعد1995-12-25

امحمدي   ھاجر 25092431 قریب من الجید3512.22  بـعین الملح1996-08-26

لبوخي   ھشام 25092438 مقبول3611.68  بـجبل مساعد1997-09-17

324من269:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| جبل امساعد | جبل امساعد - متوسطة بوشنافة عمر | 28393: المؤسسة  

ذباح   محمد 25092384 مقبول110.14  بـعین الملح1995-06-23

عبد الكریم   محمد 25092385 مقبول211.04  بـبوسعادة1995-10-28

بوعالم   نصر الدین 25092407 مقبول310.90  بـعین الملح1995-10-28

بن اعمر   مریم 25092393 مقبول410.64  بـجبل أمساعد1997-03-01

مبروكي   محمد األمین 25092388 مقبول510.40  بـعین الملح1997-04-19

لعور   نصیرة 25092410 مقبول610.66  بـعین الملح1998-02-14

بن اعمر   فضیلة 25092375 جید جدا717.02  بـعین الملح1998-08-09

عبد الكریم   مریم 25092395 قریب من الجید813.10  بـجبل أمساعد1998-10-25

طرافي   نبیل 25092406 مقبول911.62  بـعین الملح1998-10-31

زروقي   نعیمة 25092413 قریب من الجید1012.98  بـجبل أمساعد1999-02-19

بن المداني   المسعود 25092213 مقبول1110.20  بـبوسعادة1994-08-23

بن كروش   حدة 25092241 مقبول1210.58  بـعین الملح1997-04-25

بن كروش   إكرام 25092192 مقبول1311.32  بـعین الملح1997-07-25

لزرق   حنان 25092250 مقبول1411.18  بـعین الملح1997-12-16

فكروني   حدة 25092242 مقبول1511.06  بـبوسعادة1998-02-04

طرافي   بن قیرش 25092232 قریب من الجید1613.66  بـعین الملح1998-04-12

أرفیس   الحمدي 25092207 مقبول1711.22  بـجبل أمساعد1998-05-22

بن قسمیة   بشرى 25092229 قریب من الجید1813.12  بـعین الملح1998-05-23

بوعالم   خدیجة 25092256 قریب من الجید1913.58  بـعین الملح1998-07-27

عبد الكریم   خولة 25092263 مقبول2011.16  بـبوسعادة1998-09-23

أرفیس   إیمان 25092195 مقبول2110.18  بـعین الملح1998-10-01

العطوي   خدیجة 25092257 مقبول2210.50  بـعین الملح1998-11-04

عبد الكریم   إیمان 25092196 مقبول2311.18  بـعین الملح1998-11-22

شیخاوي   حكیمة 25092246 مقبول2410.30  بـعین الملح1998-11-27

324من270:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| جبل امساعد | جبل امساعد - متوسطة بوشنافة عمر | 28393: المؤسسة  

زروقي   بالل 25092230 مقبول2510.56  بـعین الملح1998-12-03

بوعالم   سلیم 25092293 مقبول2610.32  بـعین الملح1991-11-21

بن كروش   رابح 25092276 مقبول2710.48  بـعین الملح1996-06-24

قذیفة   عبد السالم 25092339 مقبول2810.66  بـعین الملح1996-11-07

صالحي   عبد الحمید 25092335 مقبول2911.62  بـعین الملح1997-04-09

سعودي   فاطنة 25092359 مقبول3011.34  بـجبل أمساعد1998-02-28

بن اعمر   شعیب 25092306 مقبول3110.54  بـعین الملح1998-04-15

لعور   شیماء 25092308 جید جدا3216.14  بـعین الملح1998-05-28

أرفیس   فاطمة 25092356 مقبول3310.40  بـجبل أمساعد1998-06-20

أوریدة   زینب 25092286 مقبول3410.86  بـجبل أمساعد1999-02-18

البیدي   ھاجر 25092429 مقبول3510.34  بـبوسعادة1994-01-12

ذباح   ولید 25092443 قریب من الجید3612.90  بـجبل أمساعد1996-02-09

قذیفة   یوسف 25092446 قریب من الجید3712.48  بـعین الملح1996-09-15

فكروني   یوسف 25092447 مقبول3810.18  بـجبل أمساعد1996-10-04

بن قسمیة   ھجیرة 25092434 جید3914.00  بـعین الملح1998-10-28

324من271:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| مسیف | امسیف - متوسطة جبل محارقة | 28404: المؤسسة  

بونویقة   ھشام 25092735 مقبول111.03  بـمسیف1996-10-09

عقاب   نسرین 25092722 مقبول211.58  بـالمسیلة1998-03-18

بشیري   مریم 25092711 مقبول310.42  بـمسیف1998-05-10

زرواق   نسرین 25092723 جید414.20  بـبوسعادة1998-07-28

خلفة   فاطنة 25092670 مقبول511.18  بـبوسعادة1998-01-07

ربعي   فطیمة الزھرة 25092677 مقبول611.04  بـمسیف1998-04-18

عقاب   فیروز 25092678 مقبول710.58  بـمسیف1998-05-22

زرواق   فاطمة 25092668 قریب من الجید812.16  بـمسیف1998-07-06

جبالحي   فطیمة 25092674 مقبول910.30  بـمسیف1998-07-21

حرزي   أسماء 25092473 مقبول1010.28  بـمسیف1996-05-10

زرواق   إیمان 25092483 مقبول1110.20  بـمسیف1997-08-18

شبیرة   أمال 25092476 جید1214.22  بـمسیف1998-07-25

رباح   أحالم 25092463 قریب من الجید1312.18  بـمسیف1999-01-27

خلفة   الیمین 25092518 مقبول1410.00  بـمسیف1996-02-23

شبیرة   ریاض 25092573 مقبول1511.19  بـمسیف1996-11-01

بشیري   سعد 25092583 مقبول1611.05  بـمسیف1997-02-11

بونویقة   خمیسي 25092561 مقبول1710.11  بـبوسعادة1997-07-21

مویسات   المبروك 25092512 مقبول1811.76  بـمسیف1998-01-23

العایب   خولة 25092562 مقبول1911.22  بـمسیف1998-03-16

زرواق   ایمان 25092520 جید جدا2016.70  بـمسیف1998-11-28

ھاشمي   بسمة 25092528 مقبول2110.41  بـمسیف1999-01-30

زرواق   شواھد 25092611 مقبول2210.32  بـمسیف1996-07-05

بشیري   شیماء 25092615 مقبول2311.24  بـمسیف1998-07-01

جریدة   شیماء 25092616 مقبول2411.00  بـمسیف1998-07-06

324من272:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| مسیف | امسیف - متوسطة جبل محارقة | 28404: المؤسسة  

ربعي   عائشة 25092626 جید جدا2516.98  بـالمسیلة1998-09-24

324من273:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| مسیف | امسیف -متوسطة امسیف | 28405: المؤسسة  

زرواق   نھلة 25092726 مقبول110.64  بـمسیف1995-09-22

زقعار   نور الھدى 25092729 مقبول211.46  بـمسیف1995-12-09

عنیبي   ھاجر 25092732 مقبول311.22  بـمسیف1996-11-07

بونویقة   یسرى 25092748 مقبول411.18  بـمسیف1998-03-30

النوي   مھدي 25092717 مقبول510.22  بـبن سرور1998-06-18

زرواق   فطیمة 25092673 مقبول611.86  بـمسیف1994-10-21

عبد الحفیظ   كریمة 25092681 مقبول711.36  بـمسیف1995-11-26

عبد الحفیظ   لطیفة 25092685 مقبول811.70  بـمسیف1996-06-05

زرواق   مروة 25092696 مقبول910.78  بـالمسیلة1998-02-09

عبد الحفیظ   إكرام 25092480 مقبول1010.82  بـالمسیلة1997-12-06

زرواق   أسامة رجب 25092472 قریب من الجید1112.52  بـمسیف1998-11-27

زرواق   جمیلة 25092537 مقبول1210.04  بـمسیف1994-10-30

زھاني   حسان 25092542 مقبول1311.32  بـمسیف1997-07-09

زھاني   حفیظة 25092543 مقبول1411.00  بـامسیف1997-08-07

مویسات   بالل 25092530 مقبول1510.20  بـمسیف1997-08-18

رباح   سلوى 25092586 مقبول1610.46  بـمسیف1997-10-03

عقون   سارة 25092581 جید1715.00  بـمسیف1998-05-08

عبد الحفیظ   بایة 25092525 قریب من الجید1812.10  بـمسیف1998-09-19

شبیرة   زھور 25092578 جید جدا1916.46  بـمسیف1999-03-05

بوبكریة   عبلة 25092643 مقبول2010.54  بـمسیف1996-06-21

زرواق   شیماء 25092612 مقبول2111.64  بـمسیف1996-08-11

سلطاني   شیماء 25092613 قریب من الجید2213.44  بـمسیف1997-03-15

سلطاني   صھیب 25092622 قریب من الجید2312.78  بـمسیف1997-08-02

زقعار   عائشة 25092625 مقبول2411.04  بـمسیف1998-05-09

324من274:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| مسیف | امسیف -متوسطة امسیف | 28405: المؤسسة  

عبد الحفیظ   شیماء 25092617 قریب من الجید2513.30  بـمسیف1998-10-10

زھاني   عصام 25092648 مقبول2610.52  بـمسیف1998-10-23

زقعار   عبد الحافظ 25092630 مقبول2710.20  بـالمسیلة1998-12-16

324من275:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بئر ھني | بئر ھني - متوسطة بغدادي المسعود  | 28415: المؤسسة  

خلیفة   نسرین 25092967 مقبول111.96  بـالخبانة1997-08-12

بن امھاني   یمینة 25092989 مقبول210.66  بـالخبانة1997-11-18

زرواق   نسرین 25092968 مقبول310.38  بـسیدي عقبة1998-03-25

طالعي   ھجیرة 25092980 قریب من الجید412.42  بـالخبانة1998-07-12

ملیاني   نبیلة 25092963 مقبول510.98  بـبوسعادة1998-09-15

بلواضح   نریمان 25092965 مقبول610.84  بـبوسعادة1998-11-23

زابي   وئام 25092985 مقبول711.00  بـالخبانة1999-10-12

شبلي   سعیدة 25092864 مقبول810.18  بـالخبانة1994-11-05

بن بوزید   ابراھیم 25092762 مقبول910.00  بـبوسعادة1995-12-21

بركة   رزیقة 25092838 مقبول1010.24  بـمسیف1996-01-06

رزق اهللا   عتیقة 25092914 مقبول1111.36  بـالخبانة1996-01-06

بوشاللق   شرف الدین 25092877 مقبول1210.40  بـالمسیلة1996-02-29

بشیري   خدیجة 25092826 مقبول1310.56  بـالخبانة1996-04-20

ام ھاني   سلیم 25092868 مقبول1411.82  بـبوسعادة1996-06-10

حیمد   طارق 25092890 مقبول1511.18  بـالخبانة1996-06-22

جغام   صالح الدین 25092888 مقبول1611.78  بـبوسعادة1996-06-25

جغام   فطیمة 25092925 مقبول1710.00  بـبوسعادة1996-06-30

طرفایة   احالم 25092768 مقبول1811.42  بـالخبانة1996-08-01

بودراي   سعیدة 25092866 جید جدا1917.18  بـبوسعادة1997-00-00

بن ام ھاني   اسامة 25092771 مقبول2010.79  بـالخبانة1997-02-15

شبلي   فطیمة 25092926 مقبول2110.92  بـالخبانة1997-02-15

طیباوي   مسعودة 25092942 مقبول2211.12  بـبوسعادة1997-02-28

غربي   بختة 25092798 مقبول2311.82  بـبوسعادة1997-03-22

بشیري   سارة 25092849 مقبول2411.80  بـبوسعادة1997-09-02

324من276:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| بئر ھني | بئر ھني - متوسطة بغدادي المسعود  | 28415: المؤسسة  

زابي   خولة 25092832 مقبول2510.56  بـالخبانة1997-11-01

بن امھاني   عادل 25092895 مقبول2610.40  بـبوسعادة1998-02-18

بلواضح   خدیجة 25092827 قریب من الجید2713.10  بـالخبانة1998-02-21

جاب اهللا   منال 25092947 قریب من الجید2812.44  بـالخبانة1998-03-01

خوني   صفاء 25092887 مقبول2911.27  بـبوسعادة1998-03-18

بونویقة   سعاد 25092862 مقبول3010.88  بـبوسعادة1998-04-29

امھاني   خضرة 25092829 مقبول3110.96  بـبوسعادة1998-05-27

ربعي   احالم 25092769 قریب من الجید3212.70  بـالخبانة1998-06-01

طرفایة   رزیقة 25092839 جید3314.16  بـالخبانة1998-06-06

بشیري   ایناس 25092796 مقبول3411.50  بـبوسعادة1998-07-01

شبیرة   شیماء 25092884 مقبول3511.36  بـالخبانة1998-07-02

بلواضح   خلیل 25092830 مقبول3611.22  بـبوسعادة1998-08-05

جغام   خولة 25092833 مقبول3710.64  بـبوسعادة1998-09-04

شبیرة   عبیر 25092913 مقبول3811.62  بـبوسعادة1998-09-14

بشیري   منى 25092948 مقبول3911.80  بـبوسعادة1998-10-14

طرفایة   ابتسام 25092760 مقبول4011.96  بـبوسعادة1998-11-14

شبلي   سامیة 25092861 مقبول4110.58  بـالخبانة1998-12-09

بغدادي   امیرة شیماء 25092787 قریب من الجید4212.02  بـبوسعادة1999-03-17

مقیرش   خضراء 25092828 مقبول4310.12  بـبوسعادة1999-06-08

324من277:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| امجدل | امجدل -متوسطة عبد الرحمان بن عوف | 28426: المؤسسة  

سحوان   یوسف 25093607 مقبول110.55  بـمناعة1994-07-15

بن روان   یونس 25093612 مقبول210.01  بـمناعة1994-08-28

سبخة   یوسف 25093608 قریب من الجید312.25  بـامجدل1995-03-23

زردوبة   یوسف 25093609 مقبول411.12  بـبوسعادة1995-03-28

كباش   محمد 25093468 مقبول510.05  بـامجدل1992-03-24

طیباوي   لندة 25093463 مقبول610.86  بـسلیم1993-11-16

شناق   محمد 25093469 مقبول710.25  بـمناعة1994-12-09

أخویل   نذیر 25093539 مقبول810.83  بـمناعة1995-07-16

أمجدل   محمد المأمون 25093486 مقبول910.06  بـمناعة1995-08-22

بن السیلت   محمد 25093472 مقبول1011.64  بـامجدل1995-09-04

مرزقالل   محمد 25093475 مقبول1110.17  بـامجدل1996-05-05

جیدل   محمد 25093478 مقبول1211.41  بـمناعة1996-12-16

بن رزقة   مراد 25093502 مقبول1310.39  بـمناعة1997-02-26

عباسي   مروة 25093507 مقبول1410.86  بـامجدل1997-04-16

بلبول   مروة 25093508 مقبول1510.31  بـبوسعادة1997-04-30

بن الشایب   نجاة 25093536 مقبول1610.97  بـمناعة1997-05-07

عسلي   لبنى 25093455 مقبول1710.23  بـبوسعادة1997-05-10

لطرق   مروان 25093504 مقبول1811.33  بـعین الملح1997-07-08

بن ثامر   منال 25093527 مقبول1911.35  بـمناعة1997-08-02

عباسي   مقراني 25093521 مقبول2011.30  بـبوسعادة1997-09-18

بن الصیلع   مروان 25093505 مقبول2110.56  بـمناعة1998-05-18

فرجان   محمد 25093483 مقبول2211.91  بـمناعة1998-08-13

بن الوریث   محمد زكریاء 25093487 مقبول2310.02  بـمناعة1998-10-26

كباش   ولید 25093579 مقبول2410.03  بـامجدل1993-02-20
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قدیري   نور الدین 25093554 مقبول2511.13  بـمناعة1994-06-04

بن البار   یحي 25093587 مقبول2610.92  بـمناعة1994-11-23

عباسي   وردة 25093577 مقبول2710.81  بـامجدل1995-08-24

سراجیة   نورة 25093563 قریب من الجید2812.89  بـامجدل1996-06-18

بوشیبة   نزیھة 25093550 قریب من الجید2913.01  بـمناعة1996-09-21

قویدري   یاسین 25093584 مقبول3010.84  بـامجدل1997-01-19

قدیري   ھشام 25093571 قریب من الجید3113.03  بـمناعة1998-05-17

الدیقش   ھدى 25093570 مقبول3210.43  بـامجدل1998-06-17

بن جرسي   ھاجر 25093567 مقبول3310.99  بـمناعة1998-10-03

بومھدي   صبرین 25093335 مقبول3410.31  بـامجدل1994-10-03

بلبول   سمیرة 25093309 مقبول3511.65  بـمناعة1994-10-31

ضروة   شعیب 25093319 مقبول3610.72  بـامجدل1995-01-20

لبشیري   طیب 25093339 مقبول3710.64  بـمناعة1996-02-25

بوفاتح   عبد الرحمان 25093364 مقبول3810.83  بـبوسعادة1996-03-01

حمیدي   عطیة 25093382 مقبول3910.89  بـمناعة1996-08-21

بن البار   سھیلة 25093315 قریب من الجید4012.05  بـمناعة1997-03-08

بلبول   عفاف 25093383 مقبول4111.85  بـامجدل1998-04-01

لقلیب   صلیحة 25093336 قریب من الجید4212.22  بـمناعة1998-05-18

بن الوریث   شھرزاد 25093322 جید جدا4316.00  بـمناعة1998-06-12

بن الوریث   شیماء 25093326 قریب من الجید4412.95  بـالجلفة1998-06-25

دامة   صباح 25093334 مقبول4511.23  بـمناعة1998-07-26

مرادة   سھیر 25093313 مقبول4611.39  بـامجدل1998-09-15

لخویل   شیماء 25093328 قریب من الجید4713.23  بـمناعة1998-10-05

بن أعزیز   عبد النور 25093375 مقبول4811.31  بـبوسعادة1998-10-28

بوشیبة   سمیة 25093307 مقبول4910.56  بـمناعة1998-11-07

سویدة   سھیلة 25093316 جید جدا5016.67  بـمناعة1999-03-09

سایحي   عمر 25093402 مقبول5110.17  بـمناعة1996-03-13

فرجان   فطیمة 25093433 مقبول5210.73  بـمناعة1996-04-10

بوشیبة   فاطمة الزھرة 25093418 جید جدا5316.92  بـمناعة1997-01-08
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مرادة   فؤاد 25093411 قریب من الجید5413.46  بـامجدل1997-02-16

ضروة   فاطنة 25093420 مقبول5510.68  بـمناعة1998-01-14

سویدة   فتیحة 25093424 قریب من الجید5612.74  بـمناعة1998-03-23

الشارف   فاطمة الزھراء 25093416 مقبول5711.21  بـامجدل1998-06-02

سویدة   فتیحة 25093427 قریب من الجید5812.81  بـمناعة1998-11-18

بن روان   فاطنة 25093421 قریب من الجید5912.57  بـمناعة1999-02-13

حصبایة   زھیر 25093255 مقبول6010.31  بـامجدل1994-05-01

بن رزقة   سارة 25093262 مقبول6111.54  بـمناعة1995-07-06

بن الوریث   سلمى 25093283 جید6215.47  بـالحراش1998-09-08

شحالط   سلمى 25093284 مقبول6311.63  بـامجدل1998-09-12

بن روان   زھرة 25093252 قریب من الجید6412.39  بـمناعة1998-10-17

لبزي   سلوى 25093285 مقبول6511.07  بـامجدل1998-12-13

قیاش   ربیحة 25093220 مقبول6610.56  بـامجدل1994-12-06

سراجیة   رزیقة 25093224 مقبول6711.05  بـامجدل1995-08-25

لوعیلي   زھرة 25093238 مقبول6810.27  بـمناعة1995-11-16

بن الشایب   رافع 25093217 مقبول6910.86  بـامجدل1997-03-21

بن محجوبة   رشید 25093227 قریب من الجید7012.41  بـمناعة1997-05-10

خیري   خیرة 25093204 مقبول7110.73  بـبوسعادة1997-06-20

عسلي   ذكرى 25093214 قریب من الجید7212.23  بـمناعة1998-01-05

سایحي   دلیلة 25093211 قریب من الجید7312.21  بـمناعة1998-02-02

بوراس   رانیا 25093218 جید7414.12  بـمناعة1998-02-10

فرجان   رابح 25093215 جید جدا7516.95  بـسلیم1998-06-19

بن علي   زكریاء 25093236 جید7615.11  بـمناعة1998-11-05

بن البار   زبیر 25093232 مقبول7710.26  بـمناعة1998-12-12

شوشة   إسماعیل 25093026 مقبول7810.93  بـامجدل1994-00-00

جایلي   أسامة 25093009 مقبول7911.49  بـبوسعادة1995-08-09

حصبایة   أحالم 25093003 مقبول8010.71  بـامجدل1996-01-28

لطرشي   الطاھر 25093070 مقبول8110.27  بـمناعة1996-04-02

كباش   السعدیة 25093066 مقبول8210.25  بـامجدل1996-09-11
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مریزیقة   أسامة 25093010 مقبول8311.34  بـمناعة1996-09-23

معموري   امال 25093086 مقبول8411.94  بـمناعة1996-10-01

الواضح   إیمان 25093031 مقبول8511.51  بـمناعة1997-01-12

تیس   آسیا 25093000 مقبول8610.25  بـامجدل1997-08-23

مرزقالل   البشیر 25093059 مقبول8710.44  بـمناعة1997-09-13

ضروة   الزھرة 25093065 مقبول8810.71  بـمناعة1998-02-02

بن الصیلع   العارم 25093073 مقبول8911.38  بـمناعة1998-02-21

بن السلیخ   أم الخیر 25093016 مقبول9010.10  بـمناعة1998-05-21

لطرق   أسامة 25093011 مقبول9111.33  بـمناعة1998-08-04

بن محجوبة   إیمان 25093034 جید9215.43  بـمناعة1998-09-14

قعادي   الحسین 25093061 مقبول9310.47  بـامجدل1998-10-09

بن البار   إسماعیل عبد الحق 25093028 قریب من الجید9412.83  بـامجدل1998-11-20

سبخة   إیمان 25093035 جید جدا9516.11  بـمناعة1998-11-25

فیجل   جنیدي 25093133 مقبول9611.31  بـامجدل1994-06-06

دیقش   خلود 25093183 مقبول9710.03  بـامجدل1994-10-01

بن السلیخ   بشرى 25093109 مقبول9810.19  بـمناعة1995-07-25

سایحي   بن علیة 25093122 مقبول9911.65  بـامجدل1996-00-00

قیاش   بلقاسم 25093121 مقبول10011.92  بـامجدل1996-02-21

لمقود   ایھاب 25093102 مقبول10110.30  بـمناعة1996-09-16

عباسي   حیاة 25093169 قریب من الجید10212.27  بـامجدل1996-09-28

لطرق   حیزیة 25093173 مقبول10310.67  بـامجدل1996-10-16

مرزقالل   بوبكر 25093125 قریب من الجید10412.17  بـامجدل1996-11-06

كباش   خولة 25093188 مقبول10511.10  بـمناعة1997-05-15

معموري   خدیجة 25093181 مقبول10610.44  بـامجدل1997-09-14

كباش   جمیلة 25093131 قریب من الجید10712.81  بـامجدل1997-12-15

بن البار   ثامر 25093127 مقبول10811.34  بـمناعة1998-06-20

بن البار   خولة 25093189 جید10914.74  بـمناعة1998-06-24

سعیداني   بشرى 25093111 مقبول11010.17  بـمناعة1998-07-26

بوشیبة   خدیجة 25093182 قریب من الجید11113.57  بـمناعة1998-08-24
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بوقفالة   یوسف 25093606 مقبول110.09  بـمناعة1992-08-18

بوقفالة   یسرى 25093603 مقبول211.12  بـمناعة1998-04-05

خیذري   لخضر 25093457 مقبول310.51  بـمناعة1994-02-06

بن عبد الرحمان   مروة 25093506 مقبول411.59  بـمناعة1996-08-02

بن رحمون   محمد 25093480 مقبول510.55  بـمناعة1997-04-23

بوقفالة   محمد 25093481 مقبول610.37  بـمناعة1997-08-03

مداس   مصطفى األمین 25093519 مقبول711.36  بـمناعة1998-07-14

عزیز   منال 25093528 مقبول810.91  بـمناعة1999-10-26

بشیري   وئام 25093574 مقبول911.34  بـمناعة1997-03-23

بناصر   ھند 25093573 قریب من الجید1012.95  بـبوسعادة1998-07-23

الفار   عبد الحكیم 25093362 قریب من الجید1112.09  بـسیدي امحمد1997-09-03

بشیري   عبیر 25093376 مقبول1211.77  بـمناعة1997-12-06

لقلیطي   عماد 25093388 مقبول1311.11  بـمناعة1997-12-09

مقارنز   شیماء 25093324 مقبول1411.11  بـمناعة1998-01-27

بناصر   صابر 25093330 قریب من الجید1512.78  بـمناعة1998-04-04

طیبي   سمیرة 25093310 مقبول1610.37  بـمناعة1998-05-14

بن العمراني   قدور 25093439 مقبول1710.35  بـالجلفة1996-07-16

مجیدي   فارس سعد الدین 25093412 قریب من الجید1812.55  بـبوسعادة1998-09-28

قدیري   فاطمة الزھراء 25093417 مقبول1910.74  بـمناعة1998-11-26

لقلیطي   سعد 25093272 مقبول2011.85  بـعین وسارة1994-05-30

التیر   سالمي 25093280 مقبول2110.24  بـمناعة1997-04-03

بن مكي   سعد 25093276 قریب من الجید2212.39  بـمناعة1998-03-26

بوقفالة   سعیدة 25093279 مقبول2310.37  بـمناعة1998-05-04

طیبي   سارة 25093265 مقبول2410.97  بـمناعة1998-08-11
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بوقفالة   زینب 25093261 قریب من الجید2513.49  بـمناعة1998-10-24

فیض   دنیا 25093213 مقبول2610.06  بـالجلفة1996-10-21

قدیري   خولة 25093201 مقبول2710.31  بـمناعة1998-07-10

بن قمري   خیرة 25093206 قریب من الجید2813.45  بـمناعة1998-12-18

باھي   المسعود 25093079 مقبول2910.77  بـبوسعادة1994-05-29

القري   القدس 25093076 مقبول3010.03  بـالرویبة1995-07-21

عباسي   أیوب 25093025 قریب من الجید3112.04  بـمناعة1995-10-02

طیبي   الطیب 25093071 مقبول3211.10  بـالجلفة1996-04-12

دولة   إیمان 25093030 مقبول3310.40  بـمناعة1996-06-10

بن لخنش   اشواق 25093057 مقبول3411.80  بـمناعة1997-01-01

بن رحمون   أشواق 25093013 مقبول3511.73  بـمناعة1997-08-31

شریط   إیمان 25093033 قریب من الجید3613.05  بـمناعة1998-02-08

حیسونة   أحمد 25093005 مقبول3710.64  بـمناعة1998-02-22

جیالني   أشواق 25093014 مقبول3811.17  بـمناعة1998-05-03

بشیري   أم السعد 25093018 مقبول3910.45  بـمناعة1998-05-24

فضیلي   آسیة 25093001 مقبول4010.93  بـمناعة1998-09-01

زھاق   آسیة 25093002 مقبول4110.67  بـمناعة1998-11-26

دولة   حسام الدین 25093151 مقبول4211.33  بـبوسعادة1996-02-15

بن قادة   حنان 25093165 مقبول4310.95  بـمناعة1996-03-12

بن مكي   حیزیة 25093172 مقبول4410.26  بـبوسعادة1996-04-08

بن قمري   حلیمة 25093156 مقبول4510.63  بـبوسعادة1996-06-02

مداس   حمزة 25093161 مقبول4611.20  بـمناعة1996-07-10

بن رحمون   ایمن 25093100 قریب من الجید4712.75  بـمناعة1997-11-22

دولة   بشرى 25093110 مقبول4810.38  بـمناعة1998-05-16

مداس   حنان 25093168 مقبول4910.53  بـمناعة1998-08-11
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بوشارب   یسرى 25093604 مقبول110.33  بـمناعة1998-07-21

بن دقفل   محمد 25093474 مقبول210.48  بـامجدل1996-02-10

بوصاق   محمد 25093477 مقبول311.09  بـامجدل1996-08-20

معموري   محمد 25093479 قریب من الجید412.34  بـمناعة1997-01-18

لوصیف   كمال 25093454 مقبول510.34  بـامجدل1997-05-17

شوشة   مریم 25093513 قریب من الجید613.00  بـمناعة1997-09-16

شنفاوي   مروة 25093510 جید714.83  بـامجدل1998-02-16

بن البار   مختار 25093489 مقبول810.99  بـامجدل1998-03-23

بن السیلت   مختار 25093500 مقبول911.07  بـمناعة1998-07-04

بوشارب   ملیكة 25093524 مقبول1010.16  بـمناعة1998-10-22

ین البار   یحي 25093589 مقبول1111.44  بـامجدل1997-04-02

زیطة   نورة 25093564 مقبول1210.07  بـالحراش1997-11-21

مقروف   نور الھدى 25093561 مقبول1311.11  بـامجدل1998-10-02

بن البار   نور اإلسالم 25093553 مقبول1410.69  بـبوسعادة1998-10-20

بن الشایب   عبد الرحمان 25093363 مقبول1510.05  بـامجدل1995-02-11

بن رزقة   عائشة 25093351 مقبول1611.07  بـالدار البیضاء1995-06-13

سایحي   شھرزاد 25093321 مقبول1711.21  بـالرویبة1998-01-24

مبدوعة   شیماء 25093327 مقبول1810.05  بـمناعة1998-08-28

شحالط   عیشة 25093410 مقبول1911.31  بـامجدل1995-09-18

فیجل   فطیمة 25093435 مقبول2011.21  بـمناعة1996-05-22

بوشیبة   عمر 25093404 مقبول2110.30  بـمناعة1997-10-19

مسنوقة   سعد 25093273 مقبول2210.19  بـامجدل1995-04-19

بوشیبة   زینب 25093260 مقبول2310.19  بـمناعة1998-01-28

سایحي   زھرة 25093251 قریب من الجید2412.51  بـامجدل1998-08-29

324من284:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| امجدل | امجدل - متوسطة سحوان بن عزوز  | 28428: المؤسسة  

لعجال   زھرة 25093254 قریب من الجید2512.77  بـامجدل1998-12-25

مداد   خیرة 25093202 مقبول2610.80  بـامجدل1996-08-19

زیطة   دلیلة 25093212 مقبول2710.68  بـمناعة1998-06-07

واضح   امھاني 25093088 مقبول2810.13  بـامجدل1994-04-22

تیس   امینة 25093089 مقبول2910.15  بـامجدل1995-10-09

بن السیلت   احمد امین 25093050 مقبول3011.70  بـسیدي امحمد1997-11-21

اللیة   أحمد 25093006 جید جدا3116.29  بـمناعة1998-02-25

شنفاوي   اسیة 25093056 مقبول3210.72  بـمناعة1998-08-25

لقلیب   الحاج 25093060 مقبول3310.75  بـمناعة1998-11-08

اللیة   حمزة 25093157 مقبول3411.00  بـمناعة1994-04-06

شحالط   حسین 25093153 مقبول3510.37  بـامجدل1995-10-22

الوخش   بالل 25093117 مقبول3611.74  بـمناعة1996-05-10

لبزي   جیالني 25093136 مقبول3710.01  بـامجدل1996-06-09

اللیة   بنت سالم 25093124 جید3814.56  بـمناعة1998-05-24

بن البار   خلیل 25093186 مقبول3910.03  بـمناعة1998-08-25

324من285:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة - متوسطة محمد الصدیق بن یحي  | 28437: المؤسسة  

دحدوح   یسرى 25094237 قریب من الجید112.00  بـالمسیلة1998-08-09

دھوم   مباركة 25094090 مقبول211.26  بـالمسیلة1996-01-14

حجاب   محمد أمین 25094103 مقبول310.74  بـالمسیلة1998-10-17

لكحل   محمد وائل 25094124 مقبول411.08  بـالمسیلة1996-03-30

مفجخ   نورة 25094186 مقبول510.46  بـالمسیلة1998-01-19

حاج عروسي   ودیان 25094199 مقبول611.42  بـالمسیلة1998-03-21

ذوادي   نجاة 25094155 مقبول710.40  بـالمسیلة1998-04-20

بشیري   ھناء 25094196 جید815.72  بـعین الملح1998-05-09

بلخیر   ھاجر 25094187 قریب من الجید912.46  بـالمسیلة1998-05-25

لبیبات   نور الھدى شیماء 25094183 مقبول1010.22  بـالمسیلة1998-06-25

ساتة   ھالة 25094188 جید1114.80  بـالمسیلة1998-07-14

بن حمیدة   نور الھدى 25094181 قریب من الجید1212.64  بـالمسیلة1998-10-07

زید الخیر   مصطفى 25094138 مقبول1311.24  بـالمسیلة1998-10-31

بوداود   مقدودة 25094140 جید1415.32  بـالمسیلة1998-12-02

دھوم   مھدي عبد الصمد 25094149 مقبول1510.94  بـالمسیلة1998-12-24

بن شعبان   ھبة 25094192 جید جدا1617.10  بـالمسیلة1999-02-03

عماري   سھام 25093926 مقبول1710.44  بـالمسیلة1997-03-03

بن یحیى   عبد اهللا 25093997 قریب من الجید1812.90  بـالمسیلة1997-03-29

غویلة   عبد الرؤوف 25093988 جید1915.28  بـالمسیلة1998-04-12

نقاز   صالح الدین 25093974 جید2014.40  بـالمسیلة1998-04-28

نقاز   صابرین 25093959 مقبول2111.90  بـالمسیلة1998-09-26

عوینة   عبد الرحیم 25093991 قریب من الجید2213.84  بـالمسیلة1998-09-27

حریزي   صھیب 25093979 مقبول2310.02  بـالمسیلة1998-09-30

عمرون   شھرزاد 25093944 جید2414.52  بـبیر مراد رایس1998-11-02

324من286:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة - متوسطة محمد الصدیق بن یحي  | 28437: المؤسسة  

شترة   عبد النور 25094003 قریب من الجید2513.16  بـالمسیلة1998-12-07

مزاري   عبد الباسط 25093986 مقبول2611.94  بـالھامل1998-12-18

زیتوني   سناء 25093924 مقبول2711.28  بـالمسیلة1999-01-10

جریو   فاطمة الزھراء 25094047 مقبول2810.62  بـالمسیلة1996-07-13

شبابحي   عماد الدین 25094029 مقبول2910.34  بـالمسیلة1998-11-16

دیلمي   فاطمة الزھراء 25094051 قریب من الجید3013.10  بـالمسیلة1999-01-06

مداني   فاطمة الزھراء 25094052 جید3114.86  بـالمسیلة1999-03-05

بلحاج   زھرة 25093877 قریب من الجید3212.08  بـالمسیلة1998-07-22

بن الصدیق   خدیجة 25093823 مقبول3310.36  بـالمسیلة1996-02-18

بلقاسم   رمضان 25093858 مقبول3411.06  بـالمسیلة1997-03-29

بوخلوط   خولة 25093834 مقبول3510.20  بـتبسة1997-11-22

مجاھد   دنیا 25093841 قریب من الجید3612.46  بـالمسیلة1998-03-19

بورزق   دنیا 25093844 جید3715.80  بـالمسیلة1998-08-15

بدیار   خدیجة 25093829 مقبول3811.42  بـالمسیلة1998-09-26

غضبان   انور 25093755 قریب من الجید3913.30  بـالمسیلة1996-03-28

حریزي   المھدي 25093739 مقبول4010.54  بـالمسیلة1996-11-12

غضبان   العربي زكریاء 25093737 مقبول4110.36  بـالمسیلة1996-12-28

یوسفي   أحالم 25093632 مقبول4210.26  بـالمسیلة1997-04-02

بكیر   ایالف 25093759 مقبول4311.02  بـالمسیلة1998-02-07

مھیة   آیة 25093628 مقبول4411.52  بـالمسیلة1998-05-20

صحراوي   أسامة 25093642 جید4514.10  بـالمسیلة1998-06-27

صحراوي   أسماء 25093646 جید4615.78  بـالمسیلة1998-06-27

دكومي   ایة 25093756 مقبول4711.52  بـسطیف1998-07-07

نقاز   امیرة 25093750 قریب من الجید4812.68  بـالمسیلة1998-08-13

عطااهللا   بشرى 25093780 قریب من الجید4912.56  بـمسیلة1998-08-13

یاحي   احالم 25093707 مقبول5010.40  بـبوسعادة1998-10-10

دخوش   أمیرة 25093659 مقبول5111.46  بـالمسیلة1998-10-27

غضبان   أمیرة 25093660 قریب من الجید5212.20  بـالمسیلة1998-11-23

عمرون   آمنة 25093627 قریب من الجید5313.98  بـالمسیلة1998-12-08

324من287:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة - متوسطة محمد الصدیق بن یحي  | 28437: المؤسسة  

علي شیكوش   أنیس 25093675 قریب من الجید5412.02  بـبرج بوعریریج1998-12-08

ایذال   الیاس المختار 25093747 جید5515.02  بـتمنراست1998-12-18

عفافسة   إلھام 25093695 جید5614.24  بـالمسیلة1998-12-23

شاكر   الرمیصاء ماریة 25093734 مقبول5711.82  بـالمسیلة1999-01-10

ربیع   اكرم 25093731 مقبول5811.28  بـالمسیلة1999-01-11

بوعزیز   أكرم 25093652 قریب من الجید5912.08  بـالمسیلة1999-01-30

فالى   امال 25093748 جید جدا6016.90  بـاللمسیلة1999-02-13

بوداود   انفال 25093753 مقبول6111.94  بـالمسیلة1999-02-26

بدیرة   أسماء 25093647 قریب من الجید6213.68  بـالمسیلة1999-03-20

324من288:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة - متوسطة بلحاج الدھیمي  |  28438: المؤسسة  

بلعریبي   كریمة 25094080 مقبول111.40  بـالمسیلة1996-10-22

قطوش   محمد 25094096 مقبول210.40  بـالمسیلة1996-11-05

بوضیاف   كوثر 25094081 مقبول311.24  بـالمسیلة1998-06-26

بدیار   نجاة 25094154 مقبول410.88  بـالمسیلة1995-02-14

شبابحة   ولید 25094208 قریب من الجید512.14  بـالمسیلة1995-11-07

لكحل   مریم نور الھدى 25094135 مقبول610.10  بـالمسیلة1996-05-17

غضبان   نور الھدى 25094177 مقبول710.00  بـالمسیلة1996-08-08

قطاطفة   مروة 25094129 مقبول810.90  بـالمسیلة1997-06-11

بن حلیمة   مروة 25094132 جید914.50  بـالمسیلة1998-01-12

حجاب   منال 25094142 مقبول1011.28  بـالمسیلة1998-02-28

مرزوقي   یاسمین 25094212 مقبول1111.48  بـالمسیلة1998-05-29

یوسفي   نھاد 25094174 مقبول1211.54  بـالمسیلة1998-09-21

تومي   منال 25094143 مقبول1310.88  بـالمسیلة1998-10-04

لدغم شیكوش   محمد یاسر 25094125 مقبول1410.32  بـالمسیلة1999-01-17

ضباب   وصال 25094203 جید1515.22  بـالمسیلة1999-02-24

لعشاش   شمس الدین 25093943 مقبول1610.94  بـالمسیلة1997-01-12

بن صالح   شیماء 25093950 مقبول1710.74  بـالمسیلة1997-03-11

لكحل   عبد الباسط 25093985 مقبول1811.28  بـالمسلة1997-04-25

بن عادل   سوھیب 25093934 مقبول1910.04  بـبومرداس1997-05-05

دوقة   شیماء 25093952 قریب من الجید2012.50  بـبوسعادة1998-06-28

شبیكة   شیماء 25093953 قریب من الجید2112.32  بـالمسیلة1998-07-02

قراس   عفاف 25094012 مقبول2211.64  بـالمسیلة1998-07-22

داود   سھیلة 25093932 مقبول2310.16  بـالمسیلة1998-09-13

ملیاني   سید علي 25093935 مقبول2410.46  بـالمسیلة1999-01-13

324من289:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة - متوسطة بلحاج الدھیمي  |  28438: المؤسسة  

عجیلي   شیماء 25093957 مقبول2510.04  بـالمسیلة1999-03-12

حماش   فاطمة الزھراء 25094049 مقبول2611.80  بـسلمان1998-08-07

عبو   سعاد 25093889 مقبول2711.06  بـالمسیلة1997-04-06

عقون   سارة 25093886 قریب من الجید2813.92  بـمنصورة1998-06-08

سواعدیة   خدیجة 25093826 مقبول2910.08  بـالمسیلة1997-07-13

فراحتیة   دیلمي 25093847 مقبول3010.42  بـالمسیلة1997-10-06

كباش   رندة 25093860 مقبول3111.64  بـمناعة1997-11-13

جیلط   خولة 25093835 جید3214.76  بـالمسیلة1998-02-04

فراحتیة   خدیجة 25093828 مقبول3310.24  بـالمسیلة1998-07-14

بیطار   دنیا 25093843 مقبول3410.42  بـالمسیلة1998-07-30

بوخلط   خولة 25093837 قریب من الجید3512.28  بـالمسیلة1999-08-04

ساكر   ایمان 25093760 مقبول3611.92  بـالمسیلة1995-08-12

رماضنیة   ثامر 25093785 مقبول3710.60  بـالمسیلة1995-10-13

داود   اسیة 25093728 مقبول3811.18  بـالمسیلة1996-03-28

مجیر   ایمن خلیل 25093773 مقبول3911.30  بـالمسیلة1996-06-18

طوینة   حسین 25093795 مقبول4010.08  بـالمسیلة1996-07-13

بلعریبي   الیاس 25093745 مقبول4110.84  بـالمسیلة1996-11-08

عفافسة   حنان 25093806 مقبول4210.64  بـالمسیلة1996-11-16

داللجة   الربح 25093732 قریب من الجید4312.28  بـالمسیلة1997-02-21

لبعیر   أسماء 25093644 مقبول4410.38  بـبرج بوعریریج1997-06-28

مقورة   الھام 25093742 قریب من الجید4513.36  بـالمسیلة1997-09-27

بیطار   اشواق 25093730 مقبول4610.20  بـالمسیلة1998-02-21

فرحات   أسماء 25093645 مقبول4711.90  بـالمسیلة1998-04-25

طویل   أیوب 25093682 قریب من الجید4813.62  بـالمسیلة1998-05-08

بختي   أشواق 25093651 مقبول4910.94  بـالمسیلة1998-07-19

بن بلخیر   أمیرة 25093658 مقبول5011.00  بـالمسیلة1998-07-29

علیلي   امیرة 25093751 قریب من الجید5113.86  بـالمسیلة1998-08-27

بتقة   أمال 25093653 مقبول5211.30  بـالمسیلة1998-09-06

میھوبي   خالد 25093811 مقبول5311.08  بـالمسیلة1998-09-14

324من290:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة - متوسطة بلحاج الدھیمي  |  28438: المؤسسة  

عیسي   اسماء 25093725 جید5415.74  بـالمسیلة1998-09-23

قطوش   ایة 25093757 قریب من الجید5512.60  بـالمسیلة1998-09-23

بن شعبان   أیوب 25093684 مقبول5611.42  بـالمسیلة1999-02-03

324من291:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة - متوسطة بوضریسة محمد األمین  | 28439: المؤسسة  

بوضریسة   محمد 25094099 مقبول111.42  بـالمسیلة1997-10-20

بوقرة   فلة 25094073 مقبول211.72  بـالمسیلة1998-09-15

قلقول   یاسمین 25094211 قریب من الجید312.54  بـالمسیلة1998-03-18

بوضریسة   منذر عبدالستار 25094145 جید جدا416.28  بـالمسیلة1998-05-23

مواسي   مرجانة 25094127 مقبول510.02  بـالمسیلة1998-06-29

بن علي   نسیم 25094160 قریب من الجید612.50  بـالمسیلة1999-01-29

دفاف   سھام 25093927 قریب من الجید712.20  بـالمسیلة1997-10-29

سعدالدین   غادة 25094036 مقبول810.82  بـالمسیلة1998-02-05

بلعجوز   فؤاد 25094039 مقبول911.26  بـالمسیلة1998-03-17

سیلم   فارس 25094043 جید1014.96  بـالمسیلة1998-09-15

بوقرة   سلمى 25093903 مقبول1111.28  بـالمسیلة1998-10-08

عباد   أسامة 25093640 مقبول1210.24  بـالمسیلة1997-06-09

دبي   آمنة 25093625 قریب من الجید1312.00  بـالمسیلة1998-01-08

زغاد   إكرام 25093690 قریب من الجید1412.38  بـالمسیلة1998-01-17

دبي   أیمن 25093678 مقبول1510.52  بـالمسیلة1998-02-18

دبي   أمیرة إیمان 25093661 مقبول1610.90  بـالمسیلة1998-06-09

سراي   إسماعیل 25093687 مقبول1710.96  بـالمسیلة1998-11-05

شنان   اشراق 25093729 قریب من الجید1812.52  بـالمسیلة1998-12-04

بن صالح   آیة 25093629 مقبول1910.58  بـالمسیلة1999-01-06

قلقول   بشرى 25093781 جید2014.60  بـالمسیلة1999-01-24
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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

المسیلة | 6المسیلة | المسیلة -  مسكن  700متوسطة حي  | 28440: المؤسسة  

شاللي   یوسف 25094243 مقبول110.66  بـحمام الضلعة1996-08-30

سماعیلي   یونس عبد القادر 25094248 مقبول210.14  بـالمسیلة1998-07-03

دحماني   فیروز 25094075 مقبول311.12  بـالمسیلة1995-10-27

بسطي   لویزة فردوس 25094088 مقبول411.82  بـالمسیلة1998-12-20

فراحتیة   نادیة 25094153 مقبول510.06  بـالمسیلة1996-01-29

حریزي   نورالھدى 25094185 مقبول610.40  بـالمسیلة1998-05-10

بوقرة   محي الدین 25094126 جید714.44  بـالمسیلة1998-06-04

لعوف   نضال 25094162 مقبول810.22  بـالمسیلة1998-06-19

ملوكي   ھبة 25094190 مقبول910.16  بـالمسیلة1998-07-27

صحراوي   نسرین 25094159 مقبول1011.78  بـالمسیلة1998-08-11

میمون   ھالة 25094189 مقبول1111.12  بـالمسیلة1998-09-01

شیكوش   منصف 25094146 مقبول1210.60  بـالمسیلة1998-12-30

عفافسة   عبد المؤمن 25093998 مقبول1310.08  بـالمعاضید1996-03-22

بوسعدیة   صھیب 25093977 قریب من الجید1413.46  بـالمسیلة1998-01-24

بوزیدي   سھام 25093928 مقبول1510.96  بـالمسیلة1998-05-31

حجاب   صالح الدین 25093975 قریب من الجید1612.36  بـالمسیلة1998-06-19

بوبعایة   سھیلة 25093933 قریب من الجید1713.54  بـالمسیلة1999-03-11

والي   عماد الدین 25094028 مقبول1810.08  بـالمسیلة1996-10-13

بودیلمي   فاتح 25094041 قریب من الجید1912.74  بـالمسیلة1998-05-26

رحلي   عمار 25094030 مقبول2011.38  بـالمسیلة1998-10-20

قاقي   فاطمة الزھراء 25094050 جید2114.34  بـالمسیلة1998-10-22

حیمر   سارة 25093884 مقبول2211.22  بـالمسیلة1995-05-17

شیخ   زخروفة 25093873 مقبول2311.08  بـالمسیلة1995-11-07

حاج حفصي   زوینة 25093881 مقبول2411.04  بـسطیف1998-05-09
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عویبر   سلمى 25093904 مقبول2511.92  بـالمسیلة1999-02-05

ملیا ني   ذكرى 25093848 مقبول2610.62  بـالمسیلة1997-07-30

حریزي   راضیة 25093851 مقبول2710.00  بـالمسیلة1998-02-19

عالل   دنیا 25093840 مقبول2811.18  بـالحمامات الشراقة1998-02-27

حریزي   ریاض عبد الرحیم 25093862 جید2915.28  بـالمسیلة1998-08-15

قریشي   خیرة 25093838 مقبول3010.32  بـالمسیلة1999-06-10

بوسعدیة   أمیر 25093654 مقبول3110.60  بـالمسیلة1995-02-03

ساتة   انور 25093754 مقبول3210.66  بـالمسیلة1995-02-13

بدة   حنان 25093804 مقبول3310.64  بـالمسیلة1996-04-12

لعزیري   بالل 25093782 مقبول3410.80  بـالمسیلة1996-06-24

دحدوح   أمیرة 25093655 مقبول3511.70  بـالمسیلة1997-01-06

حیمر   إلھام 25093694 مقبول3610.46  بـالمسیلة1997-04-23

شرید   المیلود 25093740 مقبول3711.48  بـالمسیلة1997-07-10

بورزق   إیمان 25093696 مقبول3811.46  بـالمسیلة1997-09-14

حریزي   بسمة 25093777 قریب من الجید3913.24  بـالمسیلة1997-11-19

فضة   أسیا 25093648 مقبول4011.02  بـالمسیلة1997-11-24

بوسعدیة   ایمان 25093761 قریب من الجید4112.16  بـالمسیلة1997-12-27

بن مختار   آمنة 25093626 مقبول4210.34  بـالمسیلة1998-04-18

لكحل   جمانة 25093790 قریب من الجید4313.84  بـالمسیلة1998-04-25

بن جدو   الھام 25093743 جید4414.34  بـالمسیلة1998-05-17

صدیقي   أیمن 25093679 مقبول4510.84  بـالمسیلة1998-08-31

محروق   إیمان 25093697 مقبول4611.70  بـالمسیلة1998-09-29
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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

المسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -متوسطةأوالد ماضي | 28445: المؤسسة  

مزوزي   وردة 25094375 قریب من الجید112.24  بـأوالد ماضي1998-02-26

جراد   نبیلة 25094365 مقبول210.42  بـالمسیلة1998-06-03

غضبان   مولود 25094363 قریب من الجید312.72  بـالمسیلة1998-06-11

حمالوي   نجاة 25094366 مقبول410.36  بـالمسیلة1998-07-02

ثامر   یعقوب 25094376 مقبول511.20  بـالمسیلة1998-08-24

میرة   ھشام 25094374 جید جدا616.22  بـالمسیلة1998-09-24

وضاح   تقي الدین 25094275 مقبول710.74  بـالمسسلة1994-07-21

بوضیاف   سارة 25094292 مقبول810.94  بـالمسیلة1996-03-23

طیباوي   سھام 25094316 مقبول910.76  بـاوالد ماضي1996-03-27

میمون   سمیة 25094312 قریب من الجید1012.46  بـالمسیلة1996-06-15

غریبي   أمینة 25094266 مقبول1110.32  بـالمسیلة1996-12-03

قارة   مروة 25094347 مقبول1210.30  بـأوالد ماضي1997-02-16

حموش   حلیمة 25094277 مقبول1310.88  بـأوالد ماضي1997-02-18

غیروس   سعاد 25094296 مقبول1411.86  بـأوالد ماضي1997-02-18

مسقم   سعیدة 25094298 مقبول1511.42  بـمسیلة1997-03-20

بوزیدي   خولة 25094279 مقبول1610.60  بـالمسیلة1997-07-04

جدي   رحمة 25094285 مقبول1710.02  بـالمسیلة1997-08-16

مقران   محفوظ 25094344 مقبول1810.96  بـالمسیلة1997-10-11

قلیل   المختار 25094346 مقبول1910.18  بـأوالد ماضي1997-10-25

بن ثامر   أحمد 25094260 مقبول2010.76  بـعین الریش1998-00-00

بودرھم   حفصة 25094276 مقبول2110.04  بـالمسیلة1998-01-08

ملیاني   زینب 25094291 جید جدا2216.42  بـالمسیلة1998-02-27

عمرون   فاطمة 25094334 مقبول2311.74  بـالمسیلة1998-03-09

معیوف   احالم 25094269 مقبول2411.54  بـالمسیلة1998-04-29
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة| أوالد ماضي | أوالد ماضي -متوسطةأوالد ماضي | 28445: المؤسسة  

لقرع   فاطمة 25094335 قریب من الجید2513.78  بـالمسیلة1998-09-04

بوزیدي   أسامة 25094262 مقبول2610.40  بـالمسیلة1998-09-12

بوضیاف   إبراھیم 25094268 مقبول2710.72  بـالمسیلة1998-10-11

لعجال   زھرة 25094341 مقبول2810.40  بـالمسیلة1998-12-22

والي   آیة مالك 25094259 جید2914.50  بـالمسیلة1999-02-14
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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

المسیلة | 2المعاضید | الزیتون -متوسطة لعشاش محمد  | 28451: المؤسسة  

لعشاش   عامر 25094490 مقبول110.20  بـالمعاضید1995-06-26

داودي   ابراھیم 25094394 مقبول210.08  بـالمعاضید1995-10-21

بوسعدیة   شعیب 25094469 مقبول310.02  بـالمعاضید1995-11-18

بن شعبان   فاطمة 25094506 مقبول410.00  بـالمعاضید1996-01-07

معاش   سامیة 25094455 مقبول510.36  بـالمعاضید1996-01-08

بن خالد   شعبان 25094467 مقبول610.32  بـالمسیلة1996-01-31

شبابحة   كریم 25094513 مقبول710.12  بـالمسیلة1996-02-15

صنادلة   حدة 25094415 مقبول810.62  بـالمسیلة1996-06-18

رزیقات   زینب 25094450 مقبول910.62  بـالمسیلة1996-07-20

نویوة   كلثوم 25094516 مقبول1011.64  بـالمسیلة1997-02-07

دحماني   سمیة 25094461 مقبول1110.46  بـالمسیلة1997-03-07

معاش   حلیمة 25094419 مقبول1210.92  بـالمسیلة1997-07-20

بعارسیة   كریمة 25094514 مقبول1310.38  بـالمعاضید1997-07-27

بن حمودة   الھام 25094401 مقبول1410.42  بـالمسیلة1997-09-11

حوادشیة   سامي 25094454 مقبول1510.60  بـالمعاضید1997-09-28

بوخروبة   مدیحة 25094522 جید1614.10  بـالمعاضید1997-12-17

بلطرش   امل 25094403 جید1715.02  بـالمسیلة1998-00-00

بن شعبان   راشة 25094439 جید جدا1816.44  بـالمعاضید1998-00-00

تومي   زھوة 25094448 قریب من الجید1912.46  بـالمعاضید1998-00-00

دحماني   فریدة 25094511 جید جدا2016.22  بـالمعاضید1998-00-00

بن حمودة   حیاة 25094422 قریب من الجید2112.12  بـالمسیلة1998-01-08

قطوش   حسیبة 25094417 جید2214.26  بـالمسیلة1998-01-15

فراحتیة   دلولة 25094437 جید2314.24  بـالمسیلة1998-02-08

قطوش   مسعودة 25094525 مقبول2411.72  بـالمسیلة1998-02-12
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

المسیلة | 2المعاضید | الزیتون -متوسطة لعشاش محمد  | 28451: المؤسسة  

بن حمودة   فتیحة 25094509 مقبول2510.64  بـالمسیلة1998-02-14

لبادي   سھام 25094465 مقبول2611.36  بـالمعاضید1998-02-21

بن فرج   كریمة 25094515 جید2714.06  بـالمسیلة1998-03-19

تخ   أمیرة 25094393 قریب من الجید2812.32  بـالمسیلة1998-03-25

نویوة   أصیل 25094391 جید جدا2916.60  بـالمسیلة1998-05-01

لعشاش   مرزاقة 25094524 مقبول3010.54  بـالمعاضید1998-05-09

معاش   محمد 25094520 قریب من الجید3112.22  بـالمعاضید1998-05-24

علیلي   رضا 25094442 مقبول3211.16  بـالمسیلة1998-06-22

نویوة   راویة 25094441 مقبول3311.12  بـالمسیلة1998-07-30

لعشاش   ایمان 25094404 جید جدا3416.40  بـالمسیلة1998-08-29

قوادریة   الربح 25094397 مقبول3510.22  بـالمسیلة1998-09-01

نویوة   دنیا 25094438 قریب من الجید3612.54  بـالمعاضید1998-09-04

بریكي   كنزة 25094517 قریب من الجید3712.08  بـالمسیلة1998-12-19

طوینة   رمضان 25094446 مقبول3810.12  بـمسیلة1998-12-29

شبابحة   سعاد 25094456 جید3914.72  بـالمسیلة1998-12-29

قطوش   وردة 25094560 قریب من الجید4012.06  بـالمعاضید1997-10-20

دخوش   ھدى 25094553 مقبول4110.56  بـالمسیلة1998-02-15

نویوة   وردة 25094561 جید4214.04  بـالمعاضید1998-03-28

داودي   نورالھدى 25094547 جید جدا4316.80  بـالمسیلة1998-04-20

بن عمر   نادیة 25094539 قریب من الجید4413.26  بـالمسیلة1998-06-15

صنادلة   وداد 25094558 جید4514.24  بـالمسیلة1998-08-15

بیدي   یونس 25094569 مقبول4610.18  بـالمسیلة1998-10-03

بن نخلة   نجمة 25094542 جید4715.16  بـالمسیلة1998-11-21

طوینة   وردة 25094562 جید4815.52  بـالمعاضید1998-12-22
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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

المسیلة| الدھاھنة | الدھاھنة - متوسطة قطوش العیاشي  | 28457: المؤسسة  

رداوي   ابتسام 25094596 مقبول110.90  بـالدھاھنة1995-06-30

رحابي   حنان 25094608 مقبول210.64  بـمقرة1996-04-12

مشري   خلود 25094610 مقبول310.28  بـسلمان1996-04-20

برباش   أحالم 25094580 مقبول411.58  بـالدھاھنة1996-05-11

سالمي   أمیرة 25094590 مقبول510.80  بـالدھاھنة1997-03-02

بوروبي   الشیماء 25094598 مقبول611.82  بـبریكة1997-04-18

قطوش   أشواق 25094588 مقبول710.56  بـمقرة1997-05-13

قندوز   ریاض 25094619 مقبول810.26  بـسلمان1997-07-19

بوصالح   أیمن 25094592 مقبول911.90  بـالدھاھنة1997-11-13

عزري   خولة 25094612 جید1014.52  بـمقرة1998-01-07

حاجي   أمیرة 25094591 مقبول1110.16  بـمقرة1998-01-16

رداوي   بشرى 25094603 مقبول1210.28  بـبرھوم1998-02-05

نویري   ابتھال 25094597 جید1315.65  بـالمسیلة1998-02-23

نویري   بدر الدین 25094601 مقبول1411.94  بـبرھوم1998-02-26

لمیش   أیمن 25094593 قریب من الجید1512.56  بـبرھوم1998-02-27

عزري   أحالم 25094583 قریب من الجید1613.00  بـبرھوم1998-03-05

برباش   أسماء 25094586 قریب من الجید1713.35  بـبرھوم1998-04-21

عماري   إسالم 25094594 قریب من الجید1812.92  بـالمسیلة1998-05-14

برباش   خولة 25094613 جید جدا1916.25  بـبرھوم1998-08-14

نویري   إیناس 25094595 مقبول2011.82  بـبرھوم1998-10-08

قطوش   أحمد ضیاء الحق 25094584 قریب من الجید2113.58  بـبرھوم1998-11-29

سماتي   الطاھر 25094599 قریب من الجید2212.40  بـبرھوم1998-12-15

دري   أسماء 25094587 مقبول2311.34  بـبرھوم1998-12-25

عماري   رانیة 25094617 قریب من الجید2412.94  بـبرھوم1998-12-30

324من299:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| الدھاھنة | الدھاھنة - متوسطة قطوش العیاشي  | 28457: المؤسسة  

فروج   نور الھدى 25094655 مقبول2511.96  بـمقرة1995-12-27

بوصالح   وداد 25094660 مقبول2610.30  بـمقرة1996-01-27

دري   عبد المالك 25094640 قریب من الجید2712.58  بـمقرة1996-04-02

قرید   شرف الدین 25094635 مقبول2811.58  بـالمسیلة1996-05-18

برباش   ضیاء الدین 25094637 قریب من الجید2912.40  بـالمسیلة1996-08-25

معتوقي   عماد الدین 25094642 مقبول3010.88  بـالدھاھنة1996-11-02

میمي   قمر الزمان 25094644 مقبول3110.78  بـالدھاھنة1997-02-15

عزري   ھاجر 25094658 قریب من الجید3212.60  بـمقرة1997-03-06

ھذلي   سھیر 25094633 جید3315.12  بـمقرة1997-09-29

طومي   سیف الدین 25094634 مقبول3410.38  بـمقرة1997-10-12

رحموني   نسرین 25094651 قریب من الجید3512.36  بـبریكة1998-03-29

برباش   عائشة 25094638 قریب من الجید3613.06  بـبرھوم1998-04-02

سماتي   نور الدین 25094654 جید3715.86  بـبرھوم1998-04-27

بوصالح   عبد الحلیم 25094639 مقبول3811.84  بـبرھوم1998-05-05

عماري   سعیدة 25094630 قریب من الجید3913.56  بـبرھوم1998-05-28

مفتاح   سلیمة 25094631 قریب من الجید4013.92  بـبرھوم1998-06-03

حمداوي   شیماء 25094636 قریب من الجید4113.42  بـبرھوم1998-06-20

غزي   نضال 25094653 مقبول4211.58  بـبرھوم1998-07-01

رداوي   عبیر 25094641 مقبول4310.70  بـالمسیلة1998-08-13

رحابي   منى 25094650 مقبول4411.36  بـاوالدتبان1998-08-13

منصوري   نسرین 25094652 قریب من الجید4512.76  بـبرھوم1998-08-24

حمداوي   مسعود 25094649 قریب من الجید4612.50  بـالدھاھنة1998-10-06

رداوي   نورة صفاء 25094657 قریب من الجید4713.71  بـالمسیلة1998-10-24

بروبي   نور الھدى 25094656 قریب من الجید4813.68  بـبرھوم1998-12-14

324من300:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2ونوغة| ونوغة - متوسطة كعب بن مالك | 28463: المؤسسة  

شوبان   ولید 25094823 مقبول110.06  بـونوغة1995-01-03

بلحاج   یاسینیا 25094826 مقبول210.10  بـونوغة1995-08-01

براح   یاسمین 25094824 قریب من الجید313.00  بـالمسیلة1998-07-01

بورحلة   ھاجر 25094805 مقبول410.24  بـونوغة1994-11-01

لكحل   نور الھدى 25094803 مقبول510.34  بـونوغة1995-04-28

بلحاج   راضیة 25094730 مقبول610.46  بـالمسیلة1995-09-20

مشیكي   عزیزة 25094755 مقبول710.00  بـونوغة1996-02-14

بریك   نوال 25094801 مقبول810.16  بـحمام الضلعة1996-05-28

تالي   نور الھدى 25094804 مقبول911.14  بـسیدي عیسى1996-10-12

شریفي   حمزة 25094724 مقبول1010.06  بـحمام الضلعة1997-03-12

شیخ   عماد الدین 25094760 قریب من الجید1112.90  بـالمسیلة1997-06-21

بلحاج   ریمة 25094737 مقبول1211.54  بـونوغة1998-02-23

سلیماني   صالح الدین 25094752 قریب من الجید1313.62  بـحمام الضلعة1998-03-03

مشطة   سندس الریحانة 25094745 مقبول1411.62  بـالمسیلة1998-05-05

بلحاج   لبنى 25094779 جید1514.62  بـحمام الضلعة1998-05-07

بلحاج   شیماء 25094750 مقبول1610.76  بـالمسیلة1998-07-10

بلحاج   مروة 25094791 قریب من الجید1712.40  بـالمسیلة1998-07-10

بن شویخ   رحاب 25094732 مقبول1810.40  بـملوزة بلدیة ونوغة1998-07-14

بوعویرة   زكریاء 25094741 مقبول1910.82  بـحمام الضلعة1998-09-26

جغلولي   ثیریزي 25094721 مقبول2011.14  بـأحنیف1998-12-24

تیتوم   ھیام 25094809 مقبول2111.88  بـالمسیلة1999-01-23

صیقع   منى 25094794 قریب من الجید2212.18  بـالمسیلة1999-02-03

شریفي   أسماء 25094678 مقبول2311.00  بـونوغة1994-11-02

بختي   البشیر 25094695 مقبول2410.50  بـونوغة1996-04-03

324من301:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2ونوغة| ونوغة - متوسطة كعب بن مالك | 28463: المؤسسة  

طرشي   الزھرة 25094698 مقبول2510.14  بـحمام الضلعة1996-11-09

بلحاج   أحالم 25094674 مقبول2610.80  بـالمسیلة1997-09-28

بلحاج   أم السعد 25094681 مقبول2710.68  بـالمسیلة1998-07-15

سعیدي   أماني 25094683 قریب من الجید2813.26  بـالمسیلة1998-08-30

قسمیة   احمد االمین 25094692 مقبول2911.66  بـالمسیلة1998-09-08

طھیري   أمل 25094684 جید جدا3017.48  بـحمام الضلعة1999-03-22

324من302:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2ونوغة| ونوغة - متوسطة الجدیدة  | 28464: المؤسسة  

براح   یوسف 25094829 مقبول111.56  بـحمام الضلعة1996-09-06

مزیتي   یسرى 25094827 مقبول211.52  بـحمام الضلعة1997-03-13

شاللي   یونس 25094830 مقبول311.64  بـحمام الضلعة1998-03-12

زیازیة   زكریاء 25094738 مقبول410.26  بـونوغة1994-03-08

منصوري   نصر الدین 25094800 مقبول511.20  بـحمام الضلعة1995-06-12

بو عبد اهللا   ھاني 25094808 مقبول610.48  بـحمام الضلعة1995-10-04

علیوي   عبد الرحمان 25094753 مقبول710.20  بـحمام الضلعة1996-03-08

صیقع   صبرینة 25094751 مقبول811.52  بـونوغة1996-10-23

لكحل   محمد 25094784 مقبول911.94  بـحمام الضلعة1997-01-26

قاسمي   نوح 25094802 مقبول1011.78  بـحمام الضلعة1997-03-10

طرشي   عصام الدین 25094756 مقبول1110.86  بـالمسیلة1997-06-03

لكحل   محمد منصف 25094788 مقبول1211.44  بـحمام الضلعة1998-06-16

سلماني   زھراء 25094742 قریب من الجید1313.58  بـالمسیلة1998-06-29

منوار   زكریاء 25094740 مقبول1410.36  بـالمسیلة1998-07-21

بن عویرة   لبنى 25094780 جید جدا1516.64  بـحمام الضلعة1998-09-13

حواسي   رباب 25094731 قریب من الجید1613.62  بـحمام الضلعة1998-09-24

بوضیاف   زھرة 25094743 قریب من الجید1712.32  بـالمسیلة1998-09-28

طرشي   محمد المھدي 25094787 قریب من الجید1813.88  بـحمام الضلعة1998-12-14

رحالي   شذى 25094746 جید جدا1916.54  بـحمام الضلعة1999-01-02

دوشة   نجاة 25094799 مقبول2010.20  بـالمسیلة1999-01-19

مشیكي   شعیب 25094747 قریب من الجید2113.50  بـحمامالضلعة1999-02-07

منوار   منار 25094793 قریب من الجید2212.88  بـالمسیلة1999-03-30

تالي   تركیة 25094710 مقبول2310.74  بـونوغة1996-05-05

سعیدي   الھام 25094702 مقبول2410.18  بـحمام الضلعة1996-07-22

324من303:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة | 2ونوغة| ونوغة - متوسطة الجدیدة  | 28464: المؤسسة  

زیازیة   اسامة 25094693 مقبول2510.58  بـحمام الضلعة1997-01-10

بوضیاف   بوبكر 25094709 مقبول2610.84  بـحمام الضلعة1997-10-15

مشیكي   أیمن سیف اإلسالم 25094690 مقبول2710.20  بـالمسیلة1998-04-11

رحالي   ابراھیم 25094691 مقبول2810.74  بـحمام الضلعة1998-04-20

بوزینة   أمیرة 25094686 قریب من الجید2913.76  بـالمسیلة1999-01-13

مشیكي   أسماء 25094680 مقبول3010.46  بـحمام الضلعة1999-01-27

324من304:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بني یلمان | بني یلمان - متوسطة السعید الورتیالني | 28469: المؤسسة  

بن حواس   ھاجر 25095045 قریب من الجید112.94  بـبني یلمان1998-04-07

شاعة   ھاجر 25095046 قریب من الجید213.78  بـسیدي عیسى1998-06-15

رعاش   فایزة 25095001 مقبول310.44  بـسیدي  عیسى1994-01-16

بن خیري   مریم 25095021 مقبول410.92  بـسیدي عیسي1997-06-13

بولعراس   مسعود سیف الدین 25095022 مقبول510.40  بـسیدي عیسي1997-09-17

رحموني   منال 25095024 مقبول611.84  بـسیدي عیسى1998-05-29

جلمید   عبد الحلیم 25094969 قریب من الجید712.38  بـبني یلمان1994-02-16

بن زیة   حمزة 25094900 مقبول810.96  بـبني یلمان1995-11-27

زمي   خلیل 25094908 مقبول911.06  بـسیدي عیسى1996-08-15

سالمة   رحمة 25094915 قریب من الجید1012.82  بـسیدي عیسى1997-01-01

حبارة   جمال 25094895 مقبول1111.56  بـالمسیلة1997-06-04

جلمید   عادل 25094964 مقبول1210.32  بـسیدي عیسي1997-11-29

أعومار   عبد الجلیل 25094968 مقبول1310.16  بـسیدي عیسى1998-01-30

زكري   راضیة 25094913 ممتاز1418.00  بـالمسیلة1998-02-12

طكیة   خلیل 25094909 جید1514.44  بـسیدي عیسي1998-03-18

بن تریعة   طاھر 25094960 مقبول1610.90  بـسیدي عیسى1998-08-10

مشري   سندس 25094952 جید1714.02  بـسیدي عیسى1998-09-15

عبدي   رتیبة 25094914 قریب من الجید1813.86  بـسیدي عیسى1998-11-06

بن حواس   برنیة 25094869 مقبول1910.62  بـبني یلمان1995-11-08

بوشیبة   بالل 25094877 مقبول2011.28  بـسور الغزالن1996-10-25

شیشي   بشرى 25094873 مقبول2111.60  بـحمام الضلعة1998-09-17

حبارة   امین 25094865 جید جدا2216.84  بـالمسیلة1999-02-18

324من305:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بني یلمان | بني یلمان - المتوسطة الجدیدة  | 28470: المؤسسة  

جلمید   عالء 25094996 مقبول110.18  بـسیدي عیسي1996-01-30

میاح   مروان 25095016 مقبول210.62  بـسیدي عیسي1996-07-09

أوعیل   محسن 25095007 مقبول310.32  بـسیدي عیسى1996-09-12

بن عبد الوھاب   محمد اسالم 25095014 مقبول411.42  بـسیدي عیسي1997-04-18

میاح   محمد 25095012 مقبول510.18  بـسیدي عیسي1997-09-01

بن زیة   عبیر اكرام 25094992 قریب من الجید612.84  بـسیدي عیسي1998-02-03

مقدمي   نریمان 25095031 جید جدا716.36  بـسیدي عیسى1998-10-17

عطار   لخضر 25095006 مقبول810.28  بـسیدي عیسس1998-11-14

خباشة   فارس 25095000 قریب من الجید912.60  بـسیدي عیسي1998-12-26

خلفة   خولة 25094910 مقبول1010.06  بـسیدي عیسي1996-04-07

نفطي   عبد الجلیل 25094967 مقبول1110.52  بـالقبة1996-04-12

لجدل   حمزة 25094902 مقبول1210.74  بـحمام الضلعة1997-04-25

عومار   عادل 25094963 مقبول1310.00  بـسیدي عیسي1997-09-19

دیقش   شریف 25094954 مقبول1411.16  بـسیدي عیسي1998-01-21

زرایق   عبد الفتاح 25094977 مقبول1511.92  بـسیدي عیسي1998-04-26

زكري   زكریاء 25094923 مقبول1610.32  بـالمسیلة1998-09-01

احمد شیشي   شیماء 25094955 مقبول1711.24  بـسیدي عیسي1998-09-15

جاجة   عبد الرحیم 25094973 قریب من الجید1813.78  بـبني یلمان1998-09-16

دیقش   سیف الدین 25094953 مقبول1911.15  بـسیدي عیسي1998-10-20

ھدلة   رشا 25094916 جید2014.52  بـالمسیلة1998-11-21

بن زیة   سلسبیل 25094948 مقبول2110.30  بـالمسیلة1999-07-13

بن عبد الوھاب   بدر الدین 25094866 مقبول2210.00  بـبن مسوس1997-08-18

زعبال   بشرى 25094872 قریب من الجید2312.42  بـسیدي عیسى1998-07-17

324من306:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| خطوطي سد الجیـر | متوسطة خطوطي سد الجیر  | 28475: المؤسسة  

مبروك   یمینة 25095235 مقبول110.92  بـعین الحجل1996-10-29

دیلمي   یزید حمادة 25095234 مقبول211.28  بـالمسیلة1997-02-10

حمیطیش   نورالدین 25095226 جید315.68  بـخطوطي سد الجیر1998-10-08

دغة   نوریة 25095227 مقبول410.54  بـالمسیلة1999-07-13

بوخروبة   نذیر 25095218 مقبول511.88  بـعین الحجل1999-12-11

علیة   مریم 25095198 مقبول610.60  بـخطوطي سد الجیر1995-02-11

دغة   مختار 25095191 مقبول710.90  بـخطوطي سد الجیر1995-12-19

دغة   عبد العلي 25095168 مقبول811.52  بـالمسیلة1996-01-07

حفیظي   سلیم أحمد سلیم 25095135 مقبول910.44  بـسیدي عیسى1996-04-05

حمیطیش   مروة 25095194 مقبول1010.34  بـخطوطي سد الجیر1996-06-15

بن عیسى   عبد القادر 25095170 مقبول1110.86  بـخطوطي سد الجیر1996-12-03

دیلمي   عبیر 25095174 مقبول1210.48  بـالمسیلة1997-02-05

حویشي   عزیزة 25095176 مقبول1311.70  بـخطوطي سد الجیر1997-04-21

قاوي   شھرزاد 25095142 مقبول1411.06  بـسیدي عیسى1997-04-22

دیلمي   زھرة 25095121 مقبول1510.94  بـالمسیلة1997-07-09

منادي   مروى 25095197 مقبول1610.18  بـبوسعادة1997-09-11

حفیظي   محمد األمین 25095190 مقبول1710.56  بـعین الحجل1997-11-01

بن عیسى   كریمة 25095183 مقبول1810.10  بـالمسیلة1997-12-28

حویشي   شیماء 25095145 مقبول1910.74  بـالمسیلة1998-04-04

ساسوي   صالح 25095147 مقبول2010.10  بـالمسیلة1998-07-20

دغة   صالح 25095148 مقبول2110.80  بـالمسیلة1998-10-01

محمودي   شریفة 25095140 قریب من الجید2212.86  بـسیدي عیسى1998-10-25

دیلمي   سوالف 25095138 قریب من الجید2312.88  بـالحمامات1999-03-03

عوینة   عبد الوھاب 25095173 مقبول2411.36  بـعین الحجل1999-04-04

324من307:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| خطوطي سد الجیـر | متوسطة خطوطي سد الجیر  | 28475: المؤسسة  

حویشي   عبد الرحمان 25095156 مقبول2510.42  بـالمسیلة1999-09-21

بن عبد اهللا   الخنساء 25095088 مقبول2610.46  بـبوسعادة1995-12-06

داحي   أحمد 25095070 مقبول2711.38  بـخطوطي سد الجیر1996-01-01

حفیظي   حمزة 25095099 مقبول2810.72  بـعین الحجل1996-03-02

دیلمي   إیمان 25095086 مقبول2910.08  بـالمسیلة1996-03-21

حویشي   أسامة 25095071 مقبول3010.74  بـالمسیلة1996-04-20

دغة   حسني 25095096 مقبول3110.34  بـخطوطي سد الجیر1996-11-19

لكحل   أسامة 25095072 قریب من الجید3212.14  بـالمسیلة1997-07-02

مقاق   أیمن 25095082 مقبول3310.18  بـالمسیلة1997-09-20

غربي   إلھام 25095085 مقبول3411.62  بـالمسیلة1997-12-22

بوخروبة   أمیرة 25095079 مقبول3511.28  بـالمسیلة1998-04-01

لكحل   أسماء 25095073 مقبول3610.40  بـالمسیلة1998-08-14

عوینة   أمیمة 25095080 مقبول3711.02  بـالمسیلة1998-08-19

حفصي   أسماء 25095074 مقبول3810.64  بـعین الحجل1998-10-31

دغة   خولة 25095106 مقبول3911.04  بـخطوطي سد الجیر1999-01-12

حفیظي   حنان 25095101 قریب من الجید4012.28  بـخطوطي سد الجیر1999-06-05

بوخروبة   بثینة 25095091 قریب من الجید4112.32  بـسیدي عیسى1999-10-08

324من308:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سیدي ھجرس | سیدي ھجرس - متوسطة الفرابي  | 28481: المؤسسة  

بن رقطة   سمیة 25095315 مقبول111.34  بـعین الحجل1996-04-25

رمیلة   سمیة 25095316 قریب من الجید212.18  بـعین الحجل1996-06-07

شعباني   مونیا 25095376 مقبول310.24  بـسیدي عیسى1996-07-10

روكیلة   كریمة 25095360 مقبول411.94  بـعین الحجل1996-10-10

ھالیلي   شروق 25095321 مقبول510.76  بـسور الغزالن1997-02-19

بلفرعي   قمیر إیمان 25095359 مقبول611.48  بـسیدي عیسي1997-03-23

جعرون   مراد 25095370 مقبول711.92  بـعین الریش1997-11-27

بن عبد الكریم   سھیلة 25095320 مقبول811.24  بـسیدي عیسى1998-04-03

بن خیري   مباركة 25095366 قریب من الجید912.46  بـعین الحجل1998-08-23

رمضاني   منال 25095374 مقبول1011.30  بـسیدي عیسى1998-09-03

سلموني   خالد 25095279 مقبول1111.60  بـسیدي عیسى1993-11-25

دحماني   خدیجة 25095281 مقبول1210.24  بـسیدي ھجرس1994-11-09

بن ساعد   المھدي 25095258 مقبول1311.44  بـسیدي عیسى1996-08-01

طامة   خدیجة 25095282 مقبول1410.84  بـسیدي ھجرس1997-01-22

شعباني   خولة 25095286 قریب من الجید1512.16  بـسیدي عیسي1997-05-09

بن صدوق   اسماء 25095256 قریب من الجید1613.48  بـبرج الكیفان1998-05-03

شعباني   خدیجة 25095283 مقبول1710.76  بـعین الحجل1998-10-12

324من309:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| عیــن الریش | عین الریش - متوسطة سعد بن لشھب  | 28487: المؤسسة  

جعرون   مسعودة 25095784 مقبول110.44  بـعین الریش1997-07-25

بن نوي   مبروك 25095738 قریب من الجید212.62  بـعین الملح1998-01-04

لقوق   فریال 25095714 مقبول310.10  بـعین الملح1998-04-13

قزولة   فیروز 25095721 جید415.18  بـعین الریش1998-08-21

سالمي   نورة 25095830 مقبول510.08  بـعین الملح1996-05-20

روان   نسرین 25095813 قریب من الجید612.34  بـعین الملح1998-02-28

روان   یحیى 25095858 مقبول711.04  بـعین الریش1998-03-12

نعومي   نجوى 25095812 قریب من الجید812.14  بـعین الملح1998-04-17

خیذري   نصیرة 25095819 مقبول911.42  بـعین الریش1998-05-07

سعیدي   علي 25095675 قریب من الجید1012.42  بـعین الملح1996-06-22

جدي   فاطمةالزھراء 25095697 مقبول1111.00  بـعین الریش1998-08-01

خیذري   سلیمة 25095615 مقبول1210.68  بـالمسیلة1997-02-14

لخذاري   رشید 25095562 مقبول1310.04  بـعین الریش1993-03-19

شحیمة   زینب 25095578 مقبول1410.24  بـعین الریش1997-02-13

دوداري   سارة 25095582 مقبول1510.02  بـعین الملح1997-06-13

بن نوي   ربیحة 25095559 مقبول1610.14  بـعین الریش1998-02-17

لفرید   زوبیدة 25095574 مقبول1710.36  بـعین الریش1998-09-05

البار   زھرة 25095572 قریب من الجید1813.38  بـعین الریش1998-09-24

خیذري   بولنوار 25095493 مقبول1910.74  بـالمسیلة1994-05-27

عمارة   بلقاسم 25095487 مقبول2010.56  بـعین الریش1994-06-01

روان   دلیلة 25095545 مقبول2111.74  بـعین الریش1994-06-10

سعیدي   بایة 25095469 جید2214.63  بـعین الریش1995-00-00

خیذري   حدة 25095514 مقبول2310.34  بـعین الریش1997-01-03

شحیمة   بشیر 25095483 مقبول2411.02  بـعین الملح1998-02-04

324من310:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| عیــن الریش | عین الریش - متوسطة سعد بن لشھب  | 28487: المؤسسة  

روان   بشیر 25095484 مقبول2510.54  بـعین الحجل1998-03-16

طیبة   حنان 25095524 مقبول2611.56  بـعین الریش1998-06-20

لفرید   جمیلة 25095510 قریب من الجید2712.10  بـعین الملح1998-08-22

جغالف   احمد 25095424 مقبول2811.50  بـعین الریش1996-10-10

نعومي   احالم 25095412 مقبول2910.04  بـاوالد جالل1998-02-07

مقداد   احالم 25095413 مقبول3010.98  بـعین الملح1998-09-26

عاشوري   الشریف 25095439 مقبول3110.94  بـبوسعادة1998-12-11

324من311:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| محمد بوضیاف | محمد بوضیاف - متوسطة خالد بن الولید  | 28491: المؤسسة  

بن مداني   نورة 25096147 مقبول110.29  بـبن سرور1996-08-03

عبد الالوي   یسرى 25096163 مقبول210.20  بـمحمد بوضیاف1998-01-10

عبد الجبار   فتیحة 25096082 مقبول310.49  بـبوسعادة1994-01-30

البار   مریم 25096110 مقبول410.35  بـبن سرور1994-09-01

نموس   مریم 25096112 مقبول510.77  بـمحمد بوضیاف1995-08-09

بن رماش   محمد 25096105 مقبول611.04  بـعین الملح1998-10-21

عبد القاني   عیدة 25096063 قریب من الجید712.92  بـمحمد بوضیاف1994-06-08

البار   عزیزة 25096055 مقبول811.85  بـبن سرور1996-09-05

بن البار   صبیحة 25096025 مقبول910.40  بـبن سرور1996-10-23

بوعیشاوي   عقبة 25096057 قریب من الجید1012.53  بـبن سرور1998-01-07

البار   عبد الرحمان 25096045 مقبول1110.75  بـسدراتة1998-09-21

بن  مداني   عائشة 25096035 مقبول1210.09  بـبن سرور1998-10-25

زیقم   سلمى 25095990 مقبول1311.71  بـبن سرور1997-11-05

سعدي   سعاد 25095986 مقبول1411.50  بـطولقة1998-01-01

جاب اهللا   سمیة 25095995 مقبول1510.21  بـبن سرور1998-06-28

البار   سیف الدین 25096004 مقبول1610.06  بـبن سرور1998-06-30

بن المدني   سارة 25095983 مقبول1710.76  بـبن سرور1998-09-05

زیقم   سامیة 25095985 قریب من الجید1812.11  بـعین الملح1998-12-20

جنایدیة   أحالم 25095877 مقبول1910.19  بـبن سرور1995-08-18

الغربي   العربي 25095906 مقبول2010.07  بـعین الملح1995-10-25

عطاوة   أسماء 25095883 مقبول2111.26  بـبن سرور1996-02-16

لوبادي   حسام الدین 25095938 مقبول2210.01  بـبني  مسوس1996-10-13

بن سالم   رامیة 25095961 مقبول2311.69  بـمحمد بوضیاف1997-04-04

بن نوي   خلیل 25095958 مقبول2410.88  بـعین الملح1997-05-01

324من312:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| محمد بوضیاف | محمد بوضیاف - متوسطة خالد بن الولید  | 28491: المؤسسة  

بن محجوبة   رحمة 25095962 قریب من الجید2512.00  بـعین الملح1998-09-03

324من313:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| محمد بوضیاف | محمد بوضیاف - متوسطة حي لغرابة  | 28492: المؤسسة  

زیقم   نور اإلیمان 25096144 مقبول110.07  بـبن سرور1996-04-22

البقور   منى 25096128 مقبول210.07  بـمحمد بوضیاف1996-09-01

البقور   منیر 25096130 مقبول310.13  بـمحمد بوضیاف1997-09-14

البقور   مسعود 25096126 جید414.87  بـبلدیة محمد بوضیاف1998-01-30

خطاب   مسعود 25096127 مقبول510.19  بـالقبة1998-05-19

خطاب   لیندة 25096099 مقبول610.27  بـالجزائر1995-11-06

عبد الالوي   مراد 25096108 مقبول710.17  بـعین الملح1996-03-27

تلي   فتحیة 25096081 مقبول810.96  بـبن سرور1996-04-27

رحماوي   لمیاء 25096095 مقبول910.25  بـبن سرور1997-07-11

علوي   لیلى 25096098 مقبول1011.19  بـمحمد بوضیاف1997-12-08

حبیب   لمیاء 25096096 مقبول1110.59  بـبن سرور1998-02-20

شرقي   عبدالجبار 25096049 مقبول1210.52  بـبوسعادة1994-01-04

دھبازي   عبد الجبار 25096041 مقبول1311.41  بـبن سرور1996-06-28

خالدي   صدام 25096026 مقبول1410.05  بـبن سرور1997-10-16

لعقعاق   صفیة 25096028 مقبول1511.39  بـبن سرور1998-10-25

زروق   سعدیة 25095987 مقبول1611.03  بـمحمد بوضیاف1994-03-23

خطاب   سھام 25096001 مقبول1711.18  بـمحمد بوضیاف1995-02-02

بوعیشاوي   رفیق 25095976 مقبول1810.49  بـعین الملح1998-09-02

حبیب   ریمة 25095978 مقبول1911.31  بـعین الملح1998-11-19

حبیب   حیاة 25095952 مقبول2010.52  بـعین الملح1993-07-12

بن مداني   حلیمة 25095942 مقبول2110.37  بـعین الملح1996-02-16

مجیدي   رزیقة 25095963 مقبول2210.06  بـمحمد بوضیاف1996-04-14

زیقم   حبیبة 25095935 قریب من الجید2312.83  بـبن سرور1996-12-14

بلخضر   أمیر 25095894 مقبول2410.76  بـأم البواقي1997-11-15

324من314:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| محمد بوضیاف | محمد بوضیاف - متوسطة حي لغرابة  | 28492: المؤسسة  

تلي   خدیجة 25095956 جید2514.09  بـبن سرور1998-01-30

البقور   حومید 25095951 مقبول2611.43  بـبن سرور1998-02-14

لعقعاق   حبیبة 25095937 جید2715.99  بـبن سرور1998-05-07

خطاب   أمال 25095891 مقبول2811.28  بـعین الملح1998-12-30

324من315:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2سیدي عامـر| تامسة - متوسطةسعیدي العید   | 28496: المؤسسة  

ھجولي   نزیھة 25096278 مقبول111.58  بـمناعة1998-07-14

كروبي   فضیلة 25096251 مقبول210.08  بـمناعة1996-01-25

ونوغي   حمزة 25096205 مقبول310.66  بـتامسة1997-01-18

جنیدي   فاطمة 25096246 مقبول410.54  بـتامسة1997-02-22

لھول   ام الخیر 25096196 مقبول510.76  بـمناعة1997-05-31

عبدالحفیظ   خیرة 25096209 مقبول610.08  بـتامسة1998-02-15

324من316:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة | 2سیدي عامـر| تامسة - متوسطة وسط المدینة  | 28497: المؤسسة  

غالف   محمد 25096257 مقبول110.50  بـبوسعادة1996-04-19

للیة   القائمة 25096193 مقبول210.90  بـبوسعادة1996-05-19

بغدادي   دراجي 25096210 مقبول310.16  بـتامسة1996-07-09

عبد المجید   فریحة 25096250 مقبول410.12  بـتامسة1997-05-25

عبد الحفیظ   بلقاسم 25096201 مقبول510.78  بـبوسعادة1997-06-21

عثماني   أم النون 25096179 مقبول611.16  بـتامسة1998-04-25

زھاق   عبیر 25096238 جید714.16  بـمناعة1998-08-03

عبد الحفیظ   بایة 25096197 قریب من الجید813.42  بـبوسعادة1999-01-12

324من317:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سیدي امحمد | امحمد .س- متوسطة محدادي عبد الرحمان  | 28501: المؤسسة  

بوقطایة   یوسف 25096602 قریب من الجید112.64  بـعین الملح1997-02-02

بوقطایة   مسعودة 25096560 مقبول210.75  بـسیدي أمحمد1998-00-00

بن طاھر   ھاجر 25096580 مقبول310.66  بـسیدي عیسى1998-03-30

خلیلي   فتیحة 25096510 مقبول410.56  بـعین الملح1997-03-25

بن الطاھر   علي 25096485 مقبول510.08  بـسیدي أمحمد1996-00-00

عسلي   عبد الناصر 25096474 مقبول610.68  بـسیدي امحمد1997-07-22

سالمي   عمار 25096487 مقبول710.06  بـطولقة1998-01-16

ملكي   شیماء 25096429 مقبول810.00  بـسیدي امحمد1996-00-00

زقعار   صبرینة 25096434 مقبول910.13  بـعین الملح1996-02-15

ملكي   زینب 25096405 مقبول1010.56  بـعین الملح1998-03-06

ملكي   حسن 25096357 مقبول1110.30  بـسیدي امحمد1996-05-10

صغیري   خیرة 25096377 قریب من الجید1213.04  بـعین وسارة1997-06-04

معیلبي   زلیخة 25096387 مقبول1310.24  بـعین الملح1997-09-10

بوقطایة   حسین 25096358 مقبول1411.84  بـعین الملح1997-10-27

خلیلي   خیرة 25096378 مقبول1511.26  بـعین الملح1998-06-13

بن الطاھر   اسالم 25096321 مقبول1610.68  بـعین الحجل1997-07-17

عسلي   أیمن 25096312 مقبول1710.14  بـعین الملح1997-11-17

سوفي   أبو بكر الصدیق 25096300 مقبول1811.06  بـطولقة1998-12-23

324من318:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سیدي امحمد | امحمد .س- متوسطة عین العلق  | 28502: المؤسسة  

قدوار   ھدى 25096583 مقبول110.62  بـبرج الكیفان1996-07-13

قاسم   نصیرة 25096574 مقبول211.06  بـعین الملح1997-06-17

بریقل   محمد نجم الدین 25096550 مقبول311.74  بـبسكرة1997-09-15

فیسح   منال 25096563 مقبول410.10  بـعین فارس1998-01-12

ختھ   نجاح 25096569 مقبول511.46  بـعین الملح1998-01-30

بریقل   منیرة 25096565 مقبول611.52  بـبسكرة1998-09-16

قریمط   عیسى 25096501 مقبول710.98  بـعین الملح1998-03-17

میلودي   سلیمة 25096421 قریب من الجید812.16  بـعین بسام1998-02-20

نوي   شریف 25096427 قریب من الجید912.64  بـعین الملح1998-03-02

بطة   خلیل 25096372 مقبول1010.30  بـعین الملح1993-06-15

نوي   رشیدة 25096383 مقبول1110.12  بـام البواقي1995-03-28

قاسم   جبیر 25096355 مقبول1210.32  بـاوالد جالل1996-10-26

بطة   حكیم 25096361 مقبول1310.44  بـعین الملح1997-01-14

قادري   حسین 25096359 مقبول1410.36  بـعین وسارة1997-12-22

فیسح   حنین 25096367 قریب من الجید1512.52  بـطولقة1999-03-11

صید   إلیاس 25096313 مقبول1610.60  بـعین الملح1998-01-25

دراف   بشرى 25096338 مقبول1711.22  بـعین الملح1998-09-15

لعواد   الھام 25096332 مقبول1810.44  بـعین فارس1998-10-30

324من319:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| سیدي امحمد | امحمد .س- متوسطة وسط المدینة  | 28503: المؤسسة  

عبد الالوي   مسعود 25096559 مقبول110.88  بـعین الملح1998-08-13

قدوري   اسامة 25096320 مقبول211.34  بـسیدي امحمد1998-11-24

324من320:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| السوامع | السوامع - متوسطة خیراني زیان  | 28508: المؤسسة  

عسول   منى 25096768 مقبول110.06  بـلوذاني1997-12-15

لعجال   ولید 25096786 مقبول210.70  بـالمسیلة1998-02-07

لعجال   مسعودة 25096766 قریب من الجید313.42  بـالمسیلة1998-07-29

شقرة   لیلى 25096748 مقبول410.18  بـالمسیلة1996-12-28

دحمان   عفاف 25096729 مقبول510.26  بـعواسة1997-01-09

سویح   فھمي 25096741 قریب من الجید613.92  بـالمسیلة1997-01-12

دخوش   فایزة 25096739 مقبول710.86  بـالمسیلة1997-01-15

مرابط   مبارك 25096750 قریب من الجید812.06  بـالمسیلة1997-03-09

لعدوي   عزالدین 25096728 مقبول911.64  بـسد الرخایل1997-07-01

مقران   كمال 25096743 مقبول1010.62  بـلوذاني1997-11-22

قادري   لمیاء 25096747 جید جدا1117.44  بـالمسیلة1998-01-22

بوتشیشة   عبد الرزاق 25096720 مقبول1210.44  بـبوحمادو1998-03-26

مغیش   لبنى 25096744 مقبول1310.44  بـلوذاني1998-07-18

لعلمي   قمیر 25096742 مقبول1410.12  بـالمسیلة1998-09-04

دحمان   محمد 25096752 مقبول1510.34  بـالمسیلة1998-09-09

بوتشیشة   مرزاقة 25096753 مقبول1610.38  بـعین آرنات1998-11-27

قیمر   حنان 25096648 مقبول1711.92  بـبوحمادو1995-01-02

خلیفي   احالم 25096631 مقبول1810.16  بـالمسیلة1995-11-06

عقاقني   سامیة 25096681 مقبول1910.24  بـالمسیلة1996-03-18

قارة   رابح 25096666 مقبول2010.10  بـالمسیلة1996-07-19

لحمر   سمیر 25096689 مقبول2111.76  بـالمسیلة1997-02-23

مقالتي   أسماء 25096617 مقبول2210.48  بـعواسة1997-08-16

قارة   شھرزاد 25096696 مقبول2311.82  بـالمسیلة1997-08-25

لعجال   رزیقة 25096669 قریب من الجید2412.12  بـالمسیلة1997-08-31

324من321:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

المسیلة| السوامع | السوامع - متوسطة خیراني زیان  | 28508: المؤسسة  

طالب   شفیقة 25096693 جید2514.86  بـالمسیلة1998-02-07

عقاقني   خولة 25096654 مقبول2611.38  بـالمسیلة1998-03-04

مھیة   امال فیروز 25096638 مقبول2710.56  بـالمسیلة1998-03-27

دخوش   شیماء 25096700 جید2814.52  بـخباب1998-06-14

صواش   صلیحة 25096703 قریب من الجید2912.74  بـالمسیلة1998-06-15

طالب   شیماء 25096701 قریب من الجید3012.38  بـالمسیلة1998-06-22

دخوش   رفیدة 25096672 مقبول3110.74  بـالمسیلة1998-07-29

قارش   أیوب 25096622 مقبول3211.34  بـالمسیلة1998-08-05

قادري   شمس الدین 25096695 قریب من الجید3312.04  بـالمسیلة1998-08-12

شندي   رضا 25096671 مقبول3410.62  بـعواسة1998-10-19

تواتي   سلیمة 25096685 مقبول3511.82  بـالمسیلة1998-10-20

لعجال   سلیمة 25096686 جید3614.24  بـالمسیلة1998-11-16

قیمر   دنیا 25096665 قریب من الجید3712.48  بـالمسیلة1998-12-02

نجاعي   ایمان 25096639 مقبول3810.00  بـالمسیلة1998-12-13

طالب   إلیاس 25096626 مقبول3910.52  بـالمسیلة1999-01-11

324من322:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| السوامع | أوالد بن صوشة - متوسطة كشرود سعد  | 28509: المؤسسة  

بوشواشي   ھاجر 25096780 مقبول110.40  بـسلمان1995-05-09

لعجال   ھاجر 25096781 مقبول210.76  بـالمسیلة1996-11-20

بخوش   نور الدین 25096776 قریب من الجید312.04  بـسلمان1996-11-21

بن صوشة   نھاد 25096775 قریب من الجید412.64  بـالمسیلة1997-06-23

كشرود   مروة 25096765 جید515.06  بـالجرف1998-08-02

بلقلیل   عبد الرزاق 25096719 مقبول610.44  بـسلمان1996-08-11

أحمد   عبد الغني 25096722 مقبول711.24  بـالمسیلة1997-04-14

بن صوشة   عبد الحكیم 25096716 مقبول810.08  بـسلمان1997-09-16

بن صوشة   فارس 25096735 مقبول910.68  بـالجرف1998-02-01

بریك   لمبارك 25096745 مقبول1011.66  بـالجرف1998-06-27

بطاش   أكرم 25096618 مقبول1110.18  بـالجرف1994-03-28

غردي   عبد الحق 25096704 مقبول1210.34  بـالمسیلة1994-09-16

بن صوشة   الزھرة 25096634 مقبول1310.42  بـالجرف1995-01-23

بن صوشة   ابتسام 25096627 مقبول1411.54  بـسلمان1995-11-10

بن صوشة   رانیا 25096667 مقبول1511.44  بـسلمان1998-01-18

بن صوشة   شمس الدین 25096694 مقبول1611.26  بـالمسیلة1998-02-05

بن صوشة   ابراھیم 25096629 قریب من الجید1712.74  بـالجرف1998-09-05

324من323:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

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

المسیلة| بوسعادة - مؤسسة إعادة التأھیل | المسیلة  - 2مدیریة التربیة  | 28530: المؤسسة  

العقون   حسام 25097995 مقبول110.04  بـبریكة1993-03-23

نشناش   عبد القادر 25098062 مقبول210.08  بـبئر العرش1983-04-02

ھدنة   نبیل 25098144 مقبول310.00  بـالخروب1981-01-16

324من324:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع


