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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

24-09-1993زیاني   دلیلة مقبول3502109010.99 عین التوتة1

03-01-1985أمغشوش   دالل مقبول3502107410.22 باتنة2

31-01-1992نموشي   دالل قریب من الجید3502107812.14 باتنة3

25-01-1991عشاري   راضیة مقبول3502114010.42 باتنة4

09-07-1986رحموني   راضیة مقبول3502113510.35 آریس5

17-07-1991بن خمیس   رحمة مقبول3502117810.14 باتنة6

16-07-1972بن علجیة   رشید مقبول3502119910.25 أوالد فاطمة7

25-07-1992لفتاحة   ریمة مقبول3502129510.89 باتنة8

12-05-1989بلوناس   زاكي مقبول3502129610.46 باتنة9

31-03-1988صبھ   ریمة مقبول3502128011.70 عین التوتة10

14-06-1964العباسي   زینب مقبول3502137010.19 اوالد فاطمة11

02-10-1990شارف خوجة   سارة مقبول3502141610.84 بریكة12

15-02-1977قوطاي   سامیة مقبول3502145211.25 باتنة13

16-05-1977تومي   سامیة مقبول3502145310.89 باتنة14

08-12-1992بیطام   سامي قریب من الجید3502145112.33 مروانة15

24-02-1984یوسفي   سامیة مقبول3502145810.34 باتنة16

23-08-1992سامعي   سارة مقبول3502142911.29 الشمرة17

26-01-1993رابحي   سامیة مقبول3502147910.90 نقاوس18

09-06-1975بھلولي   سعاد مقبول3502148411.43 بوزینة19

10-09-1989بلعید   مراد مقبول3502404810.57 نقاوس20

17-01-1993سخراوي   جھاد مقبول3502403810.93 مروانة21

27-11-1986مزوز   سعاد مقبول3502149410.75 باتنة22

23-12-1991معمري   سلمى مقبول3502156110.75 باتنة23

17-07-1983مرادي   سلیم مقبول3502157611.85 تازولت24

10-01-1989العباسي   سالف مقبول3502154910.15 تاكسالنت25

02-03-1993غنام   سلیم مقبول3502158311.22 مروانة26

15-11-1990بوقربة   سمیحة مقبول3502167310.99 نقاوس27

295من1:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

04-05-1984العایب   سمیرة مقبول3502171311.35 ثنیة العابد28

22-02-1976بن حدة   سمیرة مقبول3502170310.50 الشمرة29

20-05-1993مسرحي   سناء مقبول3502173110.14 تكوت30

29-05-1991سعدي   سھام مقبول3502175210.28 نقاوس31

03-12-1991بن سعیدي   سھام مقبول3502175411.09 أوالد فاضل32

16-08-1987عبابسة   سھام مقبول3502174010.43 اریس33

29-01-1988زید   سھیلة قریب من الجید3502176412.64 عین التوتة34

10-01-1988مباركیة   سھیلة مقبول3502176310.19 إشمول35

15-01-1990موساوي   سھیلة مقبول3502176710.66 نقاوس36

17-07-1973بن عمارة   شافیة مقبول3502179710.31 باتنة37

1978خالل غباش   شعالل مقبول3502181710.95 نقاوس38

30-12-1992بن السعدي   شعیب مقبول3502182310.59 باتنة39

17-08-1992بن سعیدي   صفیة مقبول3502194011.25 أوالد فاضل40

14-09-1991میھوبي   طارق مقبول3502200210.13 نقاوس41

28-11-1985بلقاسمي   نسیبة مقبول3502357210.12 باتنة42

21-07-1985بن قسمیة   عبد الباسط مقبول3502207810.66 مروانة43

23-02-1972العشي   عبد الحكیم مقبول3502210910.13 منعة44

18-12-1975ماطي   عبد الحلیم مقبول3502212111.13 باتنة45

16-12-1988بعیري   عبد الحلیم مقبول3502212811.02 باتنة46

25-06-1993شریطي   عبد الخلیل مقبول3502214610.14 باتنة47

03-06-1973حمیزي   عبد الحمید مقبول3502213510.47 أوالد ملوك48

02-01-1993بن راضي   عبد الرحیم قریب من الجید3502216512.22 مروانة49

02-07-1976زروق   نبیلة مقبول3502348710.64 العلمة50

08-02-1992زیادي   نبیل مقبول3502348511.52 بریكة51

20-04-1984بارش   خلیصة مقبول3502102310.39 القصبات52

29-03-1975لھاني   خلیل مقبول3502103310.43 بریكة53

05-09-1990جبیر   خدیجة مقبول3502101210.25 باتنة54

09-01-1991زروال   خدیجة مقبول3502101410.00 باتنة55

01-04-1992داي   خلیدة مقبول3502102110.58 بریكة56

20-12-1993بن ساعد   عبد الكریم جید3502224614.14 لمسیل57

12-12-1976لعفیفي   عبد المالك مقبول3502226910.81 متكعوك58

14-03-1983مزیاني   نادیة مقبول3502344510.04 لخناق اشمول59
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

02-09-1992بن خلیفة   سعیدة مقبول3502153410.37 سطیف60

09-11-1991زیتوني   میرة مقبول3502342610.04 باتنة61

19-05-1983حواس   عزوز مقبول3502237911.06 باتنة62

04-09-1992ساسي   عصام مقبول3502239410.35 أوالد فاضل63

21-12-1967شطوح   نعیمة مقبول3502361410.14 باتنة64

1990خالل بن حداد   علیمة مقبول3502243710.25 لمسیل باتنة65

30-06-1990بلومي   نور الدین مقبول3502367810.55 سیدي معنصر66

26-09-1977زلماط   عمار مقبول3502246610.77 منعھ67

14-08-1987مقى   عماد الدین مقبول3502245011.75 الوادي68

02-04-1993   حنفر      عفاف قریب من الجید3501995912.03 مروانة69

24-05-1990بن فیفي   نور الھدى مقبول3502368610.27 آریس70

08-11-1990  قلیل     نور الھدى مقبول3501996210.67 مروانة71

21-11-1977بوقریوة   فاتح قریب من الجید3502255712.57 قسنطینة72

05-01-1991شباح   ھدى مقبول3502376810.04 باتنة73

26-08-1984شاوش   ھشام مقبول3502377210.45 عین التوتة74

30-04-1969مسرحي   فارح مقبول3502257510.56 تكوت75

23-11-1988دامس   ھشام مقبول3502377810.00 نقاوس76

04-12-1992عزیل   ھناء مقبول3502379210.94 بریكة77

09-11-1993ناصر   أحالم مقبول3502002510.38 باتنة78

20-02-1990عشي   أحمد مقبول3502004410.36 باتنة79

23-07-1983مستیري   أحمد مقبول3502003210.00 باتنة80

06-10-1991میموني   أحالم مقبول3502002210.38 بسكرة81

11-10-1967تواتیت   أحمد مقبول3502002711.45 عین التوتة82

17-12-1988لشھب   ھشام مقبول3502377910.02 بریكة83

29-05-1992تواتیت   ھشام مقبول3502378810.41 عین التوتة84

10-03-1985قدوش   فایزة مقبول3502261710.77 بوزینة85

20-07-1987قوجیل   فایزة مقبول3502262010.18 بومقر86

21-12-1989بن عبید   أسما ء مقبول3502006410.10 باتنة87

29-11-1992بن ذیب   وداد مقبول3502381811.68 العلمة88

27-05-1987نورالدین   أقوجیل مقبول3502009510.30 شیر89

05-04-1991بلول   ولید مقبول3502388810.53 باتنة90

22-07-1991غانمي   وفاء مقبول3502386610.16 بریكة91
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

15-08-1989غبش   وفاء قریب من الجید3502386212.24 نقاوس92

20-01-1991بوعزة   فتیحة مقبول3502265111.28 باتنة93

18-02-1978بغدادي   أمال مقبول3502011110.41 أم لعجول94

28-07-1990خوالد   أمال مقبول3502013110.47 نقاوس95

30-07-1990مرابط   وھیبة مقبول3502390510.56 باتنة96

10-06-1992بلحاج   أمیر قریب من الجید3502015812.38 باتنة97

08-06-1993بخوش   ولید قریب من الجید3502389012.07 تالخمت98

27-02-1992قروي   فریدة مقبول3502270610.43 باتنة99

13-03-1992سلطاني   أمین مقبول3502018710.58 آریس100

25-03-1990عمران   فطیمة الزھراء مقبول3502273410.02 نقاوس101

28-06-1992قنفود   فطیمة مقبول3502273110.55 تاكسالنت102

14-09-1991جودي   فطیمة مقبول3502273010.08 منصورة103

11-07-1991مكي   أمینة مقبول3502020310.76 بریكة104

27-09-1973ریغي   قدور قریب من الجید3502279812.03 باتنة105

12-03-1963محنش   یمینة مقبول3502396610.91 بریكة106

17-07-1986بوسعد   یمینة جید3502397114.04 باتنة107

05-10-1991خرف اهللا   إسالم مقبول3502023410.19 نقاوس108

06-10-1989دحمان   إلھام مقبول3502024910.34 بریكة109

30-08-1992حاجي   إیمان مقبول3502030710.53 یاتنة110

29-05-1990محمودي   اسالم مقبول3502033011.25 عین التوتة111

16-04-1983شافعي   الجمعي مقبول3502035010.67 تالخمت112

18-08-1992مزعاش   الصالح قریب من الجید3502040213.17 لمسیل113

15-10-1988بشري ابراھیم   الناجم مقبول3502042510.08 بوكراع114

04-11-1989بومجان   إیمان مقبول3502028510.52 باتنة115

12-09-1989منینة   لویزة مقبول3502298010.18 آریس116

19-07-1993نزار   بثینة مقبول3502048810.69 عین یاقوت117

14-09-1990عزیل   ماجدة مقبول3502301810.18 بریكة118

05-03-1971جریدي   بشیر مقبول3502052010.75 الجزار119

19-03-1985بن علي   بالل مقبول3502052810.88 مروانة120

26-07-1987نایلي   بالل مقبول3502053511.02 الخروب121

05-01-1986أقوجیل   محمد مقبول3502307010.81 النوادر122

07-11-1985خندودي   محمد مقبول3502306910.77 باتنة123
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

10-02-1992بولطیف   محمد مقبول3502310210.40 باتنة124

12-10-1991صكاك   تفاحة مقبول3502058810.04 قصر بلزمة125

02-05-1976حیفر   توفیق مقبول3502059910.89 تازولت126

14-03-1989بن حدة   ثلجة مقبول3502061511.81 الشمرة127

24-10-1990صبیحي   محمد األمین مقبول3502312111.60 بریكة128

26-01-1979مزیاني   محمد الیمین مقبول3502313810.00 اریس129

22-03-1991أحمد   محمد سالم أعلي سالم قریب من الجید3502315012.19 الصحراء الغربیة130

12-06-1992بوقرة   محمد ریاض قریب من الجید3502314812.31 باتنة131

17-11-1991بالوصیف   جمال مقبول3502064910.25 تالخمت132

01-09-1992أولمان   مدینة مقبول3502319811.97 ثنیة العابد133

04-06-1990بن السعدي   مراد مقبول3502321710.70 مروانة134

05-12-1985مھلل   مریامة مقبول3502322810.22 بریكة135

20-08-1992مبارك   حسام الدین مقبول3502075210.70 باتنة136

01-01-1986لحول   مسعود مقبول3502329211.37 اریس137

11-02-1974لحماري   حسین مقبول3502077710.11 شلیة138

25-11-1977ساسي   حكیم مقبول3502081610.62 أوالد فاضل139

06-08-1993أنصر   حلیم قریب من الجید3502083513.64 الشمرة140

14-07-1987یحیاوي   منى مقبول3502336611.46 باتنة141

11-02-1993رحموني   منال مقبول3502335611.04 باتنة142

04-11-1990مفتوح   منى مقبول3502336911.42 بریكة143

14-09-1990بلیل   منال مقبول3502335111.10 بریكة144

12-09-1986صالحي   منصف مقبول3502335710.91 باتنة145

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

06-03-1990بوزید   مریم مقبول3502416510.13 باتنة1

27-01-1992سیود   نریمان مقبول3502417210.16 باتنة2

21-07-1991بلعقون   محمد نجیب مقبول3502416311.21 باتنة3

08-07-1990مدور   ھشام مقبول3502418410.25 تیغرغار4

05-05-1992حاجي   یاسمینة مقبول3502418810.93 بریكة5

25-02-1992عبد اهللا   آیة مقبول3502408710.08 باتنة6

15-12-1992بوعلي   یعقوب مقبول3502419010.84 باتنة7

28-06-1972سعدي   ابراھیم مقبول3502407910.25 باتنة8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

24-12-1990بوعكاز   إبراھیم مقبول3502408010.50 باتنة9

05-05-1992حاجي   سارة مقبول3502411911.84 بریكة10

19-09-1991مكربش   سارة مقبول3502411710.36 باتنة11

02-02-1975سني   سعاد مقبول3502412510.10 بریكة12

12-01-1991بن ساعد   ریمة فطوم مقبول3502411311.65 باتنة13

20-01-1988دراجي   شفیقة قریب من الجید3502413112.13 بریكة14

27-04-1976مراح   عبد الحفیظ مقبول3502413810.81 وادي الماء15

03-07-1994صحراوي   فاطمة مقبول3502415011.70 باتنة16

24-07-1972براكتة   نورة قریب من الجید3502461313.10 عین التوتة17

15-12-1991سعادي   نور الھدى مقبول3502461110.73 نقاوس18

25-02-1993بن بیھ   سماح قریب من الجید3502439513.75 آریس19

16-01-1990زعطوط   وفاء مقبول3502462810.55 وادي الطاقة20

28-11-1993عیسى   شھرزاد قریب من الجید3502442012.60 اریس21

1962خالل غریبي   نصر الدین مقبول3502460110.88 الشمرة22

20-07-1991عبد الصمد   سمیر مقبول3502440611.33 باتنة23

08-01-1991قاق   ھاجر مقبول3502461510.86 باتنة24

22-03-1992رباش   سمیحة مقبول3502440410.08 نقاوس25

13-10-1992عموري   نھى قریب من الجید3502460812.24 باتنة26

05-06-1975بوكراع   ولید مقبول3502463010.04 باتنة27

24-07-1991لوھاني   صالح الدین مقبول3502442910.86 القبة28

17-07-1990مصمودي   أحمد حسام الدین مقبول3502422010.12 باتنة29

04-12-1990بن عقون   صبرینة مقبول3502443110.25 باتنة30

15-09-1992قطافي   شیماء مقبول3502442310.23 نقاوس31

15-11-1990بیطام   صالح الدین مقبول3502443610.08 باتنة32

06-03-1972لوشن   عائشة مقبول3502444611.92 باتنة33

12-11-1992سوالمیة   صلیحة مقبول3502443810.27 باتنة34

21-11-1992بن مدور   آسیا مقبول3502421510.03 باتنة35

08-08-1969بربریس   العید قریب من الجید3502426812.39 رأس العیون36

24-06-1990أنصر   أسیا مقبول3502426311.91 باتنة37

01-06-1992بولسینة   أسامة مقبول3502425911.61 عین التوتة38

09-03-1990بوشوشة   إیمان مقبول3502425110.21 مروانة39

15-01-1980بلدي   إیمان قریب من الجید3502424813.80 المعذر40
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

1968خالل نفیسي   الصالح مقبول3502426710.03 أوالد عوف41

01-03-1992تیفراني   عفاف مقبول3502448711.54 باتنة42

05-08-1991بركان   بدرالدین قریب من الجید3502428212.16 باتنة43

22-04-1992درنوني   بثینة مقبول3502427910.36 اریس44

14-01-1992زیاني   جمیلة مقبول3502429710.08 ثنیة العابد45

24-12-1965دوادي   فاتح مقبول3502450410.97 رأس العیون46

03-07-1992بلیل   أمال قریب من الجید3502427312.73 باتنة47

25-08-1991بدري   علي مقبول3502449310.58 باتنة48

29-10-1991منزر   عالوة قریب من الجید3502449012.00 مروانة49

25-08-1986بودردابن   علي قریب من الجید3502449212.77 تازولت50

22-02-1993حلیسي   جناة مقبول3502429810.15 باتنة51

15-11-1991مختاش   امال مقبول3502427210.76 مروانة52

19-02-1979بوتایدة   فاتح مقبول3502450510.25 باتنة53

17-07-1989بن خراف   بدر الدین قریب من الجید3502428112.22 نقاوس54

08-11-1964دواق   عرجونة مقبول3502448311.18 وادي الماء55

22-03-1993أوجحیح   یسرى مقبول3502464211.50 باتنة56

1971خالل بن موسى   حدة مقبول3502430010.91 وادي الماء57

28-01-1990حماني   ولید مقبول3502463410.49 باتنة58

06-09-1992حمریش   خولة مقبول3502432810.14 باتنة59

09-05-1991بوسلیمانیة   فیروز مقبول3502452211.15 آریس60

21-06-1993بلعقون   لیلیة مقبول3502453611.94 باتنة61

03-10-1993كامش   حكیمة قریب من الجید3502430912.97 آریس62

01-02-1991كیسوم   حسین مراد مقبول3502430810.92 باتنة63

03-01-1971بن مھدي   فخرة تاج مقبول3502451411.28 عین التوتة64

13-05-1991دواق   لیلى مقبول3502453510.08 باتنة65

21-08-1989قوطاي   حمودي مقبول3502431310.38 باتنة66

21-02-1986بوقرن   خدیجة مقبول3502432111.21 باتنة67

06-05-1992براھیمي   لیندة مقبول3502453810.52 عین یاقوت68

24-12-1992نایلي   المیة قریب من الجید3502453113.82 باتنة69

16-11-1992مشومة   رحمة مقبول3502434211.67 أریس70

30-11-1985بوخنتاش   محمد امین مقبول3502455110.12 باتنة71

04-04-1990علوي   ریمھ مقبول3502435911.28 آریس72
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لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

06-11-1993رحمون   رسیم قریب من الجید3502434412.43 باتنة73

05-05-1993بوخالفة   ماجدة مقبول3502454110.02 عین التوتة74

05-01-1993بوستة   محمد رامي مقبول3502455311.02 باتنة75

15-05-1994ھالل   ذكرى مقبول3502433411.56 باتنة76

28-05-1990بوجة   رانة مقبول3502434011.39 عین التوتة77

01-06-1993جلول   رامي مقبول3502433910.06 باتنة78

03-05-1991زكري   محمد األمین مقبول3502454810.16 باتنة79

31-07-1980مراردة   محمد رفیق مقبول3502455510.46 باتنة80

29-11-1988ناصر   مریم مقبول3502457211.24 باتنة81

15-07-1992بوخنتاش   سارة رماكي قریب من الجید3502437612.76 باتنة82

16-08-1992سوالمیة   منیر مقبول3502458410.73 باتنة83

10-10-1985بوقفة   سامي مقبول3502437910.70 باتنة84

20-04-1992بونوارة   نریمان مقبول3502459510.97 مروانة85

1991خالل بلعلوي   زھیرة مقبول3502436511.91 باتنة86

25-05-1984عیمن   نسیم الشادلي مقبول3502459910.19 باتنة87

27-06-1989یخلف   ساعد مقبول3502437811.76 نقاوس88

22-01-1992بخوش   زكیة قریب من الجید3502436213.05 باتنة89

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

23-07-1990عبد العالي   أسامة مقبول3502468210.25 تازولت1

16-05-1990رداس   سعاد مقبول3502490110.56 تازولت2

20-03-1990بویلي   سعاد مقبول3502490010.63 عین التوتة3

14-04-1993عزوقي   إیمان قریب من الجید3502471412.56 باتنة4

04-06-1992بعقیق   سامیة مقبول3502489910.29 بویزطوطن5

24-08-1991ملیزي   ادریس عمار مقبول3502472210.44 العلمة6

08-07-1992أكساس   إیمان جید3502471214.36 باتنة7

25-05-1991بن نور   وناسة مقبول3502521411.24 باتنة8

12-02-1994فاضل   فاطمة الزھراء جید3502523514.59 نقاوس9

11-04-1987بونوارة   جمال مقبول3502476011.55 وادي الماء10

14-09-1990بوزید   حسناء مقبول3502478110.72 باتنة11

29-11-1992بوعالق   حسناء مقبول3502478211.28 مروانة12

29-11-1991مكنتیشي   حكیم مقبول3502479110.85 باتنة13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

12-02-1993الھاني   حمزة مقبول3502479910.13 أمدوكال14

20-11-1991یوسفي   رائد مقبول3502483010.27 بریكة15

28-05-1993بوخنشوش   رانیة مقبول3502483610.94 مروانة16

10-01-1992شطوح   زكریاء مقبول3502486910.31 باتنة17

16-06-1992بن قریشي   زكریاء جید3502487114.63 بریكة18

28-01-1994شباح   سھیلة قریب من الجید3502493612.49 باتنة19

30-04-1990بوراس   شمس الدین مقبول3502494910.03 باتنة20

17-05-1992فروجي   الطاھر مقبول3502497110.55 باتنة21

07-11-1992دحاح   عبد العالي قریب من الجید3502499312.21 باتنة22

25-10-1991معرف   عائشة مقبول3502497410.59 باتنة23

1991خالل لعوش   نوح مقبول3502518011.24 باتنة24

01-07-1991بوعرعارة   نور االسالم مقبول3502518110.52 باتنة25

06-05-1990مسعودي   وسیلة مقبول3502520610.00 زانة البیضاء26

26-05-1991دالل   عزالدین مقبول3502500910.46 نقاوس27

12-02-1992عیادي   عمار مقبول3502502610.01 باتنة28

30-09-1991بلبج   وحیدة قریب من الجید3502519812.25 باتنة29

28-02-1991بوترعة   وردة مقبول3502520411.62 مروانة30

18-08-1991بیطام   عمار قریب من الجید3502502512.43 باتنة31

04-10-1990بوحالسة   عبد المطلب مقبول3502500211.13 عین أزال32

09-07-1990حركاتي   عالء الدین قریب من الجید3502501713.78 نقاوس33

26-01-1994سعدي   فاروق مقبول3502504511.88 وادي الماء34

04-06-1984مزھودي   فطیمة مقبول3502506310.48 باتنة35

14-12-1993بو دفر   محمد لمین مقبول3502511311.08 باتنة36

18-07-1992بن عزیزة   المیة مقبول3502508910.07 باتنة37

30-09-1990بن عماري   لیلى مقبول3502509210.98 باتنة38

27-05-1988عنون   مروة مقبول3502511910.72 مروانة39

02-06-1992مراح   منال مقبول3502513610.48 مروانة40

16-01-1994تامن   مریم مقبول3502513011.89 منعة41

21-08-1986بوعالق   نادیة مقبول3502514911.35 مروانة42
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

06-01-1993حمادي   عماد الدین مقبول3502685311.63 بریكة1

06-09-1993سالمة   عمار مقبول3502686411.70 باتنة2

08-02-1994بن علجیة   عماد الدین مقبول3502685510.42 عین التوتة3

12-02-1993درفولي   عماد قریب من الجید3502684812.21 الشمرة4

29-04-1992بن عبد العزیز   عماد قریب من الجید3502684512.06 مروانة5

08-03-1993بن عالیھ   عماد الدین قریب من الجید3502685413.73 آریس6

09-11-1992رحماني   عماد الدین مقبول3502685110.55 عین التوتة7

14-03-1990العیشي   عمار مقبول3502686011.59 بریكة8

16-01-1994تیمیزار   فؤاد مقبول3502689211.02 آریس9

27-01-1987بن خرور   غالیة مقبول3502687811.47 النوادر10

01-05-1994حباري   فؤاد مسلم قریب من الجید3502689313.77 باتنة11

25-06-1990عقلف   فاتح مقبول3502689510.45 وادي الطاقة12

04-01-1994زغدار   فاتن قریب من الجید3502689713.06 اریس13

27-08-1988طرباق   فارس مقبول3502690010.58 باتنة14

16-01-1990بوھیدل   فاتن قریب من الجید3502689612.73 باتنة15

19-04-1993مقران   فؤاد مقبول3502689010.38 بوزینة16

17-09-1993فرج   فؤاد قریب من الجید3502689112.78 مروانة17

20-09-1993غالم   فاطمة الزھراء قریب من الجید3502692613.38 بریكة18

02-01-1994تادغت   فاطمة الزھراء جید3502692814.79 باتنة19

10-04-1987شبي   فایزة مقبول3502693111.25 بوزینة20

02-09-1993ولھة   فاطمة الزھراء قریب من الجید3502692413.35 باتنة21

01-06-1979فریح   فاطمة الزھراء مقبول3502692010.40 بریكة22

22-10-1993لیتیم   فاطمة الزھراء جید3502692714.14 باتنة23

22-07-1992بیطام   فاروق مقبول3502691210.81 لمسان24

27-10-1993داودي   فاروق مقبول3502691310.23 جامعة25

22-05-1993زغینة   فدوى قریب من الجید3502694912.27 باتنة26

13-02-1993حصروري   فتحي قریب من الجید3502693713.78 الشمرة27

27-05-1991حركاتي   فردوس مقبول3502695411.64 باتنة28

29-04-1994كوحیل   فراح قریب من الجید3502695113.88 باتنة29

06-11-1992عبد الصمد   فایزة قریب من الجید3502693413.90 باتنة30

15-01-1993بلكبیر   فتیحة مقبول3502694510.52 تیمقاد31

21-06-1993غباش   فرید مقبول3502696211.85 تازولت32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

07-12-1991تومي   فرید قریب من الجید3502696113.92 باتنة33

16-03-1993بونویرة   فایزة قریب من الجید3502693613.42 باتنة34

07-11-1992محمودي   فدوى قریب من الجید3502694812.73 باتنة35

11-01-1994عبد المالك   فطیمة الزھراء قریب من الجید3502697913.95 باتنة36

19-11-1990بن غزال   فطیمة فراح قریب من الجید3502698912.45 باتنة37

06-12-1993بن عبید   فطیمة الزھرة جید3502698815.85 باتنة38

23-05-1991بوخنیفرة   فریدة مقبول3502696910.70 شیر39

25-09-1993غوایزي   فضة قریب من الجید3502697212.97 باتنة40

22-04-1992بیطام   فطیمة قریب من الجید3502697713.05 باتنة41

24-01-1993منزر   فیروز جید3502700714.87 واد الطاقة42

23-10-1993نفیسي   فواز مقبول3502699410.52 عین التوتة43

13-02-1992محبوبي   كامیلیا جید3502701314.07 نقاوس44

21-04-1993بوقرورة   فوزیة قریب من الجید3502700213.07 مروانة45

22-10-1992یحي   كاھنة مقبول3502701510.05 قایس46

02-09-1993بن عكاف   فیالة جید3502700314.16 منعة47

19-01-1992یمامي   فیروز مقبول3502700611.00 تاسرغینت48

15-08-1993حشاشنة   كنزة مقبول3502704611.61 باتنة49

21-12-1993نزار   كوثر ایمان جید3502705114.49 باتنة50

16-01-1993الھاني   كنزة مقبول3502704110.20 باتنة51

01-09-1993بخوش   كریمة مقبول3502702711.88 مروانة52

29-05-1993خاطر   كوثر جید3502704915.11 عین التوتة53

26-08-1992بوریح   كوثر مقبول3502704811.06 باتنة54

06-02-1993ھزیل   كنزة جید3502704314.14 الشمرة55

24-11-1992ابركان   كنزة قریب من الجید3502704012.57 عین التوتة56

01-05-1993بوسعد   كنزة جید3502704514.20 آریس57

14-04-1993فوضیل   كنزة مقبول3502704411.42 مروانة58

05-01-1993بن حایة   لبنى مقبول3502706510.41 وادي الطاقة59

27-08-1993مالخسو   لخضر مقبول3502707611.70 تازولت60

23-01-1994مھناوي   لبنى جید3502706914.02 باتنة61

16-01-1993قحمام   لبنى جید3502706614.25 بوزینة62

14-02-1994عشورة   لبنى مالك مقبول3502707111.08 باتنة63

15-01-1993قرزة   لطیفة قریب من الجید3502708313.70 اریس64
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

05-06-1990الحسین   لحبیب عبد الرحمان مقبول3502707411.73 جریفیة الصحراء الغربیة65

06-01-1993عبد الباقي   لبني قریب من الجید3502707312.28 بیطام66

22-01-1992زیرق   لبنى مقبول3502706311.12 باتنة67

28-08-1993ملولي   المیة مقبول3502705811.56 مروانة68

04-05-1992دواجي   المیة مقبول3502705510.62 المعذر69

26-07-1992ھالالت   لطفي مقبول3502708110.08 بریكة70

30-03-1994سالمي   لینة نھال جید3502710914.73 باتنة71

13-11-1971بوغرارة   لیلى مقبول3502709711.40 عنابة72

02-09-1993حطاب   لیدیة مقبول3502709510.43 عین الحمام73

15-11-1993عرعار   لمیس قریب من الجید3502708813.95 باتنة74

10-08-1993وطاس   لینة جید3502710814.79 باتنة75

28-02-1993بلخیري   لیندة قریب من الجید3502711012.34 باتنة76

29-07-1993مشیات   لمیس قریب من الجید3502708712.50 باتنة77

28-09-1992بن مرجة   لمین مقبول3502709210.50 باتنة78

24-10-1993حمودي   لیلى مقبول3502710310.99 مروانة79

20-06-1990سلیمان بوعصبانة   محمد مقبول3502713410.02 القرارة80

14-02-1994زعطوط   محسن قریب من الجید3502712213.24 باتنة81

16-01-1991عرعار   محمد مقبول3502713910.71 باتنة82

03-01-1981تواتیت   محمد مقبول3502712510.54 عین التوتة83

14-06-1991بوقلقول   مجیب الرحمان جید3502712114.39 باتنة84

28-10-1990قیري   محمد مقبول3502713711.14 بریكة85

29-09-1994شق الطین   محمد أنیس قریب من الجید3502716612.07 بریكة86

26-04-1993لموشي   محمد أمین قریب من الجید3502716412.47 عین التوتة87

01-10-1993بلحاج   محمد اسالم مقبول3502716810.08 بریكة88

01-06-1993كندري   محمد مقبول3502715410.70 باتنة89

31-01-1994دابو   محمد أمین جید جدا3502716516.19 البویرة90

30-11-1991بن بلقاسم   محمد مقبول3502714610.26 باتنة91

15-02-1993مقالتي   محمد السعید مقبول3502718610.28 باتنة92

28-01-1993صوالة   محمد األمین عبد القادر مقبول3502717711.67 باتنة93

08-01-1993شتوح   محمد الساسي قریب من الجید3502718412.67 طولقة94

16-01-1993منزر   محمد األمین مقبول3502717510.69 باتنة95

01-11-1993بن عباس   محمد الھادي قریب من الجید3502719713.05 منعة96
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العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

26-10-1994غبائشي   محمد السعید قریب من الجید3502718712.85 بنورة97

04-02-1992یحي   محمد امین مقبول3502720111.64 باتنة98

06-04-1994ھوارة   محمد رفیق أمیر جید3502720915.84 قسنطینة99

21-08-1993لشطر   محمد سفیان قریب من الجید3502721412.79 قسنطینة100

06-05-1993ضامن   محمد باي قریب من الجید3502720412.59 عین التوتة101

08-12-1993جبارة   محمد لمین قریب من الجید3502723113.03 باتنة102

03-09-1988بلقاسمي   محمد زین العابدین مقبول3502721211.93 المعذر103

23-09-1992زمولي   محند السعید مقبول3502724210.70 باتنة104

02-04-1994أعراب   مروة جید3502726215.44 مروانة105

13-02-1991مرابط   محمد ھشام قریب من الجید3502723913.92 دلس106

14-11-1993بلقاسم   محمد نور االسالم قریب من الجید3502723813.61 باتنة107

01-08-1991مناصر   مراد مقبول3502725610.18 باتنة108

04-03-1993بریمھ   مروان مقبول3502726110.75 آریس109

28-06-1994إسماعیل   محمد نذیر قریب من الجید3502723713.89 القبة110

18-09-1993راشدي   مرتضى مقبول3502725910.97 جامعة111

27-12-1993محند علي   محمد یاسین جید3502724014.31 قالمة112

08-09-1993بن عزیزة   مخلوف مقبول3502725011.68 اریس113

11-01-1992العیدون   مروى قریب من الجید3502726312.59 بریكة114

26-01-1991بن طایة   مراد مقبول3502725310.04 باتنة115

25-10-1993بن منصور   مروى قریب من الجید3502726412.34 باتنة116

15-06-1993زودة   مریم مقبول3502728410.33 باتنة117

17-07-1993بلولة   مریم جید3502728514.25 باتنة118

03-01-1993بن تعو   مریم قریب من الجید3502727813.43 اریس119

30-04-1993بن شایبة   مریم قریب من الجید3502728012.30 باتنة120

03-02-1992لونیس   مریم مقبول3502727610.44 باتنة121

09-01-1994الزین   مروى قریب من الجید3502726513.93 تازولت122

08-06-1993یحیاوي   مریم قریب من الجید3502728213.92 عین التوتة123

10-05-1988بن ساعد   مریم قریب من الجید3502726813.67 باتنة124

24-09-1993جاب اهللا   مریم جید3502728715.10 باتنة125

14-06-1993بن شریف   مریم قریب من الجید3502728313.59 باتنة126

02-11-1993نزار قبایلي   منار مقبول3502731810.72 عین التوتة127

20-03-1983خاللفة   ملیكة مقبول3502731410.69 وادي الطاقة128
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11-10-1991مسعودي   مصعب مقبول3502730811.78 باتنة129

18-04-1993دومانجي   منال قریب من الجید3502732313.82 باتنة130

11-12-1990بن نادر   مصطفى مقبول3502730511.42 باتنة131

19-02-1994صیدي   مسعود قریب من الجید3502729613.58 مروانة132

08-04-1992رزاز   مسعود قریب من الجید3502729413.17 بریكة133

01-10-1993عقون   ملیكة جید3502731615.15 آریس134

14-03-1993بن بوزة   مھدي جید3502734315.74 باتنة135

09-04-1994بن ابراھیم   مھدي ریاض قریب من الجید3502734613.82 باتنة136

13-11-1993سوفي   موسى قریب من الجید3502735312.85 باتنة137

07-08-1989عبد الصمد   مھدي مقبول3502734110.18 باتنة138

15-09-1994تغالبت   منى قریب من الجید3502733013.95 باتنة139

22-02-1992لعرابة   منیرة مقبول3502733811.07 القیقبة140

09-08-1993سعیدي   مھدي جید3502734414.70 قسنطینة141

31-03-1994عزوز   منى قریب من الجید3502732912.40 باتنة142

05-01-1993سي عبد اهللا   منیر مقبول3502733510.41 الجزار143

24-11-1993ھدان   منى مقبول3502732810.37 عین التوتة144

01-06-1988بوعبد اهللا   محمد منصف مقبول3502732610.34 باتنة145

23-09-1993عروسي   نادیة قریب من الجید3502738112.33 باتنة146

16-08-1993بعتاش   مونیة جید3502735815.34 باتنة147

26-04-1993عمراني   نادیة قریب من الجید3502737913.73 اریس148

04-01-1994لكبیر   مونة قریب من الجید3502735513.12 باتنة149

24-02-1993بن سماعین   نادیة قریب من الجید3502737813.42 عین التوتة150

22-11-1993بن حلیس   ناجح قریب من الجید3502736712.33 باتنة151

08-05-1993صوالحیة   نادیة قریب من الجید3502738012.30 القیقبة152

23-05-1993بوجزة   میلود قریب من الجید3502736312.88 یابوس153

10-03-1993رماش   نجالء مقبول3502740910.18 باتنة154

16-09-1986مرج   نجاة قریب من الجید3502740013.14 تازولت155

14-06-1994فرطاس   نبیلة قریب من الجید3502739913.50 باتنة156

24-06-1993الطیب   نجمة مقبول3502741210.79 باتنة157

08-05-1990سلیماني   نجمة مقبول3502741110.26 الحجاج158

16-11-1992شعبان   نجم الدین مقبول3502741010.77 عین یاقوت159

14-01-1993شماخ   نجاة جید3502740414.30 منعة160
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16-06-1984شطارة   نصیرة مقبول3502746811.81 ثنیة العابد161

08-08-1994بوطاھیر   نضال عبد المومن جید3502747215.06 باتنة162

18-03-1993فاضل   نسیمة قریب من الجید3502745713.16 آریس163

23-09-1993بلحاج   نضال جید3502747115.45 مروانة164

12-03-1993جعفر   نسیمة مقبول3502745611.35 منصورة165

22-02-1993عرامي   نفیسة مقبول3502748010.50 باتنة166

19-02-1994بن یوسف   نوال جید3502749914.11 بریكة167

31-10-1993كاشة   نور اإلسالم قریب من الجید3502750313.30 باتنة168

31-01-1993علي جعفر   نوارة مقبول3502748911.75 باتنة169

17-05-1993كواوشة   نھاد مقبول3502748311.91 نقاوس170

15-03-1993زیادي   نعیمة مقبول3502747810.43 الشمرة171

22-07-1992زیادي   نوال مقبول3502749710.91 بریكة172

26-07-1993شایب   نور االیمان جید3502750514.34 باتنة173

12-04-1992قاسمي   نور الھدى مقبول3502752011.95 قسنطینة174

22-05-1993جرادي   نور الھدى مقبول3502752811.49 باتنة175

01-09-1982لقلیب   نور الھدى مقبول3502751010.74 باتنة176

12-06-1993مرنیز   نور الھدى قریب من الجید3502753012.16 باتنة177

29-03-1994بعتاش   نور الحق كسیلة مقبول3502750710.49 باتنة178

12-05-1993زیرق   نور الھدى مقبول3502752711.75 بریكة179

20-01-1993قطاي   نور الھدى مقبول3502752410.65 بریكة180

03-09-1993حجازي   نور االیمان قریب من الجید3502750613.83 باتنة181

20-07-1993بوعكاز   نور الھدى مقبول3502753110.84 باتنة182

10-06-1993النوي   نور الھدى قریب من الجید3502752913.49 باتنة183

09-01-1992خالف   نور الھدى مقبول3502751910.35 باتنة184

12-05-1991ساسي   نورة جید3502755114.57 نقاوس185

12-12-1993بومعزة   نورالھدى مقبول3502754611.70 خنشلة186

10-08-1993العقون   نورة جید3502755514.87 بوزینة187

11-02-1994بقاش   نور الھدى قریب من الجید3502753712.70 عین التوتة188

18-05-1991رحماني   نورالدین مقبول3502754410.16 بریكة189

14-01-1994أعراب   نور الیقین جید3502753914.94 باتنة190

27-12-1993دراجي   نور الھدى مقبول3502753511.10 باتنة191

1990خالل مدور   نورالدین جید3502754314.83 تیغرغار192
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31-07-1991مخلوفي   ھاجر قریب من الجید3502756312.25 باتنة193

24-08-1993مزغیش   نورالیقین مقبول3502754711.45 بریكة194

02-01-1989سایحي   نورة قریب من الجید3502754912.33 الشمرة195

08-06-1992بلقاسمي   ھاجر قریب من الجید3502756812.75 باتنة196

06-05-1994بن زاید   ھاجر مقبول3502757610.95 باتنة197

03-10-1993مزیاني   ھاجر جید جدا3502757316.35 قایس198

17-01-1994ابن الشریف   ھاجر قریب من الجید3502757412.74 مروانة199

26-03-1994برینیس   ھاجر قریب من الجید3502757512.27 باتنة200

23-06-1993شریط   ھاجر قریب من الجید3502757213.84 مروانة201

21-03-1994بن الذیب   ھادیة جید3502758114.25 باتنة202

30-09-1993بن حبرو   ھارون مقبول3502758510.77 باتنة203

27-06-1994مفتاح   ھبة إكرام جید3502759215.46 باتنة204

12-08-1993رحال   ھاني قریب من الجید3502759012.69 عین التوتة205

13-08-1993عبابسة   ھدیل مقبول3502760811.24 باتنة206

13-08-1985بن دقیش   ھدى مقبول3502759811.49 بریكة207

31-08-1993شرفاوي   ھمام الدین مقبول3502762211.71 باتنة208

27-06-1993قدور   ھشام قریب من الجید3502762013.64 مروانة209

01-03-1994مسلم   ھدى مقبول3502760611.57 نقاوس210

15-12-1993عالوة   وداد مقبول3502764211.37 مروانة211

31-05-1992محمودي   ھیثم مقبول3502763410.45 مروانة212

03-01-1995سیدي علي   ھناء مقبول3502762711.44 باتنة213

01-06-1993إبریر   وئام قریب من الجید3502763713.14 باتنة214

27-05-1993مرداسي   وداد قریب من الجید3502764112.89 باتنة215

26-06-1993ساسي   ھند مقبول3502763011.50 مروانة216

11-06-1992دادو   ھیثم مقبول3502763511.19 آریس217

27-11-1993غانم   وسام مقبول3502766411.37 بریكة218

10-07-1992بوخالفة   وسام مقبول3502766310.28 مروانة219

11-02-1994تمازیرت   وردیة جید3502765614.40 باتنة220

10-04-1992قرزة   وفاء قریب من الجید3502768013.06 آریس221

05-08-1993بقاش   وفاء مقبول3502768311.07 بریكة222

28-04-1992شیاد   وسیلة جید3502766915.95 بریكة223

20-10-1993طبي   وسیلة جید3502767014.15 أدرار224
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10-05-1993معلى   وفاء قریب من الجید3502768212.80 اریس225

25-01-1991خماري   وسام مقبول3502766110.64 مروانة226

17-11-1993بلبج   وفاء قریب من الجید3502768513.45 باتنة227

04-12-1993زعطوط   وفاء جید3502768614.25 باتنة228

17-07-1991لمصارة   وھاب مقبول3502771111.63 ثنیة العابد229

19-01-1994قرون   ولید قریب من الجید3502770812.95 نقاوس230

04-05-1991بعداش   ولید مقبول3502770311.08 باتنة231

26-01-1989سعدي   وھیبة مقبول3502771410.76 نقاوس232

17-07-1991شناف   یسرى جید جدا3502774016.25 باتنة233

06-04-1994فورار   یاسمین جید3502772414.41 باتنة234

26-10-1993بن مرزوق   یاسین مقبول3502773311.84 بشار235

12-11-1993بن الصغیر   یحي مقبول3502773511.92 نقاوس236

23-08-1993محبوبي   یسرى جید3502774214.07 تیمقاد237

21-06-1993العربي   یاسمین قریب من الجید3502772212.82 باتنة238

25-06-1992حمالوي   یاسمین مقبول3502772111.48 بریكة239

10-07-1991حموتة   یاسمینة قریب من الجید3502772612.21 ثنیة العابد240

04-12-1993بوعبسة   یاسمین جید3502772315.65 باتنة241

25-02-1992دریاس   یاسمینة جید3502772714.14 القصبات242

29-06-1992شافعي   یسرى مقبول3502774110.70 باتنة243

11-03-1991دیرام   یحي قریب من الجید3502773412.42 مروانة244

19-01-1994بن ناصر   یسري أمیرة قریب من الجید3502774513.98 باتنة245

23-08-1993كبسي   یسین قریب من الجید3502775112.27 منعھ246

10-04-1994مقعاش   یعقوب قریب من الجید3502775812.18 عین التوتة247

22-02-1993شینار   یعقوب مقبول3502775510.47 عین التوتة248

27-12-1992بقار   یمینة مقبول3502776311.60 متكعوك249

15-03-1994مناني   یسري جید3502774414.77 باتنة250

03-03-1994بلعقون   آمنة مقبول3502527310.99 آریس251

09-09-1993قامة   آمنة قریب من الجید3502527113.02 فم الطوب252

25-08-1994قاشة   آیة قریب من الجید3502527912.40 نقاوس253

15-10-1994حجار   آیة جید3502528115.90 مروانة254

19-09-1993مختاري   آمنة جید3502527214.50 غسیرة255

29-12-1993فالحي   آمال جید3502526815.39 نقاوس256
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18-07-1993عبد الصمد    سلمى مقبول3502525811.92 باتنة 257

01-05-1993حامي   آمنة جید3502527014.50 بیطام258

18-10-1992بن النوي   آسیا مقبول3502526211.80 بریكة259

18-07-1992بزعي   آسیا قریب من الجید3502526112.69 بوزینة260

03-05-1993سعادة   آسیة مقبول3502526511.85 تیغرغار261

13-09-1994حمادة   آیة قریب من الجید3502528013.40 باتنة262

10-06-1993العمري   آسیة قریب من الجید3502526612.50 سكیكدة263

12-03-1992  رخیسة     ایمان قریب من الجید3502525413.74 مروانة264

25-05-1993قارح   آیة قریب من الجید3502527813.53 باتنة265

02-05-1994بوغرارة   آمنھ قریب من الجید3502527512.47 نقاوس266

27-09-1994حدیدان   أحمد جید3502530214.07 بریكة267

07-08-1993بوعلي   أحمد ولید قریب من الجید3502530713.75 باتنة268

04-12-1993محرزي   أحمد رامي مقبول3502530510.43 أوالد فاضل269

20-12-1993بن علجیة   أحمد جید3502530114.10 باتنة270

29-09-1992شویمت   أحالم قریب من الجید3502529312.80 باتنة271

14-04-1993معجوج   أحمد مقبول3502529911.90 نقاوس272

07-10-1993جابري   أحمد جابر مقبول3502530410.71 باتنة273

02-11-1993سفوحي   أحمد مقبول3502530011.91 باتنة274

17-07-1992شباح   أسماء مقبول3502533610.32 باتنة275

23-05-1994حدید   أسامة قریب من الجید3502531913.07 نقاوس276

15-05-1994فوحال   أسامة جید3502531815.23 نقاوس277

18-12-1989العمراوي   أسماء مقبول3502532410.00 باتنة278

01-01-1994فروج   أسماء جید3502534215.76 باتنة279

12-01-1994برقوق   أسماء مقبول3502534310.41 باتنة280

10-08-1993عیادي   أسامة مقبول3502531610.70 باتنة281

15-07-1993أعزیز   أسامھ مقبول3502532011.74 نقاوس282

01-01-1993مشعالة   أسماء قریب من الجید3502533812.70 بریكة283

30-12-1993كبش   أمال قریب من الجید3502536613.75 باب الوادي284

06-08-1993بوعافیة   أشواق مقبول3502535311.95 عین التوتة285

12-06-1993مرابطي   أشواق جید3502535214.10 باتنة286

19-07-1993حركاتي   أمال قریب من الجید3502536512.20 سفیان287

29-05-1994منصوري   أسماء مقبول3502534410.63 ثنیة العابد288
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13-06-1994مرزوق   أسماء قریب من الجید3502534513.46 مروانة289

23-08-1992عطالوي   أمل قریب من الجید3502537113.92 بریكة290

07-04-1993دیبي   أمال جید3502536415.94 باتنة291

25-07-1991ماجور   أمنة مقبول3502537311.35 شیدي292

02-08-1992قادرة   أماني قریب من الجید3502536812.31 باتنة293

31-05-1992جبالي   أمل مقبول3502537010.25 نقاوس294

11-09-1993رقیق   أمیرة مقبول3502539411.82 الجزار295

10-07-1992غریس   أمیرة مقبول3502538310.39 باتنة296

19-06-1994عوف   أمیرة جید3502539915.72 المعذر297

18-03-1994بن عیسى   أمیرة قریب من الجید3502539712.36 آریس298

01-09-1993ابراھیمي   أمیر قریب من الجید3502537813.65 باتنة299

16-07-1993لمشي   أمنة مقبول3502537510.68 باتنة300

06-03-1994كامش   أمیرة قریب من الجید3502539613.95 منعة301

29-07-1993دراجي   أمیمة مقبول3502540011.50 باتنة302

04-05-1993طیبي   أمیرة قریب من الجید3502538812.26 بریكة303

31-08-1993مكنتیشي   أمیرة قریب من الجید3502539213.60 آریس304

24-02-1993ثابت   أمیرة مقبول3502538610.25 الشمرة305

28-07-1993حمودي   أمنة قریب من الجید3502537612.08 مروانة306

13-03-1993لمھل   أمنة مقبول3502537410.57 تازولت307

29-06-1991عنصر   أمینة مقبول3502541610.93 باتنة308

01-10-1991ریحاني   أمینة قریب من الجید3502542213.75 باتنة309

20-02-1993حروق   أمینة ثوریة قریب من الجید3502543112.35 باتنة310

04-10-1994وفاي   أمینة مقبول3502543011.86 بریكة311

19-06-1993محمدي   أمینة جید جدا3502542816.02 باتنة312

22-08-1993مقري   أنفال قریب من الجید3502543212.47 باتنة313

28-11-1993بن عنتر   أمینة قریب من الجید3502542913.14 القصبات314

26-05-1991جدید   أمین قریب من الجید3502540713.11 الشمرة315

09-01-1993مباركي   إبتسام مقبول3502545210.13 باتنة316

29-02-1992حساینیة   إبتسام مقبول3502545110.37 باتنة317

15-09-1992مھنان   أیوب مقبول3502544410.48 وادي الطاقة318

02-09-1991عویطي   إبتسام مقبول3502545011.19 بریكة319

17-02-1994بركات   إبتسام جید3502545415.06 باتنة320
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العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

30-05-1993مسعودي   أیوب قریب من الجید3502544513.48 زریبة الوادي321

04-11-1994علیوة   أوراس مقبول3502543710.57 باتنة322

22-10-1993عجرود   إلیاس قریب من الجید3502549113.16 باتنة323

24-11-1993وحشي   إسماعیل قریب من الجید3502547112.22 بریكة324

28-01-1994حجیج   إنصاف قریب من الجید3502549313.77 مروانة325

10-06-1991قورداش   إكرام جید3502547515.33 باتنة326

15-12-1993حابة   إلھام قریب من الجید3502548513.10 باتنة327

06-01-1994مربعي   إیمان جید3502552114.05 باتنة328

10-07-1994بوبیش   إیمان قریب من الجید3502552312.97 باتنة329

12-01-1994بزیان   إیمان قریب من الجید3502552213.28 ثنیة العابد330

12-06-1992بن بوزة   إیمان مقبول3502551411.30 باتنة331

29-08-1993بن زینة   إیما ن قریب من الجید3502549412.77 تیمقاد332

10-09-1991بلي   إیمان مقبول3502550810.80 امدوكال333

12-11-1993حصروري   إیمان قریب من الجید3502551812.49 باتنة334

03-03-1993رحماني   إیمان مقبول3502551510.02 بریكة335

12-11-1993زیاني   إیمان جید3502551914.80 باتنة336

28-12-1993بن زھیرة   إیمان قریب من الجید3502552013.65 عین التوتة337

27-03-1993عوفي   إیمان قریب من الجید3502551613.57 عین التوتة338

05-08-1993لونانسة   إیمان مقبول3502551711.05 عین التوتة339

08-01-1994فوحال   احالم مقبول3502554610.46 مروانة340

12-07-1992عكسة   ابتسام قریب من الجید3502553213.22 شیر341

04-08-1993مراد   إیناس جید3502552415.69 بسكرة342

19-05-1979موراد   ابتسام جید3502552614.85 باتنة343

18-08-1993بوعبسة   منیرة جید3502554914.15 باتنة344

28-07-1992خوري   احالم مقبول3502554410.49 امدوكال345

29-08-1993فراح   ابتسام جید3502553515.02 اریس346

12-02-1991خماري   احالم مقبول3502554210.25 مروانة347

02-03-1993بوزیدي   ابتسام مقبول3502553410.07 باتنة348

26-04-1987اعثامنة   احمد مقبول3502554810.29 راس العیون349

05-09-1993بن عمارة   ابراھیم مقبول3502553711.23 تالخمت350

13-10-1993حجیرة   ابراھیم قریب من الجید3502553912.48 نقاوس351

06-12-1993زغود   ابراھیم قریب من الجید3502554012.10 بریكة352
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العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

11-01-1994بن علجیة   اسماء جید3502557115.50 عین التوتة353

20-02-1984جبالي   اسمھان مقبول3502557610.81 بومقر354

04-02-1992بن ضیف اهللا   اسماء مقبول3502556511.14 باتنة355

04-01-1993ھزیل   اسالم جید3502555814.33 باتنة356

19-01-1994حركاتي   اسماء جید3502557214.65 باتنة357

16-09-1993آبركان   اسالم مقبول3502555910.25 باتنة358

17-10-1991اونیسي   اسمھان مقبول3502557710.00 باتنة359

06-03-1993حواس   اسماء جید3502556814.14 باتنة360

02-05-1993لعمیدي   اسماعیل قریب من الجید3502557512.71 باتنة361

02-12-1993نابت   اسماء نور الھدى جید3502557314.32 باتنة362

12-01-1994امزیان   اسیا جید3502558114.21 تازولت363

26-07-1994مراح   اكرم جید3502558715.29 مروانة364

18-10-1993الزین   الطیب جید3502561115.79 تازولت365

20-07-1992یعقوبي   الزھرة مقبول3502559811.47 بوزینة366

29-08-1993مدكور   الشیماء مقبول3502560410.37 باتنة367

17-12-1992مكاري   الریم قریب من الجید3502559212.20 بریكة368

03-05-1993بن بوزة   السعید مقبول3502560110.70 باتنة369

17-05-1993بشوش   الزھرة مقبول3502559910.71 بوزینة370

26-02-1983یحھ   الطاھر مقبول3502560711.50 وادي الطاقة371

23-02-1993زایدي   العفراء جید3502561414.04 مروانة372

08-10-1992یحي   الیاس قریب من الجید3502563413.88 باتنة373

15-01-1994فني   المازیة جید3502561614.85 بریكة374

20-08-1993زندر   الیاس مقبول3502563811.64 باتنة375

30-06-1992لكحل   ایمان مقبول3502567211.04 باتنة376

01-01-1992بوھراوة   ایمان قریب من الجید3502566913.23 باتنة377

23-01-1994بن دعاس   امیرة قریب من الجید3502564913.56 الشمرة378

16-09-1993سعودي   انوار جید3502566114.72 بریكة379

22-01-1994زقادة   انفال قریب من الجید3502566013.80 باتنة380

23-11-1993معصم   امین جید3502565414.05 اریس381

22-12-1992بوزریعة   انفال قریب من الجید3502565912.00 باتنة382

29-03-1992موراد   امینة مقبول3502565711.65 باتنة383

07-02-1994حمزة   امیمة جید3502565114.70 اریس384
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العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

02-04-1993جیتي   امال مقبول3502564411.05 مروانة385

28-10-1992مقالتي   امیرة مقبول3502564710.64 باتنة386

19-12-1991زقادة   ایمان مقبول3502566811.49 باتنة387

14-09-1993بن ساعد   بثینة جید3502569515.47 بولھیالت388

27-03-1994رزوق   ایناس جید3502568515.87 باتنة389

12-07-1993مزغیش   ایمان جید جدا3502567816.04 مروانة390

30-04-1994یحي   ایناس مقبول3502568611.24 باتنة391

07-01-1994دحمان   بثینة جید3502569614.03 باتنة392

20-06-1993شني   بثینة جید3502569315.70 باتنة393

19-02-1994بن عیاش   بدر الدین قریب من الجید3502570113.69 نقاوس394

30-01-1993فرج   بابل جید3502568815.46 بریكة395

05-01-1994قنیباردي   ایمان مقبول3502568010.09 عین التوتة396

21-01-1994بوھیدل   ایناس جید3502568415.26 باتنة397

04-06-1993بولكفوف   ایمان مقبول3502567711.92 باتنة398

25-01-1993خبرارة   ایمان مقبول3502567610.09 نقاوس399

15-11-1993بوعمره   باھیة امال وسام قریب من الجید3502569112.07 باتنة400

20-04-1994جرادي   ایمان جید3502568114.25 باتنة401

05-02-1992مسوس   بالل قریب من الجید3502573312.15 نقاوس402

19-04-1994حدادي   بدرة جید3502570415.03 باتنة403

29-05-1986بوقرة   براھیم قریب من الجید3502570712.02 بریكة404

25-03-1990بودراس   بسمة قریب من الجید3502571212.44 بریكة405

04-05-1993بن النوي   برھان الدین الصادق مقبول3502570911.55 بریكة406

28-02-1994بن راحلة   بسمة مقبول3502571911.48 نقاوس407

15-06-1993خمیسي   تقوى جید3502575414.10 بریكة408

17-10-1994غنام   تقي الدین مقبول3502576310.19 باتنة409

03-11-1993فادن   بھیة جید جدا3502574316.15 مروانة410

26-12-1993بن عطیر   بوثینة جید3502574814.16 نقاوس411

21-07-1993عطیر   بوثینھ جید3502574914.52 نقاوس412

16-04-1993داي   بلقیس قریب من الجید3502574212.31 بریكة413

24-03-1992حبارة   جمال مقبول3502579111.53 منعة414

19-09-1993غشام   جابر مقبول3502577410.25 بوزینة415

14-03-1994بوخالفة   توفیق مقبول3502576811.68 عین التوتة416
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العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

20-07-1993بن بوزة   جالل مقبول3502578010.10 عین التوتة417

09-12-1988لعلى   جالل مقبول3502577610.65 باتنة418

26-07-1982قبایلي   جوھرة مقبول3502581311.64 باتنة419

19-01-1990بن راضي   جمیلة قریب من الجید3502580012.23 مروانة420

18-07-1994بن عقون   جھینة قریب من الجید3502581012.01 باتنة421

10-03-1994شراف   جواد مقبول3502581110.92 باتنة422

17-05-1993كواوشة   جھاد مقبول3502580711.73 نقاوس423

05-06-1992محبوب   حسام الدین قریب من الجید3502583712.94 الوادي424

15-05-1993بوضیاف   حسام الدین جید3502584414.48 مروانة425

12-08-1993قیرود   حكیمة جید3502588315.90 باتنة426

20-08-1993شوفي   حسین مقبول3502586811.34 آریس427

03-06-1993قرون   حسین قریب من الجید3502586712.18 نقاوس428

19-01-1990مزوز   حسینة مقبول3502587111.14 باتنة429

20-05-1991أحمان   حسین مقبول3502586410.07 باتنة430

12-12-1993ھاشمي   حلیمة قریب من الجید3502589213.62 مروانة431

07-01-1992رباح   حلیم مقبول3502588411.43 باتنة432

02-04-1993شلیحي   حلیم مقبول3502588611.78 منعة433

02-08-1994سامعي   حلیمة جید3502589314.41 باتنة434

09-10-1994أوحباب   حلیمة مقبول3502589411.54 ثنیة العابد435

23-01-1992مبرك   حنان قریب من الجید3502593613.97 باتنة436

07-03-1993جوزة   حنان قریب من الجید3502594113.60 باتنة437

01-04-1993بوصالحي   حنان جید3502594214.15 باتنة438

11-08-1992غشام   حنان قریب من الجید3502593912.45 باتنة439

18-01-1992سنقوقة   حنان قریب من الجید3502593512.02 بریكة440

24-01-1992عربي باي   حنان قریب من الجید3502593713.07 مروانة441

20-02-1993عیاش   حمو مقبول3502591710.45 القیقبة442

07-08-1993سماسل   حمزة مقبول3502591410.48 القل443

23-07-1992بوتعقاقین   حنان مقبول3502593810.04 اریس444

01-04-1991بوعلي   حنان مقبول3502593210.49 مروانة445

17-09-1992صحراوي   حنین مقبول3502594910.48 باتنة446

03-05-1994لعمامریة   حیاة جید3502596615.22 باتنة447

26-11-1992بوركي   حیاة مقبول3502596211.90 باتنة448

295من23:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

08-10-1993عایشي   حنان قریب من الجید3502594512.25 اریس449

31-03-1993یوسف   حیاة مقبول3502596510.33 سریانة450

21-03-1993بن علیة   حیاة قریب من الجید3502596412.94 بریكة451

13-10-1991بلولة   خدیجة مقبول3502599810.20 باتنة452

03-11-1993دواق   خدیجة جید3502601115.35 مروانة453

18-12-1993بن مشیش   خدیجة جید3502601215.61 تكوت454

15-08-1993العمراوي   خدیجة جید3502600915.68 باتنة455

20-09-1991بوازدي   خولة قریب من الجید3502603212.92 باتنة456

18-06-1993غالمي   خدیجة قریب من الجید3502600812.82 بریكة457

11-06-1993بوھیدل   خدیجة نور الھدى جید3502601314.86 باتنة458

06-06-1993قرفي   خدیجة جید3502600715.42 حاسي مسعود459

23-03-1993خرور   خدیجة قریب من الجید3502600513.30 باتنة460

25-04-1993بوعبداهللا   خولة مقبول3502604110.70 باتنة461

03-07-1993رحموني   خولة قریب من الجید3502604313.21 باتنة462

10-09-1993سلطاني   خولة قریب من الجید3502604712.65 باتنة463

05-03-1994جرادي   خولة جید3502604915.21 زانة البیضاء464

03-11-1993خنوف   خولة جید جدا3502604816.14 باتنة465

16-07-1993بن عمر   خولة قریب من الجید3502604412.61 باتنة466

03-06-1993ھجال   خولة جید3502604214.17 بریكة467

15-04-1993سلطاني   خولة قریب من الجید3502604012.09 باتنة468

18-02-1993سحوان   خولة جید3502603914.35 بریكة469

26-08-1993حمود   رائد جید3502608014.04 عین التوتة470

06-05-1993زیاني   راضیة جید3502609014.48 باتنة471

06-03-1992بن قریشي   دلیلة مقبول3502606710.69 بریكة472

16-04-1994كریمي   دنیا مقبول3502607511.44 باتنة473

30-09-1993جاب اهللا   دنیا جید3502607414.30 باتنة474

09-01-1988عباشي   رابح مقبول3502608210.68 باتنة475

12-03-1993صحراوي   دنیا مسعودة جید جدا3502607716.06 باتنة476

14-07-1992سكیو   دیرار مقبول3502607811.41 باتنة477

08-02-1982معلى   دنیا قریب من الجید3502606912.92 أریس478

25-05-1990حسني   رأفت جید3502607914.17 سیدي بلعباس479

08-10-1993حركات   راشدة مقبول3502608410.14 باتنة480
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17-04-1993جزار   دلیلة قریب من الجید3502606813.03 مروانة481

01-08-1993سبع   رباب قریب من الجید3502610713.49 باتنة482

15-01-1994رحماني   رانیة مقبول3502610010.20 بریكة483

13-05-1994فرطاس   رانیا جید3502609415.83 باتنة484

13-08-1992عمران   رباب مقبول3502610410.54 باتنة485

08-07-1994ھمال   رانیة قریب من الجید3502610113.71 باتنة486

18-12-1992حلحایت   رحمة سندس قریب من الجید3502612012.18 باتنة487

26-09-1993زردومي   رانیة قریب من الجید3502609912.07 باتنة488

28-04-1988رزاز   رتیبة مقبول3502611010.00 امدوكال489

29-03-1994بھلول   رحمة جید3502611914.27 باتنة490

27-07-1989بھاللي   رزیقة مقبول3502612710.12 القصبات491

10-07-1993لعرابة   رقیة مقبول3502615111.02 راس العیون492

04-05-1992فاضل   رضوان مقبول3502614311.01 ثنیة العابد493

02-08-1991بومدین   رفیدة مقبول3502614410.34 باتنة494

02-10-1993سعیداني   رمیساء قریب من الجید3502616112.50 باتنة495

10-01-1994اوصاك   ریان قریب من الجید3502618013.80 قسنطینة496

20-10-1993سوھالي   رومیسة قریب من الجید3502617212.97 المعذر497

10-02-1994شایب   ریان جید جدا3502618216.22 باتنة498

02-04-1994مردف   رندة مقبول3502617010.15 باتنة499

22-09-1992سعیدي   رمزي مقبول3502615610.81 بریكة500

23-01-1994لیشاني   ریان جید3502618114.87 باتنة501

16-07-1991شوالي   رندة جید3502616614.87 باتنة502

08-01-1994بوعافیة   رومیسة مقبول3502617310.44 المعذر503

13-10-1993بن سماعین   رومیسة جید3502617114.94 عین التوتة504

11-01-1994أونیس   رومیسة قریب من الجید3502617413.41 بریكة505

11-08-1992قدوح   رندة مقبول3502616710.39 باتنة506

24-07-1988رحموني   ریاض مقبول3502617610.02 اریس507

20-05-1993حشاني   رمیساء مقبول3502615911.73 باتنة508

25-03-1994دعاس   رومیسة مقبول3502617511.54 مروانة509

21-02-1994لبعل   ریان جید3502618315.59 باتنة510

16-04-1993بن خمیس   ریمة جید3502619515.04 باتنة511

26-05-1992بن داوي   ریمة مقبول3502618910.99 اریس512
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26-05-1993بن یحي   زكریاء جید3502620814.09 باتنة513

07-06-1993سعدون   زھوة مقبول3502621311.45 نقاوس514

02-11-1992خنیسة   ریمة قریب من الجید3502619413.05 باتنة515

08-01-1994شبیلي   ریم جید3502618414.17 بریكة516

10-03-1991سامعي   زكریاء مقبول3502620310.10 بریكة517

04-10-1992حموتھ   زكریاء مقبول3502620510.12 باتنة518

01-11-1994قرزة   زینب قریب من الجید3502624212.75 آریس519

27-05-1990مربحي   زھیر مقبول3502621811.29 آریس520

27-08-1993داي   زینب مقبول3502624010.04 بریكة521

12-06-1991بشقھ   سارة قریب من الجید3502625913.90 اریس522

12-02-1994بن جاباهللا   سارة مقبول3502628110.46 بشار523

15-11-1992احمان   سارة مقبول3502627410.77 باتنة524

24-09-1993سالمھ   سامي قریب من الجید3502629312.19 آریس525

03-03-1992بونوارة   سارة مقبول3502626711.65 باتنة526

1993خالل سرار   سارة قریب من الجید3502627713.30 باتنة527

14-05-1991صریاك   سارة قریب من الجید3502625712.85 بریكة528

20-11-1987بلولة   سارة مقبول3502624510.44 باتنة529

16-03-1993بوبیدي   سامیة جید3502630315.39 باتنة530

08-05-1993صحراوي   سارة مقبول3502627810.54 مروانة531

24-06-1994جزار   سارة قریب من الجید3502628313.37 باتنة532

16-06-1992بوضیاف   سامي قریب من الجید3502629213.68 باتنة533

15-11-1992غضبان   سارة جید3502627514.75 الشمرة534

30-05-1992بن خراف   سارة مقبول3502627011.69 باتنة535

01-01-1987غضبان   سعیدة مقبول3502632710.23 باتنة536

01-04-1991زطوط   سعاد مقبول3502631711.68 باتنة537

18-01-1994لوشان   سامیة مقبول3502630611.94 عین التوتة538

08-06-1993شوفاوي   سامیة جید3502630514.31 یابوس539

13-07-1985لعریبي   سعیدة جید3502632614.73 بریكة540

26-12-1993كباب   سعاد قریب من الجید3502632313.73 مروانة541

02-01-1993معاش   سعیدة مقبول3502633111.23 وادي الطاقة542

12-02-1993عبیده   سلمى جید3502636314.03 تكوت543

09-06-1994نفیسي   سفیان جید3502634014.07 عین التوتة544
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04-10-1980شباح   سلطانة قریب من الجید3502635212.76 ثنیة العابد 545

13-10-1990بن زید   سلمى قریب من الجید3502635313.11 باتنة546

05-11-1993دواق   سفیان جید3502633914.01 مروانة547

28-03-1994بوعیس   سلسبیل جید جدا3502635016.39 باتنة548

19-09-1992أحمد إبراھیم   سالم قریب من الجید3502634613.96 الصحراء الغربیة549

05-07-1992تامن   سفیان مقبول3502633711.80 منعھ550

01-09-1993بوحفنة   سالف قریب من الجید3502634513.37 وادي الطاقة551

02-05-1993قعقاع   سلمى قریب من الجید3502636513.49 باتنة552

08-07-1993بلعیاطي   سلیمان مقبول3502638311.17 آریس553

26-02-1993ھمال   سلیم مقبول3502637810.69 باتنة554

09-03-1993سعداوي   سماح قریب من الجید3502639212.23 بریكة555

15-03-1994عوفي   سلمى مقبول3502637311.69 سفیان556

16-07-1993بلقارص   سلمى مقبول3502636811.01 عین التوتة557

17-04-1983عزوز   سلیم مقبول3502637610.43 الشمرة558

13-08-1993بن قوقة   سلمى مقبول3502636911.75 بریكة559

21-03-1993قالب   سلیمة قریب من الجید3502638612.54 باتنة560

31-08-1993بھدة   سلمى قریب من الجید3502637012.67 عین التوتة561

26-03-1993مخلوفي   سلیم مقبول3502637910.24 آریس562

01-07-1993برحیح   سلمى قریب من الجید3502636712.40 فم الطوب563

18-05-1993علیبي   سلمى جید3502636614.50 باتنة564

04-11-1993كاسة   سمیة مقبول3502641611.20 تازولت565

01-03-1994بشتلة   سماح قریب من الجید3502639412.65 وادي الطاقة566

18-09-1991عوفي   سمیة مقبول3502640810.25 سفیان567

04-11-1993شارف   سمرة مقبول3502639810.61 الشمرة568

20-12-1993فرج   سمیة مقبول3502641811.75 مروانة569

11-03-1990قحاز   سمیة قریب من الجید3502640412.20 نقاوس570

16-01-1993مدكور   سمیة مقبول3502641311.18 شیر571

09-05-1994أبركان   سمیر جید3502643214.82 حاسي مسعود572

02-10-1990بوذھبة   سمیرة مقبول3502643911.85 باتنة573

21-01-1994عبداهللا   سمیرة قریب من الجید3502644712.95 نقاوس574

18-05-1992بن لعلى   سندس قریب من الجید3502645113.67 باتنة575

03-11-1992سدرات   سناء مقبول3502645010.59 باتنة576
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03-01-1993معنصري   سمیرة قریب من الجید3502644412.19 تیمقاد577

28-07-1993قماز   سمیرة جید3502644614.45 القصبات578

01-04-1993عزه   سھام مقبول3502646110.60 بریكة579

07-11-1993تیغزة   سھام قریب من الجید3502646313.95 أریس580

17-03-1994یوسفي   سوسن جید3502647414.10 باتنة581

05-03-1994مقالتي   سھام قریب من الجید3502646412.83 تازولت582

20-10-1994غنام   سھام قریب من الجید3502646513.30 باتنة583

01-05-1993عیاد   سیف اإلسالم قریب من الجید3502647913.53 بریكة584

12-10-1989قنیباردي   سھیلة مقبول3502646810.87 باتنة585

09-05-1993كریفة   سھام جید3502646215.06 باتنة586

07-01-1994نویس   سھیلة جید3502647314.79 بریكة587

17-03-1992سایب   سھیلة مقبول3502647111.81 بریكة588

15-05-1993عباش   سیف الدین جید جدا3502648616.43 تازولت589

02-02-1993عمران   شرف الدین مقبول3502649511.65 مروانة590

08-02-1993عنون   سیف الدین جید3502648514.92 مروانة591

19-06-1993قزي   شروق مقبول3502649810.54 باتنة592

28-07-1993صراوي   سیف الدین مقبول3502648711.19 بریكة593

05-03-1993العیدون   شروق قریب من الجید3502649712.22 بریكة594

23-09-1993بوساحة   شریفة مقبول3502650210.63 مروانة595

30-03-1993عر امي   شرف الدین قریب من الجید3502649612.22 باتنة596

04-05-1993بن إبراھیم   شیماء جید3502652314.68 باتنة597

24-02-1994مدور   شیماء قریب من الجید3502652912.90 عین التوتة598

22-07-1994قنان   صابرین جید3502653915.25 اوالد جالل599

04-03-1994بن سماعین   شیماء قریب من الجید3502653013.85 عین التوتة600

08-02-1994بومخیلة   شیماء مقبول3502652810.77 مروانة601

04-07-1993شیقة   صابر مقبول3502653810.09 أریس602

19-09-1993المھرات   شیماء مقبول3502652710.44 باتنة603

17-06-1993خبزقة   شیماء مقبول3502652611.69 باتنة604

20-06-1993قلقول   صارة مقبول3502654211.40 مسكیانة605

23-01-1994شباح   صفاء جید3502656914.32 بریكة606

10-06-1989بوسعد   صالح قریب من الجید3502654412.66 باتنة607

17-02-1993خراف   إبتسام قریب من الجید3502654913.29 باتنة608
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10-06-1993بوناب   صفاء مقبول3502656810.12 نقاوس609

02-05-1981زیاني   صباح مقبول3502655010.20 باتنة610

27-06-1992بغزه   صبرینة مقبول3502655411.94 شیر611

16-11-1993بن الذیب   صالح مقبول3502654810.50 عین جاسر612

18-10-1993مزعاش   صفاء فریال مقبول3502657011.32 باتنة613

09-02-1994بن الشیخ   صفوان قریب من الجید3502657112.28 باتنة614

27-04-1991زرقاوي   صبیحة مقبول3502655910.93 تیمقاد615

05-09-1993بجاوي   صبرینھ جید3502655814.23 نقاوس616

12-03-1993بن حدة   صالح الدین مقبول3502658311.81 الشمرة617

25-10-1993دوادي   صھیب جید3502659614.12 راس العیون618

04-02-1994بن سخریة   صالح الدین مقبول3502658510.80 باتنة619

06-08-1992مخلوفي   صھیب قریب من الجید3502659212.06 باتنة620

03-02-1993بن ضیف اهللا   صھیب مقبول3502659310.01 آریس621

18-04-1993بلقاسم عامر   صھیب مقبول3502659410.79 باتنة622

07-12-1992بن عبد القادر   طارق مقبول3502661411.25 باتنة623

30-03-1994ھبول   عائشة جید3502663314.28 تازولت624

03-12-1993فرغوس   عائشة قریب من الجید3502663213.63 بریكة625

12-11-1991حجیج   عائشة مقبول3502662610.34 مروانة626

09-12-1989حاتشھ   طھ قریب من الجید3502662012.47 باتنة627

03-05-1992غقالي   طھ قریب من الجید3502662113.06 باتنة628

29-01-1985بن فیفي   عاطف مقبول3502664411.49 ثنیة العابد629

20-03-1993نزار   عبد الحق مقبول3502665510.92 باتنة630

23-05-1989قرورو   عبد الحكیم مقبول3502666011.55 سریانة631

19-06-1983بلعیدي   عبد الحق مقبول3502665311.63 وادي الطاقة632

27-11-1992صحراوي   عادل قریب من الجید3502664312.00 مروانة633

15-11-1993لعموري   عبد الحق مقبول3502665611.34 ام الطیور634

21-03-1994عمامرة   عبد الرؤوف جید جدا3502667917.16 باتنة635

12-10-1993دحماني   عبد الرؤوف قریب من الجید3502667813.19 باتنة636

24-04-1994سایب   عبد الرؤوف جید3502668015.30 باتنة637

22-03-1992لخذاري   عبد الحلیم قریب من الجید3502666812.30 نقاوس638

12-11-1992حاكم   عبد الرؤوف قریب من الجید3502667612.64 مروانة639

05-02-1992صفیة   عبد الحكیم مقبول3502666411.37 باتنة640
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16-04-1993عبد الباقي   عبد الرؤوف قریب من الجید3502667713.34 بیطام641

15-07-1991درابلي   عبد الحمید مقبول3502667011.03 زانة البیضاء642

06-05-1994بن غانم   عبد الرحمن مقبول3502668810.94 باتنة643

01-01-1991بقار   نریمان مقبول3502742710.75 بریكة644

10-11-1992فتح اهللا   نرجس مقبول3502742411.80 عین التوتة645

15-02-1993بن یوسف   عبد الرحیم جید جدا3502669916.79 باتنة646

27-07-1992بلخیري   نزیھة قریب من الجید3502743213.04 نقاوس647

10-01-1994زعالني   نسرین قریب من الجید3502743813.69 باتنة648

26-04-1993مخلوف   نذیر قریب من الجید3502742213.62 باتنة649

12-10-1993دمان ذبیح   عبد الرحیم مقبول3502670011.55 تازولت650

10-10-1994عزیل   نسرین جید3502744115.77 بریكة651

28-08-1994سلیماني   نسرین قریب من الجید3502744012.57 باتنة652

04-02-1992صریاك   نریمان مقبول3502742810.39 باتنة653

23-02-1992حموتة   فاطمة مقبول3502672110.68 ثنیة العابد654

06-03-1993شافعي   نسرین قریب من الجید3502743613.14 مروانة655

16-11-1985میزان   نداء مقبول3502741911.02 خنشلة656

06-05-1993بصباص   نجوى جید3502741414.67 باتنة657

08-07-1994شنیتي   نسرین مقبول3502743911.11 مدوكال658

28-11-1993قبایلي   نسرین جید3502743714.45 المدیة659

10-11-1993لبعل   عبد العالي قریب من الجید3502672313.78 باتنة660

31-01-1993قلمامن   نزیھة جید3502743314.42 وادي الطاقة661

16-10-1993بن الصغیر   عبد الغاني مقبول3502673010.90 بریكة662

15-09-1993خلخال   عبد الفتاح قریب من الجید3502673312.18 بوزینة663

05-06-1993معمري   عبد القادر قریب من الجید3502673512.88 مروانة664

29-01-1994ضافري   عبد الكریم قریب من الجید3502674312.85 باتنة665

09-03-1984شوفھ   عبد الوھاب مقبول3502676910.00 اشمول666

27-08-1992العابد   یونس قریب من الجید3502779513.45 باتنة667

02-01-1993قیش   یوسف مقبول3502777811.32 نقاوس668

16-04-1993بعزیز   عبد المؤمن قریب من الجید3502675513.76 تیغانمین669

11-08-1993حداد   یونس مقبول3502779610.32 عین التوتة670

10-06-1989تقاللت   یونس قریب من الجید3502779012.69 آریس671

10-10-1993حمالوي   عبدالحفیظ مقبول3502677310.56 اوالد فاضل672
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29-01-1994فورار   یوسف أسامة قریب من الجید3502778412.39 عین التوتة673

19-09-1993شیبة   عبدالحق جید3502677515.61 باتنة674

11-05-1993دردور   عبد الھادي مقبول3502676510.13 تازولت675

08-06-1994مرازقة   عبیر جید3502679814.76 باتنة676

22-11-1993مدیازة   عبیر جید3502679614.40 باتنة677

1993خالل لقرع   عبداهللا قریب من الجید3502678512.45 رأس العیون678

29-06-1993بن بختھ   عبیر قریب من الجید3502679512.66 نقاوس679

10-04-1991زندر   عربیة مقبول3502680111.48 قسنطینة680

10-07-1994فرحات   عرافة قریب من الجید3502680012.83 مروانة681

31-12-1993فضالة   عبیر جید3502679715.10 باتنة682

23-01-1994شعبان   عالء الدین جید3502683514.23 باتنة683

03-06-1989بن حركات   عالء الدین مقبول3502682710.64 اریس684

10-03-1992بزعي   عصام قریب من الجید3502681713.57 بوزینة685

25-01-1993خبرارة   عالء الدین مقبول3502683210.31 نقاوس686

26-04-1992عزیز   عالء الدین مقبول3502683110.04 نقاوس687

17-06-1993زردومي   عالء الدین مقبول3502683311.48 باتنة688

28-08-1992معطار   عقبة مقبول3502682411.70 باتنة689

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

10-05-1961بودبزه   لیلى مقبول3502794310.11 باتنة1

24-02-1993بن قریشي   مریم جید3502796014.94 بریكة2

10-12-1993خالف   أمیر قریب من الجید3502782413.81 نقاوس3

02-05-1992بوصیوده   بوعالم قریب من الجید3502784212.16 أریس4

25-04-1993زیدي   إسالم مقبول3502782510.02 نقاوس5

23-04-1990معطى اهللا   جھیدة مقبول3502785011.02 تیغرغار6

09-09-1993سامعي   خولة قریب من الجید3502785912.52 بئر الشھداء7

03-02-1980غشام   خیرالدین مقبول3502786010.17 بوزینة8

01-10-1993غشام   زھراء مقبول3502787110.42 أریس9

25-05-1992ھالل   صابر قریب من الجید3502788512.42 مروانة10

30-12-1993بن ساسي   ولید مقبول3502798711.84 باتنة11

20-05-1993بن اللھ   صالح قریب من الجید3502788613.46 آریس12

23-03-1992علیلیش   سمیرة مقبول3502787910.75 عین الحمام13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

24-01-1994حوامد   ھارون مقبول3502798311.92 عین التوتة14

05-10-1993برورة   نضال مقبول3502797811.83 آریس15

05-07-1992مارزه   یاسین مقبول3502798910.90 آریس16

28-12-1991علیات   ھناء مقبول3502798510.29 نقاوس17

12-06-1993بن دراجي   عبد العلیم مقبول3502791711.84 عین التوتة18

01-01-1993قالب ذبیح   عبد الحكیم مقبول3502790810.22 عین ملیلة19

26-09-1992دفداف   عبد اللطیف مقبول3502791810.19 متكعوك20

02-11-1993دباش   عبد الرحمان مقبول3502791311.12 باتنة21

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

07-01-1989عطیر   یونس قریب من الجید3502809112.22 نقاوس1

29-06-1991بن الصغیر   حمامة مقبول3502803110.30 رأس العیون2

07-08-1992فورار   أحمد رامي مقبول3502801210.43 عین التوتة3

28-07-1993سیبوس   عصام مقبول3502805810.44 بریكة4

20-03-1994بوداود   فایزة مقبول3502806810.68 عین توتة5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

27-01-1992بن براھیم   یسمین مقبول3502822410.67 باتنة1

11-01-1992مرازقة   ھدى مقبول3502821910.04 باتنة2

07-08-1986مسعودي   الجمعي مقبول3502812610.40 بریكة3

24-09-1993بوحریق   أمیرة مقبول3502811511.46 باتنة4

20-09-1993تومي   سیف الدین مقبول3502815911.88 الجزار5

22-05-1993بن سالم   شھرزاد قریب من الجید3502816112.43 نقاوس6

27-01-1988عساس   سلیمان مقبول3502815410.18 ثنیة العابد7

12-01-1993تومي   عبد العزیز قریب من الجید3502817213.77 بریكة8

30-09-1991سیدي علي   عبد المقسط مقبول3502817610.70 باتنة9

16-05-1993سعیدي   عیسى قریب من الجید3502818512.07 الجزار10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

11-06-1992غسیري   زكریاء مقبول3502826410.05 اریس1

10-08-1991بن حوریة   رشیدة قریب من الجید3502826013.10 آریس2
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 

06-09-1993زمرة   زھیر مقبول3502826711.71 اریس3

04-03-1993بن عباس   إسالم جید3502825014.96 آریس4

21-12-1992عموري   أمینة مقبول3502824810.61 باتنة5

27-07-1992براھیمي   ھشام مقبول3502830810.95 غردایة6

17-02-1993بن الطیب   سمیرة قریب من الجید3502831513.75 باتنة7

18-04-1989حساین   محمد الھادي مقبول3502830110.87 باتنة8

20-08-1992بن الشـــریـــف   فؤاد مقبول3502829410.58 باتنة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

5001/باتنة-مدیریة التربیة : المؤسسة 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 

20-05-1979بن سعید   زیلوخة مقبول3502135510.18 تالخمت1

15-03-1987مانع   سمیحة مقبول3502167010.06 نقاوس2

05-05-1988بلوناس   سیف الدین قریب من الجید3502178512.23 باتنة3

10-05-1976ھوادف   شھلة مقبول3502185510.35 بریكات عین التوتة4

27-01-1981بضیاف   نسیم مقبول3502357410.45 باتنة5

29-11-1981برقیة   عبد الحمید مقبول3502213811.06 اریس6

24-02-1978یحي الشریف   عبد الرزاق مقبول3502216910.78 بریكة7

24-10-1989عیدودي   منى مقبول3502341910.02 نقاوس8

30-05-1984بوعرعارة   عماد مقبول3502243910.47 باتنة9

05-12-1990سلمي   عمار مقبول3502248010.04 باتنة10

13-05-1972ھوادفي   نونة مقبول3502373410.00 تاوزیانت11

30-08-1989ھدار   یوسف مقبول3502399110.13 بوزینة12

03-06-1987میالس   مریامة مقبول3502322911.35 بریكة13

22-02-1987عواسي   منى مقبول3502336411.99 نقاوس14

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 

08-04-1993بن قسمیة   اسماء مقبول3502408210.21 مروانة1

29-10-1991جبارة   ولید مقبول3502463510.57 باتنة2

04-01-1986بن فیفي   فوزي مقبول3502451910.26 ثنیة العابد3

03-06-1989ھالل   محمد األمین مقبول3502456010.93 باتنة4

24-06-1992طاھري   محمد حسام الدین مقبول3502455211.17 باتنة5

19-02-1987بن مھدي   نریمان مقبول3502459410.06 عین التوتة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 

01-02-1992دباش   أحالم جید3502529014.30 باتنة1

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5002/باتنة- الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد : المؤسسة 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

05-03-1994عشي   ارسالن مقبول3500007310.45 باتنة1

19-01-1993مرقسي   زلیخة مقبول3500021610.78 باتنة2

22-05-1993میمون   سمیة قریب من الجید3500027412.04 عین التوتة3

06-08-1994عبدالصمد   عبدالعزیز مقبول3500035810.97 باتنة4

28-07-1993ھبول   عبد اهللا أكرم مقبول3500034810.46 باتنة5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

07-05-1992بن عائشة   محمد رضا مقبول3500418210.15 باتنة1

06-12-1993حسینات   مریم مقبول3500419510.84 باتنة2

06-10-1995حمیش   منیر مقبول3500421211.40 فرنسا3

08-08-1994عثماني   محمد لمین مقبول3500418510.63 باتنة4

01-05-1994عوف   منال ضریفة مقبول3500420910.47 باتنة5

26-06-1994بن عبد اهللا   مالیة نسرین قریب من الجید3500416812.11 باتنة6

22-12-1994ذیاب   لمیاء مقبول3500416410.59 باتنة7

15-06-1993عفیف   بدرالدین قریب من الجید3500400212.21 باتنة8

24-05-1993أونیسي   عبد الرحمان مقبول3500411511.51 باتنة9

10-01-1993حمادي   عقبة مقبول3500413210.52 باتنة10

01-06-1993مزوز   عبد الحفیظ مقبول3500411410.88 باتنة11

31-07-1993مرابط   إیمان مقبول3500396910.86 باتنة12

30-08-1993بسنان   حلیمة مقبول3500402010.37 باتنة13

03-11-1993الوناس   زینب مقبول3500407210.67 باتنة14

04-07-1994بالح   ریان قریب من الجید3500406312.67 باتنة15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

15-11-1994بالعربي   أنغام قریب من الجید3500085213.62 باتنة1

19-11-1994مختاري   أماني قریب من الجید3500084412.09 باتنة2

14-09-1992عولمي   أمیرة مقبول3500084610.37 باتنة3
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

24-10-1993بن شایبة   كنزة مقبول3500112910.26 باتنة4

17-12-1992حوفاني   عمر مقبول3500110410.02 باتنة5

30-12-1992مرزوق   كریمة مقبول3500112711.16 باتنة6

22-02-1993بوسعدیة   حلیمة مقبول3500092711.65 باتنة7

30-06-1994بن فلیس   رحمة جید3500096814.18 باتنة8

09-12-1994حاید   رانیة قریب من الجید3500096212.53 باتنة9

03-06-1993مقعاش   رانیة مقبول3500096010.58 باتنة10

11-07-1993بوشرابة   رافد عبد الرحمان مقبول3500095711.83 باتنة11

01-07-1993بن عثمان   سارة مقبول3500100010.46 باتنة12

29-01-1994لموشي   سلسبیل مقبول3500100810.14 بسكرة13

07-12-1992وافي   سارة مقبول3500099810.85 باتنة14

22-04-1994العتروس   صفیة مقبول3500105211.56 باتنة15

04-12-1994بن فیالة   صفاء جید3500105114.50 باتنة16

17-03-1994بومعراف   طھ لمین قریب من الجید3500106012.30 باتنة17

27-06-1994جنابة   سید علي قریب من الجید3500103013.39 باتنة18

29-08-1993بیطام   سھیلة قریب من الجید3500102813.01 باتنة19

12-03-1994بھاز   عبد الرحمان مقبول3500107410.02 باتنة20

10-10-1993شاوش   عبد العزیز مقبول3500107710.56 باتنة21

04-12-1994عطیة   محمد الطاھر الصدیق جید3500115915.30 باتنة22

13-08-1992عثامنة   مبروك قریب من الجید3500114312.51 باتنة23

19-07-1993قاولي   محمد زین العابدین مقبول3500116611.75 باتنة24

08-11-1994بوجالل   منى قریب من الجید3500118513.90 عین التوتة25

11-09-1992بن لعلى   نسیبة مقبول3500119910.17 باتنة26

03-12-1993شنوف   نور الھدى قریب من الجید3500121712.34 باتنة27

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

01-04-1994رزقي   أسماء جید3500136714.92 باتنة1

07-02-1994لمرد   أمال مقبول3500139211.35 باتنة2

21-04-1994أبركان   أسماء مقبول3500136811.62 عین التوتة3

23-10-1994قودة   أسماء مقبول3500137710.83 باتنة4

13-05-1994مرقسي   أمیرة مقبول3500140511.92 باتنة5

21-07-1993بولطیف   أمیرة سامیة مقبول3500141010.79 باتنة6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

20-05-1994نایت دحمان   أمیرة مقبول3500140611.00 باتنة7

21-07-1993بن سخریة   أنفال مقبول3500142811.14 باتنة8

09-09-1994بش   أمنة قریب من الجید3500139612.16 باتنة9

30-07-1993مقالتي   أنفال مقبول3500142911.54 باتنة10

11-01-1992بن شادي   إیمان مقبول3500146210.10 باتنة11

16-05-1994سویھر   إیاد مقبول3500146111.30 باتنة12

14-11-1994یكن   اكرم قریب من الجید3500150713.20 باتنة13

03-12-1994عبد الدایم   اسماء مقبول3500149811.59 باتنة14

25-08-1992بومایلة   المعیز عبد العزیز مقبول3500151510.00 قسنطینة15

16-02-1995حماش   انیس جید3500154414.39 باتنة16

10-10-1994زراولة   امینة جید جدا3500154117.02 باتنة17

05-09-1994كرید   امینة جید جدا3500154016.40 باتنة18

13-04-1994بسنان   امیرة مقبول3500153211.65 باتنة19

29-11-1994عبد الھادي   الھام جید3500151615.65 باتنة20

26-11-1994حجازي   امیرة مقبول3500153511.77 باتنة21

02-05-1994بلعیدي   بسمة قریب من الجید3500157813.02 باتنة22

07-07-1993خرشوش   بشرى مقبول3500158010.77 بوزینة23

03-11-1994عیمر   بدر الدین قریب من الجید3500156913.49 باتنة24

26-09-1993منزر   بالل مقبول3500159010.34 وادي الطاقة25

17-01-1994بن عثمان   حسام مقبول3500164110.10 باتنة26

24-10-1994فریال   حروق جید3500163614.35 باتنة27

29-11-1994بوباكور   حسام الدین مقبول3500165311.48 باتنة28

30-04-1994عموري   خدیجة جید3500171214.02 باتنة29

10-06-1993بیطام   حنان قریب من الجید3500168613.60 باتنة30

03-07-1994تغالبت   حنان مقبول3500169111.33 باتنة31

30-08-1994بن خراف   حمھ رضا مقبول3500167910.29 باتنة32

20-06-1994بن دعاس   حمزة قریب من الجید3500167812.29 باتنة33

03-09-1994كیحل   حنان جید3500169215.05 باتنة34

21-10-1993مزغیش   خولة مقبول3500173010.69 باتنة35

08-07-1994قجوج   رؤیة لیدیا قریب من الجید3500174812.90 باتنة36

07-01-1994قرقابي   دنیا مقبول3500174011.54 باتنة37

08-11-1994لحول   خولة جید3500173215.30 باتنة38
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

07-05-1994بكوش   خدیجة جید3500171315.22 باتنة39

29-06-1994بوعافیة   رحمة قریب من الجید3500178413.17 باتنة40

01-01-1994خنشالي   رانیة قریب من الجید3500176313.15 باتنة41

05-10-1994عشي   رانیة مقبول3500176911.14 باتنة42

14-09-1994حلحایت   رندة مقبول3500183211.72 باتنة43

17-06-1994قرابسي   ریان قریب من الجید3500184312.92 باتنة44

09-05-1992شرفاوي   زینب مقبول3500187910.44 باتنة45

06-07-1994ماضوي   سارة مقبول3500190810.67 باتنة46

20-10-1994بن فرحي   سلیمة جید جدا3500195016.34 سطیف47

22-09-1994زیرق   سارة قریب من الجید3500191513.02 باتنة48

18-08-1994زیادي   سلسبیل جید3500193415.45 باتنة49

25-10-1994بن براھیم   سامیة مقبول3500192410.15 باتنة50

12-08-1994زغیش   سندس جید3500197914.07 باتنة51

19-07-1994بولعراوي   سمیرة جید3500197615.74 باتنة52

15-06-1994مسعودي   سمیحة مقبول3500196810.32 باتنة53

28-03-1994مشنن   سیف اإلسالم قریب من الجید3500199312.05 باتنة54

09-06-1994رحموني   شریفة جید3500201315.30 باتنة55

30-11-1993العوفي   شھرزاد قریب من الجید3500202213.28 باتنة56

03-11-1994بن ابراھیم   شھرزاد مقبول3500202610.55 باتنة57

25-09-1994سامعي   شراز اسماء قریب من الجید3500200913.15 باتنة58

02-06-1994شبعاني   صالح الدین مقبول3500206911.24 باتنة59

11-04-1994إبریر   صفیة قریب من الجید3500205713.13 حاسي مسعود60

21-12-1994بوزیدي   صفاء مقبول3500205611.04 باتنة61

26-06-1994سعیدي   صالح الدین مقبول3500207010.69 باتنة62

04-05-1994مختاري   عبد العلي مقبول3500213210.24 قالمة63

22-10-1994عبد الالوي   عبد الرؤوف قریب من الجید3500211713.12 باتنة64

01-05-1994بخوش   علي طارق مقبول3500219110.00 باتنة65

10-01-1995بوعزیز   عفاف جید3500217614.70 عنابة66

29-12-1994كباش   فاطمة مقبول3500222711.17 باتنة67

05-12-1994شیماء   عیساوي جید جدا3500220916.04 اسالم اباد باكستان68

28-01-1993سعدي   عمر الفرابي مقبول3500220510.09 باتنة69

04-04-1996عبد الصمد   فردوس مقبول3500224011.90   باتنة70
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

03-08-1992حمیدي   فراح یسمین قریب من الجید3500223812.42 باتنة71

27-12-1993العایب   محمد أنیس جید3500234515.07 باتنة72

28-09-1994بعزوزي   محمد إلیاس جید3500234715.82 باتنة73

20-07-1994عبد المالك   محمد أنیس جید3500234615.50 باتنة74

27-10-1994بن السعدي   مایسة مقبول3500232511.16 باتنة75

25-01-1994حروري   محمد عبد الرؤوف مقبول3500236511.34 باتنة76

06-12-1994غیلوبي   محمد زكریاء مقبول3500235910.70 باتنة77

19-11-1993قدیر   محمد یاسین مقبول3500238111.65 قسنطینة78

30-10-1993بوطبة   محمد رسال مقبول3500235610.67 باتنة79

28-03-1994مشنن   محمد لمین جید3500237314.27 باتنة80

10-11-1994بونیبان   معاذ جید3500242014.99 باتنة81

14-12-1994قرابسي   منال مھدیة مقبول3500243210.05 باتنة82

05-02-1994ھالل   مریم مقبول3500240011.34 باتنة83

19-11-1994مومني   منصف عماد الدین جید جدا3500243616.10 باتنة84

21-12-1994بن عبید   مھدي جید3500245114.00 باتنة85

01-12-1993بن منصور   منى مقبول3500244011.85 باتنة86

14-07-1994حشاني   مھدي مقبول3500245010.58 باتنة87

28-11-1994عماري   نریمان مقبول3500247711.92 باتنة88

22-06-1994بعزیزي   نسرین جید3500248314.95 باتنة89

28-11-1992بلعلوي   نور الھدى مقبول3500251110.30 باتنة90

03-08-1994سومر   نسرین مقبول3500248511.40 تیزي وزو91

21-08-1994بیطام   نسرین مقبول3500248611.49 نقاوس92

01-01-1995علي و علي   نزھة مقبول3500247811.57 باتنة93

07-12-1994بوزغایة   نھاد قریب من الجید3500249812.02 باتنة94

18-02-1994مصنف   نریمان جید جدا3500247617.05 باتنة95

20-08-1994شقرونة   نور الھدى مقبول3500252411.85 باتنة96

04-08-1994غیلوبي   نورالھدى جید جدا3500253716.66 باتنة97

29-01-1994معمري   ھاجر مقبول3500254710.64 باتنة98

21-03-1994عالوة   نور الھدى قریب من الجید3500251712.34 باتنة99

20-08-1994عماري   نور الھدى جید3500252514.14 باتنة100

19-01-1994منصوري   وفاء مقبول3500259210.83 باتنة101

09-08-1994غضبان   ھیفاء قریب من الجید3500257713.60 باتنة102
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

04-05-1994موفق   ھشام قریب من الجید3500256813.19 باتنة103

15-05-1994بن عبد الرحمان   ھند مقبول3500257410.46 باتنة104

24-02-1994زیاد   یسین ناجي مقبول3500261411.70 باتنة105

22-08-1994موفق   یونس قریب من الجید3500264713.65 باتنة106

01-06-1993بوھیدل   جمیلة مقبول3500162310.27 باتنة107

14-11-1994بوراس   جھینة مقبول3500162710.70 واد سوف108

13-07-1993مشنن   تقي الدین قریب من الجید3500160412.72 باتنة109

12-09-1994جبالي   بھاء الدین مقبول3500159710.65 باتنة110

01-06-1994بن خرور   المیة مقبول3500229010.63 باتنة111

06-11-1994جاب اهللا   المیة قریب من الجید3500229213.79 باتنة112

21-10-1994عموري   كوثر جید3500228714.90 باتنة113

10-01-1994حواس   آمنة جید3500132115.49 باتنة114

13-02-1994صریاك   آیة ندین مقبول3500132611.49 باتنة115

29-04-1994مرزوقي   أحالم مقبول3500133610.59 باتنة116

28-05-1993مناصر   آمال قریب من الجید3500131812.22 باتنة117

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

10-03-1993بوملیط   مھدي قریب من الجید3500284912.25 باتنة1

05-08-1994عبد الصمد   وسیم مقبول3500286311.37 باتنة2

21-11-1992محنان   مراد مقبول3500284511.83 باتنة3

23-08-1994نزار   یونس قریب من الجید3500286913.21 باتنة4

11-06-1994بومعزة   حسام مقبول3500274211.51 باتنة5

01-02-1994تغالبت   حكیمة مقبول3500274611.23 وادي الشعبة6

28-03-1994بعزیز   ریان قریب من الجید3500276312.95 باتنة7

16-03-1994أحمان   أمینة مقبول3500271111.45 باتنة8

08-05-1994بن المجات   عبد الجلیل قریب من الجید3500280013.94 قسنطینة9

08-07-1994بوصوف   عماد الدین مقبول3500281710.37 باتنة10

13-09-1993سمایح   عبد القادر مقبول3500280610.62 باتنة11

20-03-1994شایب عینو   تقي الدین قریب من الجید3500273712.32 باتنة12

03-03-1993علیلي   أسماء فلة العمر مقبول3500270611.04 باتنة13

24-09-1994بخلیلي   شمس الدین قریب من الجید3500279112.82 بسكرة14

11-02-1994ریغي   امیرة مقبول3500272610.66 باتنة15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

09-07-1994فروج   عبد الرزاق مقبول3500280510.37 باتنة16

20-08-1994مزیاني   بدر الدین مقبول3500273210.50 باتنة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5003/باتنة- ثانویة مصطفى بن بولعید: المؤسسة 

09-07-1994ناصري   محمد أمین مقبول3500311210.07 باتنة1

26-06-1993حجیرة   إلیاس عمار مقبول3500301610.69 باتنة2

183 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

27-12-1991بشیم   یمینة مقبول3500058311.56 باتنة1

05-05-1993حبحوب   حدة مقبول3500012711.50 باتنة2

30-12-1992عبد النبي   خالد مقبول3500015011.09 باتنة3

01-06-1991فروج   حسین مقبول3500013310.37 باتنة4

01-06-1993معلم   رانیة مقبول3500017710.74 باتنة5

30-08-1994موقاس   ذكرى مقبول3500017210.93 بریكة6

26-08-1993مزیاني   سمیة مقبول3500027510.17 باتنة7

03-08-1993سفوحي   سعیدة مقبول3500025211.67 باتنة8

06-08-1993العمراوي   صباح مقبول3500032010.63 باتنة9

19-07-1993ماعلة   شیماء مقبول3500031210.07 باتنة10

03-10-1993جاراهللا   عبد الحمید قریب من الجید3500033912.14 باتنة11

25-03-1993حجیرة   عبد المالك مقبول3500035310.74 باتنة12

04-08-1993طھراوي   فاطمة الزھراء مقبول3500039810.06 باتنة13

09-07-1994مشنان   لیلیا مقبول3500044010.42 باتنة14

09-04-1994حشاش   مریم مقبول3500047711.63 باتنة15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

23-08-1993قادري   مریم مقبول3500419410.49 باتنة1

24-06-1993بشیم   فطیمة مقبول3500414810.38 باتنة2

06-05-1994بن معزة   اشواق قریب من الجید3500397912.93 باتنة3

30-11-1994بوعبد اهللا   جمیلة مقبول3500401010.23 باتنة4

16-03-1993دادي   بالل مقبول3500400410.09 تازولت5

10-09-1992كوارة   إسمھان قرمیة مقبول3500396210.02 باتنة6

07-04-1992یزة   رشیدة مقبول3500405211.06 باتنة7

07-08-1994غالم   نوال مقبول3500423311.04 سكیكدة8

25-12-1994بومجان   دنیا قریب من الجید3500404312.83 باتنة9

18-10-1994حداد   نجاة مقبول3500422110.04 باتنة10
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

11-11-1994ریش   خلود جید3500403414.95 باتنة11

05-11-1993معافة   نوال مقبول3500423210.76 باتنة12

01-01-1993بن علي   رفیق مقبول3500405610.32 عین التوتة13

27-05-1994بولكفوف   سلمى مقبول3500408711.90 بسكرة14

23-11-1994بوزیان   سعیدة جید3500408214.62 باتنة15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

09-05-1991ناصر   إلیاس مقبول3500085911.08 باتنة1

22-10-1993لیاني   أنوار مقبول3500085310.37 باتنة2

11-09-1994بن ناصر   أسماء مقبول3500083410.45 باتنة3

28-01-1994سرایري   الزھرة مقبول3500087810.52 باتنة4

06-12-1992غضبان   فایزة مقبول3500111611.71 باتنة5

1992خالل خریف   لوصیف قریب من الجید3500114112.00 باتنة6

23-08-1994حركات   بدر الدین مقبول3500090210.80 باتنة7

23-09-1993مندي   لمین مقبول3500114010.82 باتنة8

12-02-1993معرف   خولة مقبول3500094811.15 باتنة9

08-10-1993زالقي   خدیجة قریب من الجید3500094312.08 مروانة10

11-10-1993طاھر شاوش   سامیة مقبول3500100310.40 باتنة11

19-09-1992بن الشریف   سمیة قریب من الجید3500101712.57 باتنة12

30-10-1993نایلي   سلمى قریب من الجید3500101012.14 باتنة13

08-08-1994زحاف   ریمة قریب من الجید3500098612.51 باتنة14

07-05-1993غضبان   سمیرة مقبول3500102411.77 باتنة15

15-08-1993طورش   لیندة قریب من الجید3500114212.60 باتنة16

17-08-1993بن عثمان   نوال مقبول3500120610.39 باتنة17

15-01-1993قزولي   ناصر مقبول3500119010.62 باتنة18

27-05-1992عیساوي   منصور مقبول3500118411.51 باتنة19

11-01-1993عبدو   نوال مقبول3500120410.20 مروانة20

18-09-1994حشاش   وحیدة مقبول3500123810.88 باتنة21

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

06-04-1993شتیوي   أمال مقبول3500138911.55 باتنة1

295من44:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

02-11-1994بن عماري   أسماء جید3500137814.06 باتنة2

22-12-1993محاملیة   أسماء مقبول3500136610.77 باتنة3

08-11-1993ھدار   أسماء قریب من الجید3500136512.96 بوزینة4

20-02-1995عیساني   أمیرة مقبول3500140910.30 بریكة5

18-10-1993بزالة   أمینة مقبول3500141610.82 باتنة6

25-12-1994حلیفة   إیمان جید3500147214.39 بسكرة7

06-08-1994مصمودي   إكرام مقبول3500145211.80 باتنة8

05-06-1994بارودي   الزھرة قریب من الجید3500151013.68 باتنة9

24-06-1994ھروس   اسالم مقبول3500149410.08 باتنة10

04-01-1993فروج   امنة مقبول3500152611.80 باتنة11

17-04-1994فضاوي   امیرة قریب من الجید3500153313.69 باتنة12

14-09-1993قزولي   ایمان مقبول3500155110.69 باتنة13

09-04-1994رمضان   امیرة جید3500153115.05 باتنة14

25-01-1994قادة   ایمان قریب من الجید3500155212.57 باتنة15

27-11-1993خذري   بالل مقبول3500159110.67 باتنة16

03-09-1993الوقاف   بسمة مقبول3500157511.47 باتنة17

09-10-1993مراح   بسمة قریب من الجید3500157612.51 باتنة18

01-11-1994حصروري   بشرى مقبول3500158110.92 باتنة19

04-01-1994حدادي   حفیظة مقبول3500166510.38 باتنة20

24-04-1994ناصر   حسام لمین مقبول3500165410.07 باتنة21

02-08-1994عرعار   حكیمة مقبول3500166811.85 باتنة22

03-11-1993مسعودي   حمزة مقبول3500167411.58 باتنة23

16-04-1992قارح   خدیجة مقبول3500170410.00 باتنة24

26-11-1993زیدو   خدیجة مقبول3500170710.57 باتنة25

27-02-1994شمالل   راضیة مقبول3500175411.30 باتنة26

18-09-1994العربي باي   راویة قریب من الجید3500177313.54 باتنة27

09-06-1994بن حرشاش   رانیة مقبول3500176611.99 باتنة28

01-12-1994ریحاني   رمزي مقبول3500181411.31 باتنة29

03-05-1993جلول   رمیساء مقبول3500181610.20 باتنة30

02-12-1994ولدعمار   رضا جید جدا3500179316.29 خنشلة31

01-11-1994قایم   رفیدة قریب من الجید3500180013.55 باتنة32

28-07-1994العایب   ریاض جید3500183514.02 باتنة33
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

06-04-1992غدیري   زكریاء قریب من الجید3500185912.42 عین الزیتون34

01-03-1994غربي   ریم مقبول3500184710.86 باتنة35

15-03-1993سرایري   زكریاء مقبول3500186110.95 باتنة36

26-09-1993میالي   سارة مقبول3500189910.77 باتنة37

05-06-1993ناصر   سارة مقبول3500189410.07 باتنة38

27-03-1993لھول   سعاد مقبول3500192611.35 واد الطاقة39

27-07-1993فروج   سلسبیل قریب من الجید3500193312.24 باتنة40

27-08-1994أولمان   سمیحة مقبول3500196911.97 باتنة41

12-11-1994زروقي   سناء قریب من الجید3500197712.45 باتنة42

09-07-1994داودي   سمیرة قریب من الجید3500197513.49 بوزینة43

29-07-1994ھدار   سیف الدین مقبول3500200310.14 باتنة44

18-05-1994بن فیالة   صفاء قریب من الجید3500205512.70 ثنیة العابد45

20-07-1992زعطوط   صالح الدین مقبول3500206110.74 بوزینة46

04-07-1994عشیقة   صالح الدین مقبول3500207111.10 باتنة47

01-08-1994بلمرداسي   عبد الحكیم مقبول3500210810.63 باتنة48

02-03-1994زرفة   ضیاء الدین جید3500208215.65 باتنة49

21-07-1993زروال   صوریة مقبول3500207710.45 باتنة50

11-12-1993ناصري   عبد الحق مقبول3500210310.07 مروانة51

22-07-1994بلیازي   صالح الدین مقبول3500207411.74 باتنة52

29-06-1994بن ساعد   ضیاء الدین مقبول3500208311.70 الشمرة53

30-12-1994مرادي   عبد اهللا ایمن قریب من الجید3500214012.03 مروانة54

01-02-1994غناي   عبد الرؤوف مقبول3500211411.88 باتنة55

16-10-1993مزوز   عزالدین مقبول3500217010.17 باتنة56

23-11-1994فراح   عبیر قریب من الجید3500216713.54 باتنة57

03-08-1994فرحات   فاطمة الزھراء قریب من الجید3500222912.05 مروانة58

01-02-1993بالة   فائزة مقبول3500221811.20 باتنة59

02-10-1993عالق   عیاش مقبول3500220710.75 باتنة60

17-07-1994عبیدي   فطیمة الزھرة مقبول3500225410.68 واد الشعبة61

08-07-1994بن یمینة   فتیحة مقبول3500223511.92 مروانة62

07-08-1994دحماني   مبارك جید3500232615.20 باتنة63

18-07-1994حایدي   محمد وائل جید3500237814.39 باتنة64

17-12-1994عروج   مدد قریب من الجید3500238412.26 شلغوم العید65
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

22-09-1994شمالل   محمد صابر مقبول3500236310.95 عین زعطوط66

05-11-1993فاضلي   محمد وائل مقبول3500237711.71 باتنة67

13-07-1993ناصر   محمد لمین مقبول3500236910.64 باتنة68

06-02-1994سربوح   محمد لمین قریب من الجید3500237112.49 باتنة69

15-08-1994وزاني   مروى قریب من الجید3500239212.05 باتنة70

20-10-1994دباش   منال قریب من الجید3500242913.09 باتنة71

15-09-1994فراح   مریم مقبول3500241011.47 وادي الطاقة72

31-08-1994مزاھدیة   مریم قریب من الجید3500240813.30 باتنة73

17-06-1994حواس   نبیل مقبول3500246511.92 باتنة74

15-01-1994بیطام   ناصر جید3500246214.03 مروانة75

19-01-1994عكاش   نجالء جید3500247014.23 باتنة76

08-08-1994موفق   نور االسالم مقبول3500250810.45 باتنة77

24-04-1994بولزازن   نزیھة قریب من الجید3500247913.60 باتنة78

15-05-1994مصمودي   نورالھدى قریب من الجید3500253512.07 باتنة79

14-06-1994معكوف   ھاجر جید جدا3500255116.15 عین التوتة80

06-09-1992عبد النبي   ھاجر مقبول3500254510.30 القنطرة81

25-09-1994علواني   نور الھدى جید3500252814.75 باتنة82

21-05-1994سربوح   نور الھدى مقبول3500252010.44 باتنة83

06-04-1994مومن   ھاجر مقبول3500254811.39 باتنة84

05-12-1994زوید   وسام قریب من الجید3500258613.07 باتنة85

07-08-1994صمادي   ھیثم جید3500257514.39 باتنة86

10-12-1994طیطح   ھاجر جید3500255715.64 باتنة87

19-02-1993ھدار   وداد مقبول3500257910.50 باتنة88

26-05-1993عبیدي   یعقوب قریب من الجید3500261613.85 باتنة89

25-12-1994بن خرور   یمین مقبول3500261911.60 شیر90

07-08-1994تاحباست   یسري مقبول3500261010.08 باتنة91

30-09-1994إبریر   توفیق مقبول3500161211.30 باتنة92

02-07-1994دزیري   كوثر مقبول3500228511.98 باتنة93

29-06-1993فروج   أحالم مقبول3500133210.77 باتنة94

15-08-1994ثلیجان   آیة جید3500132415.85 باتنة95

05-04-1993نموشي   أحالم مقبول3500132910.00 باتنة96
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

18-04-1991الوقاف   فطیمة الزھرة مقبول3500282511.06 باتنة1

02-10-1994ایت علجت   نجیب قریب من الجید3500285212.34 باتنة2

04-12-1992العمراوي   سلیمة مقبول3500277811.30 الشمرة3

16-07-1993بوحفنة   زھیر مقبول3500276611.60 باتنة4

20-03-1994بن جاب اهللا   سمیة مقبول3500278111.59 باتنة5

03-06-1993غالم   شمس الدین مقبول3500279011.46 باتنة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5004/باتنة- ثانویة عباس لغرور : المؤسسة 

01-07-1994مشلق   عالء الدین قریب من الجید3500294312.58 باتنة1

28-01-1993ناصر   یوسف قریب من الجید3500298312.76 باتنة2

25-03-1991أعراب   عالء الدین قریب من الجید3500294212.25 مروانة3

29-10-1993خالدي   امیرة مقبول3500291110.64 باتنة4

22-06-1994مرازقة   بالل قریب من الجید3500290612.85 باتنة5

08-10-1994بن قصیر   جمال الدین مقبول3500290810.73 باتنة6

21-06-1994شریف   أحمد مقبول3500289010.11 باتنة7

160 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5005/باتنة- ثانویة العربي التبسي : المؤسسة 

02-04-1994قروري   ولید مقبول3500057310.62 باتنة1

13-02-1992مرداسي   خطیب مقبول3500015310.76 باتنة2

04-09-1994سیدھم   رانیة مقبول3500017911.60 تبسة3

24-12-1993نحیلي   شھیناز خولة مقبول3500030910.49 باتنة4

24-02-1994شریف   مریم البتول مقبول3500048211.41 باتنة5

16-02-1994شعابنة   ھاجر مقبول3500054510.54 باتنة6

22-08-1993مراح   ھاجر مقبول3500054310.02 باتنة7

16-02-1994بن حمودة   ھند مقبول3500055610.26 باتنة8

26-07-1992وناس   ھاجر مقبول3500054010.15 االغواط9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5005/باتنة- ثانویة العربي التبسي : المؤسسة 

26-11-1994بوشعیب   إلیاس مقبول3500086010.21 باتنة1

24-07-1994لوصیف   بدر الدین مقبول3500090110.21 باتنة2

26-12-1991وناس   خلود مقبول3500094510.03 باتنة3

12 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

08-12-1994خلیفة   أمیرة مقبول3500003911.02 باتنة1

27-12-1993عابد   أحالم مقبول3500000911.85 باتنة2

31-07-1994عقون   أسماء قریب من الجید3500002612.22 باتنة3

14-05-1993نزار   جالل مقبول3500011911.50 باتنة4

08-01-1994بلمرداسي   خولة مقبول3500016210.71 باتنة5

13-10-1994بن منصور   زین العابدین مقبول3500021910.02 نقاوس6

06-08-1994مراح   ریمة مقبول3500021211.26 باتنة7

01-02-1993بالغماس   سلمى مقبول3500026210.01 یابوس8

02-08-1994بوقبال   سامیة مقبول3500024311.51 نقاوس9

09-05-1994صحراوي   سمیة قریب من الجید3500027813.02 باتنة10

01-02-1992زواقري   شروق مقبول3500029411.72 باتنة11

26-02-1992بوضیاف   عبد السالم مقبول3500034210.25 باتنة12

04-03-1993مالحي   عائشة مقبول3500033210.26 باتنة13

14-04-1993كابة   لبنى مقبول3500043511.80 باتنة14

04-06-1993بن دعاس   مریم مقبول3500047410.45 باتنة15

16-02-1994بن فلیس   نجود مقبول3500050211.36 باتنة16

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

18-02-1993عقوني   جھیدة قریب من الجید3500065712.51 لمدینة1

24-04-1994برجوح   رقیة قریب من الجید3500068112.05 المغیر2

13-07-1993بن عباس   سعاد مقبول3500069411.93 باتنة3

19-02-1993عماري   أحالم قریب من الجید3500063412.59 باتنة4

11-02-1994زاوي   اسیا مقبول3500064710.76 باتنة5

27-03-1993بوصالح   جمعة قریب من الجید3500065512.84 باتنة6

12-02-1994بولقواس   رحیمة مقبول3500067910.63 باتنة7

01-07-1994صید   اماني مقبول3500065011.24 باتنة8

05-11-1993قساوي   زمردة مقبول3500068510.74 ام البواقي9
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

11-07-1994سامعي   إیمان مقبول3500064510.84 باتنة10

13-01-1994خیر الدین   خلود قریب من الجید3500066913.09 القنطرة11

26-02-1994یحیاوي   سھیلة مقبول3500070211.99 باتنة12

28-01-1994عبد العزیز   منى جید3500073714.64 بسكرة13

23-10-1992نجاي   فاتن مقبول3500072011.17 منعة14

05-03-1993یعیش   محمد األمین قریب من الجید3500073213.61 الیزي15

22-05-1994سعودي   ھدى مقبول3500075311.17 باتنة16

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

20-01-1994بوكریشھ   أحمد قریب من الجید3500082712.84 أریس1

24-09-1994فرفاري   أسماء مقبول3500083611.09 باتنة2

22-11-1994ماجي   احالم مقبول3500086811.86 قمار3

29-03-1994قزالن   امنة سلمى مقبول3500088510.64 باتنة4

30-05-1993نموشي   الھام قریب من الجید3500088012.34 باتنة5

01-04-1994مالكي   احالم قریب من الجید3500086613.01 بولھیالت6

16-01-1994شایب عینو   بثینة مقبول3500090011.42 باتنة7

06-03-1994كیحل   فاطمة الزھراء مقبول3500111410.31 الحامة8

09-12-1994قیدوم   كوثر مقبول3500113110.49 باتنة9

15-06-1994عقلف   خالد مقبول3500094110.77 ثنیة العبد10

15-05-1993بوعزیز   تائب قریب من الجید3500091213.52 باتنة11

25-07-1992جالل   حسام الدین قریب من الجید3500092112.88 اریس12

11-11-1994حشاشنة   فطیمة قریب من الجید3500112312.59 باتنة13

04-01-1994إبریر   ربیعة مقبول3500096410.67 الوادي14

16-09-1993عفوفو   رانیة قریب من الجید3500096113.18 باتنة15

16-06-1994عدوي   سلمى قریب من الجید3500101112.23 الشمرة16

28-05-1994بن ناصر   سارة قریب من الجید3500100213.83 باتنة17

27-05-1993رزیق   سعیدة مقبول3500100611.64 باتنة18

23-12-1994بلقاسم   رندة مقبول3500098410.45 باتنة19

16-01-1994العوفي   سھیلة جید3500102914.54 باتنة20

27-08-1994بلقاضي   عبداهللا قریب من الجید3500108612.12 عین التوتة21

12-12-1992مداس   عماد مقبول3500110011.58 باتنة22

06-12-1994مخربش   عبد األمین قریب من الجید3500106312.16 باتنة23
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

25-10-1994زروال   عائشة مقبول3500106211.05 باتنة24

06-06-1994عبد الھادي   نبیلة مقبول3500119310.46 باتنة25

20-08-1994تقاللت   مولود قریب من الجید3500118812.56 آریس26

23-01-1993نیة   نور اإلسالم قریب من الجید3500120912.39 باتنة27

06-04-1994بوزید   ھاجر مقبول3500122811.27 باتنة28

28-09-1992سعد الدین   ولید مقبول3500124510.92 قسنطینة29

15-03-1994وصاف   ھاجر مقبول3500122711.98 باتنة30

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

25-09-1994قصیر   أسماء ضریفة قریب من الجید3500138013.54 باتنة1

01-06-1994بن سبع   أشواق مقبول3500138610.74 باتنة2

23-04-1993برحایل   أسماء قریب من الجید3500136312.90 باتنة3

06-07-1994بومخیلة   أسماء مقبول3500137210.10 باتنة4

08-01-1994بن ساكر   أمنة مقبول3500139511.43 باتنة5

19-06-1994مرعوش   إسحاق قریب من الجید3500144413.20 باتنة6

23-04-1994نزار   إشراق مقبول3500144610.50 باتنة7

03-06-1994أكساس   أیوب قریب من الجید3500143712.59 باتنة8

23-09-1993منصوري   إیمان مقبول3500146511.41 باتنة9

22-01-1993كعبوش   ابراھیم قریب من الجید3500147813.49 باتنة10

29-10-1994كروي   اسمھان جید3500150215.80 باتنة11

13-09-1993بودر   اسمھان مقبول3500150110.06 اریس12

22-02-1994ھالل   احالم مقبول3500148411.40 باتنة13

04-03-1994مالكي   ایة مقبول3500154511.84 قایس14

14-03-1994تاحولیت   امیرة مقبول3500153010.39 باتنة15

31-07-1994رازي   الویزة مقبول3500151711.37 باتنة16

13-12-1993بلمیھوب   بایة رمیساء مقبول3500156211.69 باتنة17

11-06-1994بوغرارة   ایمان مقبول3500155411.05 باتنة18

05-01-1994قجیبة   بسام مقبول3500157211.27 باتنة19

13-01-1994علواني   خدیجة مقبول3500170910.70 باتنة20

23-05-1994فرطاس   رؤیا قریب من الجید3500174712.32 باتنة21

09-07-1993بن عائشة   خولة مقبول3500172910.79 باتنة22

25-06-1994مزوز   خلیل مقبول3500172410.60 شمرة23
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

01-08-1994بن التركي   ذكرة جید3500174315.60 االبیار24

02-02-1994قایم   رحمة قریب من الجید3500178313.40 باتنة25

12-11-1994دردور   رفیدة جید3500180115.02 باتنة26

21-06-1994العرباوي   رمیساء قریب من الجید3500182113.40 باتنة27

29-07-1994عبد العزیز   رندة مقبول3500183111.27 باتنة28

01-11-1994نواصریة   رمزي قریب من الجید3500181113.31 آریس29

03-12-1994میھوب   ریاض مقبول3500183611.26 تاكسالنت30

14-05-1994بخوش   زكریاء مقبول3500186311.95 تلمسان31

11-08-1994بوسعد   سارة قریب من الجید3500191113.04 باتنة32

05-08-1994ھبول   سارة مقبول3500191011.81 باتنة33

21-04-1993مساعدیة   زینب مقبول3500188011.58 باتنة34

10-07-1994عجة   سارة مقبول3500190510.39 باتنة35

14-10-1994بن رحلة   زینب قریب من الجید3500188613.83 باتنة36

22-08-1994العمراوي   سارة مقبول3500191211.27 الشمرة37

16-05-1994ضیف اهللا   سلمى مقبول3500194210.90 باتنة38

04-08-1993كروي   سلمى قریب من الجید3500193812.10 عین التوتة39

08-05-1994بن عمار   سلیم مقبول3500194810.09 الخروب40

23-11-1994سمایر   سلسبیل جید جدا3500193516.05 باتنة41

06-08-1994سالوي   سھیلة مقبول3500198611.74 شیر42

13-12-1994سلیماني   سھیلة مقبول3500198911.19 باتنة43

09-12-1994كروي   شھناز جید3500202715.93 عین التوتة44

11-09-1994سعیدي   شھرزاد قریب من الجید3500202412.90 باتنة45

24-08-1992بن شادي   سیف الدین مقبول3500199710.24 باتنة46

02-01-1994عواج   صالح الدین مقبول3500206611.15 باتنة47

29-01-1994شعبان   شیراز قریب من الجید3500203412.12 باتنة48

05-12-1992بوتي   شیماء مقبول3500203710.92 باتنة49

24-07-1992عولمي   صھیب قریب من الجید3500207612.77 باتنة50

16-04-1994عامر   عبد الحق سامي قریب من الجید3500210513.24 باتنة51

09-07-1994مقدم   صالح الدین مقبول3500207310.44 باتنة52

09-02-1994جاب اهللا   عبد المالك قریب من الجید3500214312.40 باتنة53

13-09-1994حداد   عبد الرؤوف قریب من الجید3500211613.03 باتنة54

23-08-1994الكریم حلیمي   عبد مقبول3500214911.95 آریس55
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

13-12-1994سعودي   عفاف مقبول3500217511.32 باتنة56

19-12-1994زیاني   عصام جید3500217315.54 مروانة57

31-12-1994عباس   فاتن مقبول3500222410.99 باتنة58

29-04-1994بوخنشوش   فریال مقبول3500224311.04 باتنة59

30-10-1994حداوي   فطیمة الزھراء جید3500225115.14 باتنة60

23-09-1994مختاري   لینة مقبول3500231510.69 اریس61

18-01-1994بھلول   ماجدة مقبول3500231811.89 باتنة62

12-07-1994عبد الحفیظ   ماجدة مقبول3500231911.38 باتنة63

15-07-1994بومعراف   محسن قریب من الجید3500232812.53 اریس64

15-05-1994مسعوداني   مرزاقة مقبول3500238510.00 باتنة65

12-12-1994بودونت   منال قریب من الجید3500243113.41 نقاوس66

17-02-1994منصوري   مریم فراح مقبول3500241611.75 باتنة67

06-07-1994رحموني   مریم جید جدا3500240716.17 بوزینة68

12-04-1994مبرك   مریم مقبول3500240311.09 باتنة69

01-11-1993عشوب   مالك ریان مقبول3500242510.21 قسنطینة70

04-11-1994حمان   میسون مقبول3500245911.17 باتنة71

18-10-1994بوھزیلة   میساء قریب من الجید3500245712.97 باتنة72

12-09-1994عبد المؤمن   نشوى جید جدا3500249216.22 باتنة73

18-07-1994مالح   نسرین جید3500248414.07 باتنة74

01-09-1994خلیف   نور الھدى مقبول3500252611.42 باتنة75

13-02-1994بولطیف   نورالھدى جید3500253414.89 باتنة76

02-12-1994جودي   نورالھدى مقبول3500253911.49 باتنة77

05-10-1993سالمي   نور الیقین مقبول3500253111.25 باتنة78

03-08-1994مسعودان   ھاجر قریب من الجید3500255512.92 باتنة79

02-01-1994مسامح   ھدى قریب من الجید3500256512.24 بوزینة80

12-11-1994بن زیدة   ھشام مقبول3500257211.76 باتنة81

15-01-1994عقلف   یاسر مقبول3500260010.95 ثنیة العابد82

03-12-1994بن براھیم   یسرى مقبول3500260811.49 باتنة83

03-02-1994غناي   یوسف قریب من الجید3500263513.31 باتنة84

25-06-1994شوشان   یونس قریب من الجید3500264612.34 باتنة85

17-04-1994بھلول   یونس قریب من الجید3500264313.75 باتنة86

24-11-1993مختاش   بوثینة مقبول3500159811.52 حیدوسة87
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

27-05-1994بن زیدة   كلتوم مقبول3500227611.95 باتنة88

10-08-1994أرزقي   أحالم مقبول3500133910.25 باتنة89

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

31-05-1993جاراهللا   خلیل قریب من الجید3500291212.69 باتنة1

09-07-1994بن جدیدي   شھیرة قریب من الجید3500292812.66 غسیرة2

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5006/باتنة- مسكن 1200حي - ثانویة علي النمر : المؤسسة 

11-04-1994مالخسو   حسان مقبول3500322211.79 باتنة1

05-09-1993حوامد   امیرة قریب من الجید3500321812.00 باتنة2

05-03-1994عجول   أحمد سیف الدین قریب من الجید3500320612.35 باتنة3

09-01-1993بن برنة   حسام مقبول3500322111.67 باتنة4

18-11-1992قیرود   سارة مقبول3500322810.44 باتنة5

09-12-1993مرعوش   عبد الرحمان مقبول3500324010.02 ورقلة6

23-05-1994عقون   صوریة مقبول3500323711.64 باتنة7

14-06-1994بعیرة   یونس مقبول3500326810.49 الخروب8

03-01-1994فورار   لمیس مقبول3500324811.24 باتنة9

03-01-1994حمالوي   نورة مقبول3500325811.16 باتنة10

163 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5007/باتنة-ثانویة ابن فلیس عمار حملة: المؤسسة 

24-04-1992مسوس   یاسین مقبول3500057911.14 نقاوس1

31-05-1994ھادف   سارة قریب من الجید3500023912.28 باتنة2

29-03-1994زاوي   سھیر مقبول3500028910.00 باتنة3

09-05-1993خرف اهللا   عبد المومن مقبول3500035611.36 مروانة4

18-03-1989بوقلقول   عیسى مقبول3500038211.23 العلمة5

11-08-1993نصر   لیندة مقبول3500044510.51 باتنة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5007/باتنة-ثانویة ابن فلیس عمار حملة: المؤسسة 

17-11-1993ھزیل   أمال قریب من الجید3500084013.71 باتنة1

22-11-1994غواطي   أیوب مقبول3500085611.35 باتنة2

04-07-1994بوملیط   امیرة مقبول3500088810.03 باتنة3

24-01-1993أكروم   خالد مقبول3500093911.95 بوسیف أوالد عسكر الطاھیر4

27-02-1992جلول   فاتح مقبول3500110711.98 باتنة5

17-06-1992ھماش   بالل مقبول3500090610.64 نقاوس6

05-11-1994قادرة   لطفي مقبول3500113611.81 باتنة7

16-06-1994بوتمجت   رزیقة مقبول3500097011.06 مروانة8

25-02-1994دوادي   سمیر مقبول3500102210.39 باتنة9

04-10-1992فوحال   شاكر مقبول3500103210.07 باتنة10

22-06-1992قندوز   صالح الدین قریب من الجید3500105312.13 لمسیل11

21-01-1993زغینة   ضیاء الدین مقبول3500105611.06 باتنة12

21-05-1994سامعي   عقیلة مقبول3500109511.70 شمرة13

02-05-1993وناس   مریم مقبول3500117610.03 تازولت14

20-09-1993حشاشنة   مسعود مقبول3500117811.90 باتنة15

26-02-1993اعراب   نصر الدین مقبول3500120111.46 حیدوسة مروانة16

1992خالل حرشاش   نورة مقبول3500122110.56 باتنة17

23-05-1993مساعدیة   نجاة قریب من الجید3500119512.43 مروانة18

09-03-1992العوفي   یمینة مقبول3500125610.95 باتنة19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5007/باتنة-ثانویة ابن فلیس عمار حملة: المؤسسة 

21-07-1994بوعزة   إكرام مقبول3500145011.95 باتنة1

17-07-1995كرازدي   اسالم مقبول3500149511.65 عین التوتة2

07-08-1994بن سلیطان   اكرام قریب من الجید3500150513.66 باتنة3

20-09-1994صاولي   الیاس مقبول3500152010.42 ثنیة العابد4

06-12-1993بلوناس   حكیمة مقبول3500166710.60 باتنة5

11-08-1991سنقوقة   حسام مقبول3500163710.63 بریكة6

10-02-1993بن عبید   خالد مقبول3500169911.90 باتنة7

11-01-1993دیرام   حنان مقبول3500168411.30 باتنة8

15-06-1994صحراوي   حنان مقبول3500169011.43 باتنة9

08-08-1994بخوش   ذكرى مقبول3500174510.18 باتنة10

12-02-1994بن بختة   رفیدة قریب من الجید3500179812.85 عین طایة11

28-09-1994غضبان   رقیة جید جدا3500180216.30 باتنة12

18-11-1994غناي   ریان جید3500184515.47 بریكة13

29-09-1993حراث   سارة مقبول3500190011.35 باتنة14

26-02-1994فرادي   زینب مقبول3500188310.14 باتنة15

11-10-1994بوعرعور   سمیة مقبول3500196611.52 باتنة16

26-06-1994زایدي   شھرة مقبول3500201910.00 باتنة17

27-10-1994جرادي   شھرة قریب من الجید3500202012.37 مروانة18

27-11-1994قریدي   صباح مقبول3500205210.29 باتنة19

16-10-1994قني   صوریة مقبول3500207810.45 باتنة20

06-11-1994بوخالفة   عبد الحفیظ مقبول3500210010.26 باتنة21

14-10-1993أبركان   عائشة مقبول3500209111.95 لمسیل22

08-01-1995نزوات   عقبة مقبول3500217910.34 اریس23

15-08-1993بوناب   عفاف مقبول3500217411.01 عین ملیلة24

12-11-1994بوزید   عیسى مقبول3500221010.40 باتنة25

19-11-1994قني   فایزة مقبول3500223210.67 المسیلة26

18-02-1994رحماني   غنیة قریب من الجید3500221413.73 باتنة27

00-02-1993تواتي   فیروز مقبول3500226111.56 لمسیل28

20-07-1993بشیر   لیندة مقبول3500231610.09 لمسیل29

02-04-1993الواعیو   مروة قریب من الجید3500238712.17 أریس30

01-04-1994مخلوفي   مریم مقبول3500240211.19 باتنة31

30-05-1994سلطاني   مریم مقبول3500240510.26 باتنة32

295من57:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5007/باتنة-ثانویة ابن فلیس عمار حملة: المؤسسة 

11-06-1994بوبكر   منیرة مقبول3500244410.70 تسدان حدادة33

18-01-1992عثمان   موسى مقبول3500245311.12 أورالل34

12-05-1994یعیش   نوال قریب من الجید3500250312.40 باتنة35

10-05-1994قرزة   نور الھدى مقبول3500251911.29 باتنة36

04-09-1994مساعدیة   نور الھدى جید3500252714.10 باتنة37

06-06-1994بانو   وردة قریب من الجید3500258313.68 تازولت38

03-01-1994بونوارة   ھشام مقبول3500256710.27 باتنة39

23-05-1993نوي   وردة مقبول3500258211.03 الشریعة40

05-06-1993مسعودي   یاسمین مقبول3500260110.32 باتنة41

19-01-1994بوقریقة   یمینة مقبول3500262111.99 تسدان حدادة42

30-07-1993فرشة   یسمینة قریب من الجید3500261113.51 مروانة43

23-01-1994بعیط   جمیلة قریب من الجید3500162412.35 باتنة44

17-01-1993بن عامر   بوعالم مقبول3500159910.15 باتنة45

15-05-1994جدیدي   لیلى مقبول3500230910.05 باتنة46

15-10-1994غنام   كریمة مقبول3500227310.14 عین جاسر47

72 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

29-10-1994منري   یاسمین مقبول3500057711.52 باتنة1

09-01-1993بوحیحي   وناسة مقبول3500057411.49 ثنیة العابد2

24-01-1993بالح   آسیا مقبول3500000211.32 باتنة3

21-08-1994بونوارة   أمال أحالم مقبول3500003110.68 نقاوس4

19-04-1994جنان   أسامة قریب من الجید3500001712.75 باتنة5

12-08-1994عجینة   إیمان مقبول3500006310.14 باتنة6

29-11-1992بن لخضر   ایمان مقبول3500010010.88 باتنة7

03-10-1992بومسنغ   رحمة مقبول3500018110.22 باتنة8

10-12-1993زروال   سارة مقبول3500023710.78 باتنة9

25-05-1994شودار   عبد النور مقبول3500035711.24 باتنة10

14-01-1993قعودة   لیلیة مقبول3500044210.39 باتنة11

18-04-1994منصوري   مریم مقبول3500047810.38 باتنة12

03-08-1993نزوات   محمد مقبول3500045010.26 اریس13

26-11-1994بن كرامة   مشیرة مقبول3500048410.40 باتنة14

03-07-1994تواتي   مھدي مقبول3500049511.14 باتنة15

01-03-1993سیدي علي   منال مقبول3500048910.55 باتنة16

09-12-1994النوي   ھاجر مقبول3500054811.43 باتنة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

01-01-1995تواتي   حوریة مقبول3500066510.79 بئر العاتر1

02-06-1991جبالي   شفیق مقبول3500070310.33 باتنة2

14-04-1992جرادي   صفیة مقبول3500071011.96 واد الماء3

07-09-1992حركات   شمس الدین مقبول3500070410.65 باتنة4

31-07-1993خمیس   حوریة قریب من الجید3500066412.27 باتنة5

03-05-1993زغینة   أمینة مقبول3500064010.43 باتنة6

03-08-1994زیداني   حسیبة قریب من الجید3500065913.15 باتنة7

10-04-1994غنیة   رمیساء مقبول3500068211.87 باتنة8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

18-01-1993ابریر   بسمة مقبول3500065410.98 حیدوسة9

09-07-1993ابركان   عائشة جید3500071414.49 باتنة10

02-07-1992بن أم السعد   لبنى مقبول3500072810.18 باتنة11

21-12-1994بوراس   نسرین مقبول3500074410.67 باتنة12

28-05-1992جبالي   نورالھدى مقبول3500074710.52 باتنة13

03-05-1994حماد   منال مقبول3500073611.40 باتنة14

29-11-1993دعاس   فاطمة الزھراء مقبول3500072111.08 باتنة15

07-05-1991محمد الشریف   عبد المجید قریب من الجید3500071612.16 باتنة16

07-06-1994ھدنة   كریمة مقبول3500072610.98 باتنة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

09-02-1994صید   أنوار قریب من الجید3500085412.12 باتنة1

24-10-1994جبارة   امال قریب من الجید3500088412.49 باتنة2

01-07-1992بن مزھودة   حمزة مقبول3500093010.43 باتنة3

20-05-1993خمري   حسام مقبول3500092011.41 باتنة4

11-07-1994مقعاش   جالل الدین مقبول3500091810.18 باتنة5

20-12-1993الطیب   رحمة مقبول3500096710.31 باتنة6

01-03-1994بلعید   رمیساء مقبول3500097911.56 باتنة7

19-05-1994كویسي   دنیا قریب من الجید3500095513.12 باتنة8

08-10-1994یحیاوي   رقیة قریب من الجید3500097313.83 باتنة9

19-09-1994بن مسعود   زھیة مقبول3500099011.13 باتنة10

05-04-1992خالدي   سمیة قریب من الجید3500101512.30 باتنة11

29-04-1994زدام   سمیة مقبول3500102010.65 باتنة12

16-01-1995ناصري   سلیمة مقبول3500101311.67 باتنة13

19-06-1994زناتي   صالح مقبول3500105010.61 باتنة14

20-12-1993مختاش   ضیاءالحق قریب من الجید3500105812.22 باتنة15

30-07-1994النوي   مراد جید3500117315.42 باتنة16

24-11-1993حداد   محمد امین مقبول3500116010.45 باتنة17

29-10-1994ساسي   نور الھدى مقبول3500121911.50 باتنة18

23-11-1994براھیمي   وفاء قریب من الجید3500124312.23 باتنة19

06-02-1993ساسي   یعقوب مقبول3500125511.34 باتنة20

15-10-1994شباح   ھاجر مقبول3500123011.86 باتنة21
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

16-12-1993دریدي   أشواق مقبول3500138410.89 میلة1

11-07-1994بوزید   أنفال مقبول3500143210.34 باتنة2

17-12-1994فالح   أمینة قریب من الجید3500142412.14 باتنة3

05-10-1993مرازقة   أمیر مقبول3500139711.30 واد الشعبة4

09-11-1994عقون   أیوب قریب من الجید3500143812.71 باتنة5

01-11-1994لبعل   إیمان قریب من الجید3500147112.27 باتنة6

05-08-1994یعیش   إكرام جید3500145115.30 باتنة7

08-10-1993عبدالحمید   إیمان مقبول3500146611.00 باتنة8

14-07-1994زیداني   إیمان مقبول3500146811.67 باتنة9

30-12-1994عبد العزیز   احمد قریب من الجید3500148613.30 باتنة10

10-11-1992بومزراق   إیناس مقبول3500147311.57 باتنة11

27-09-1993ابریر   امیرة قریب من الجید3500152912.64 مروانة12

07-11-1994حمان   ایمان جید جدا3500155716.23 مروانة13

03-12-1992خالدي   بالل مقبول3500158410.22 المعذر14

06-05-1993صاولي   بالل مقبول3500158610.97 باتنة15

14-05-1994بوصوردي   حنان جید3500168915.30 باتنة16

15-02-1994نجاي   خباب قریب من الجید3500170312.55 باتنة17

02-02-1994ساسي   خولة قریب من الجید3500173112.56 باتنة18

22-09-1994النوي   خدیجة جید3500171515.87 باتنة19

27-11-1994براھیمي   خنساء مقبول3500172611.60 باتنة20

01-01-1993مباركي   خولة مقبول3500172711.39 باتنة21

04-11-1993خیرالدین   دنیا مقبول3500173811.29 باتنة22

10-12-1994شعال   رانیة قریب من الجید3500177113.12 باتنة23

15-11-1994بن شایبة   رمیساء جید3500182315.64 باتنة24

18-04-1994علواش   رندة مقبول3500183011.70 باتنة25

18-05-1994لعمامریة   سلمى جید3500194314.95 باتنة26

04-11-1994إیخلفون   سلیمة مقبول3500195111.47 باتنة27

07-05-1994بوتلیخت   سلمى قریب من الجید3500194112.25 باتنة28

16-08-1994معوشي   سلمى جید3500194514.75 باتنة29

08-01-1994حوامد   سعاد قریب من الجید3500192712.00 باتنة30

01-02-1994بن طایة   سمیة مقبول3500195911.60 باتنة31

08-08-1994درغال   سمیة قریب من الجید3500196512.08 وادي الماء32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

17-05-1994زیاني   سمیة مقبول3500196310.66 باتنة33

28-01-1993زیداني   سمیة مقبول3500195410.30 باتنة34

11-10-1994بوعبد اهللا   صفیة مقبول3500205811.80 باتنة35

24-07-1994بلقاسم   ضیاء االسالم جید3500208014.21 باتنة36

18-01-1994بوشریف   طھ عبد المومن قریب من الجید3500208812.24 باتنة37

14-10-1993صاولي   عبد الرحمان مقبول3500211910.94 باتنة38

06-08-1994قابوش   عبد الرحیم مقبول3500212610.29 أم البواقي39

01-11-1994كاوحھ   عبد السالم مقبول3500213010.15 فم الطوب40

16-08-1994بالغماس   عمار مقبول3500220011.79 باتنة41

03-03-1994یحیاوي   فاطمة الزھراء مقبول3500222811.59 وھران42

11-05-1994قندوز   غنیة قریب من الجید3500221513.92 باتنة43

07-06-1992ھدنة   عماد الدین قریب من الجید3500219612.45 باتنة44

26-11-1993بركات   فوزي قریب من الجید3500225613.20 باتنة45

26-11-1994بوكریشة   فدوى جید3500223715.51 باتنة46

29-05-1994تامرابط   فطیمة الزھرة جید3500225314.15 باتنة47

26-06-1994بزعي   فطیمة مقبول3500225011.07 بوزینة48

19-09-1994محمد الشریف   كریمة قریب من الجید3500227213.19 باتنة49

29-11-1994حداد   محمد جید3500234214.24 باتنة50

11-06-1994صغیري   محمد مقبول3500233811.33 تیبازة51

15-06-1994عاید   مروى جید جدا3500239016.33 باتنة52

04-06-1994زیتوني   مكة قریب من الجید3500242413.06 بریكة53

29-06-1994عبد الصمد   مریم مقبول3500240610.71 باتنة54

20-07-1994فراح   منصف مقبول3500243411.34 تازولت55

15-04-1994محجوب   نور الھدى قریب من الجید3500251813.35 باتنة56

16-06-1994عبد الصمد   ھاجر مقبول3500255210.43 باتنة57

21-06-1994بلقاسم   وداد مقبول3500258011.66 باتنة58

07-11-1994خواتیر   ھشام مقبول3500257110.74 باتنة59

01-01-1995شیبة   وردة شیماء مقبول3500258410.82 باتنة60

08-07-1993صوالحیة   یمینة مقبول3500262010.60 باتنة61

13-03-1994وناس   جیھان مقبول3500162911.09 باتنة62

05-08-1994طبي   توفیق جید3500161114.90 باتنة63

18-10-1994بوتلیخت   بالل جید جدا3500159516.87 باتنة64
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

23-03-1994بن شایبھ   كوثر قریب من الجید3500228413.24 باتنة65

25-10-1994تقاللت   كوثر جید جدا3500228816.30 باتنة66

23-06-1993قطاف    خولة مقبول3500131410.65 الشمرة67

05-09-1994منزر   آیة قریب من الجید3500132512.89 باتنة68

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5008/باتنة-  مسكن 500- ثانویة اإلخوة عباس : المؤسسة 

26-12-1994بالة   فاطیمة الزھراء قریب من الجید3500282312.57 باتنة1

19-05-1994بوصوردي   محمد أمین قریب من الجید3500283213.61 بریكة2

16-01-1994بوقرن   نادیة قریب من الجید3500285112.75 باتنة3

28-06-1994زیتون   المیة قریب من الجید3500282913.13 مروانة4

16-07-1994سلیمي   فاطمة الزھراء قریب من الجید3500282213.19 خنشلة5

06-02-1994عالوة   مایسة قریب من الجید3500283013.69 باتنة6

06-09-1993بوتلیخت   ساره مقبول3500277210.57 باتنة7

17-07-1992حمیش   رمیساء مقبول3500276110.76 باتنة8

28-06-1993فراح   سلمى مقبول3500277711.57 باتنة9

04-08-1993قریدي   رضا قریب من الجید3500275913.03 اریس10

03-11-1992قزي   حفیظة مقبول3500274511.24 باتنة11

14-05-1994لقلیب   خدیجة قریب من الجید3500275212.95 باتنة12

27-07-1993معاشي   حسام الدین مقبول3500274310.00 باتنة13

10-08-1994ناجي   خولة مقبول3500275310.69 باتنة14

07-10-1994یوكانة   خیرة مقبول3500275410.54 باتنة15

20-11-1992شیشون   بشیر مقبول3500273311.59 باتنة16

12-11-1994مھنة   سیف الدین جید3500278515.29 باتنة17

140 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

04-10-1994قادري   محمد مصطفى مقبول3500418611.65 باتنة1

09-12-1994صدوقي   مریم مقبول3500419610.84 باتنة2

15-07-1993تلغمتي   محمود عاطف مقبول3500419011.20 باتنة3

09-03-1993جاب اهللا   منال مقبول3500420510.50 باتنة4

03-11-1994خماري   مریم شروق مقبول3500419710.98 قسنطینة5

09-07-1994عولمي   لمیس مقبول3500416510.68 باتنة6

26-06-1994زروال   كاھنة مقبول3500415211.65 باتنة7

01-01-1994باحماني   بیھ أسماء مقبول3500400711.81 باتنة8

15-12-1994میھوبي   كنزة مقبول3500415811.96 بریكة9

17-10-1993عبد النوري   الیاس مقبول3500398410.40 باتنة10

31-08-1994اسماعیل   محمد مقبول3500417310.36 باتنة11

03-01-1993بن طایة   عبد اهللا مقبول3500412211.00 باتنة12

28-04-1993سلطاني   سمیحة قریب من الجید3500409412.71 باتنة13

23-06-1993زاوي   عبد الفتاح مقبول3500411810.90 باتنة14

21-07-1994بن یحي   إبتسام قریب من الجید3500395712.28 مروانة15

13-12-1993الشریف   أنیس مقبول3500395511.04 باتنة16

23-02-1994بن دعاس   أسامة مقبول3500393710.43 باتنة17

19-06-1993نوري   خلود قریب من الجید3500403312.36 أریس18

18-09-1993ھدنة   حیاة مقبول3500402510.55 باتنة19

26-09-1994بوفجیغن   نور الھدى قریب من الجید3500423912.24 باتنة20

13-06-1993فردي   حنان قریب من الجید3500402412.57 باتنة21

06-09-1993رحالوي   نور الھدى مقبول3500423711.62 قسنطینة22

19-12-1993عشي   سمیة مقبول3500409310.36 وادي الشعبة23

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

03-10-1994بصوفي   أسماء مقبول3500083711.39 باتنة1

05-12-1993أورلیسان   أحالم قریب من الجید3500082513.09 باتنة2
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

29-05-1993بوزحافي   أسماء مقبول3500083210.45 باتنة3

12-09-1992مدیازة   بالل مقبول3500090710.59 وادي الشعبة4

22-05-1993حشاشنة   بسمة مقبول3500090411.88 باتنة5

11-11-1993جنابة   حسناء مقبول3500092410.52 باتنة6

28-11-1993بن بوعبداهللا   فاطمة الزھراء مقبول3500111311.32 باتنة7

04-07-1994بن لحسن   لحسن مقبول3500113410.72 نقاوس8

30-08-1994بادسي   خولة مقبول3500094910.39 باتنة9

23-08-1994یوسفي   زكریاء مقبول3500098810.34 باتنة10

19-12-1992دالندة   زاكي مقبول3500098710.85 عین التوتة11

03-06-1993بوعلي   رندة مقبول3500098311.55 باتنة12

27-01-1994حاید   طارق مقبول3500105910.96 باتنة13

28-06-1993بن سخریة   صلیحة قریب من الجید3500105412.53 واد الشعبة14

04-09-1992شافعي   ھادیة مقبول3500123110.15 باتنة15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

18-10-1994نزار   أسامة قریب من الجید3500135912.20 باتنة1

19-02-1994زحاف   أسامة قریب من الجید3500135513.91 باتنة2

31-08-1994بن براھیم   أسماء مقبول3500137411.50 باتنة3

15-12-1994عبدو   أمیرة جید3500140815.35 باتنة4

15-07-1994شیوخ   أمیر مھدي قریب من الجید3500139912.52 باتنة5

14-02-1994بونوارة   أنفال مقبول3500143010.82 باتنة6

20-08-1994بن السعدي   إیمان مقبول3500147010.64 باتنة7

06-07-1994مسعودان   إلیاس جید3500145714.69 باتنة8

13-05-1994أونیسي   إشراق مقبول3500144710.91 باتنة9

07-01-1993بروال   إلیاس مقبول3500145410.42 باتنة10

14-03-1994بوغریس   ابتسام جید3500147514.81 باتنة11

11-09-1993رحموني   ابراھیم مقبول3500147910.89 باتنة12

29-08-1993عبد الصمد   اكرام مقبول3500150410.81 باتنة13

12-07-1993بوحوفاني   ابتسام قریب من الجید3500147412.84 باتنة14

03-05-1994زغینة   اماني مقبول3500152411.97 بااتنة15

23-09-1994قاجة   برھان جید3500157015.74 قسنطینة16

03-08-1993معطار   حذیفة مقبول3500163510.69 باتنة17
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

25-01-1995مرابط   حلیمة مقبول3500167210.68 باتنة18

16-03-1994بن فلیس   حوریة مقبول3500169411.35 باتنة19

20-05-1994عثامنة   حمزة قریب من الجید3500167612.07 باتنة20

03-12-1993لخضر فریحة   خمیسة قریب من الجید3500172512.65 باتنة21

26-12-1994مبرك   خدیجة مقبول3500171711.75 باتنة22

10-08-1994دمبري   خدیجة جید3500171415.91 باتنة23

30-09-1994یحي   رانیة جید3500176814.24 باتنة24

08-08-1994ربوح   رحمة مقبول3500178510.42 باتنة25

1994خالل مسعودي   رجاء جید جدا3500177917.74 باتنة26

01-11-1994مغشیش   رمزي قریب من الجید3500181013.77 مروانة27

17-12-1994رمضان   رمیساء مقبول3500182510.52 باتنة28

07-10-1993بلكافي   رندة مقبول3500182810.95 باتنة29

24-06-1994بن عبد الرحمان   زكریاء مقبول3500186711.25 باتنة30

16-01-1994بلقاسم بوزیدة   ریان مقبول3500184111.12 باتنة31

28-10-1994بوحنیك   ریان جید جدا3500184416.50 باتنة32

14-10-1994سامعي   زمردة مقبول3500187110.62 باتنة33

02-06-1993جبایلي   ریمة مقبول3500185110.60 بوزینة34

16-05-1994عشاري   زكیة قریب من الجید3500187013.07 باتنة35

02-08-1994األخضري   ریحان قریب من الجید3500184613.75 باتنة36

17-04-1994منینة   زین الدین جید3500187514.62 القنطرة37

29-07-1994ھامل   سلمى مقبول3500194410.22 باتنة38

08-10-1994عقوني   سیف الدین جید3500200515.96 باتنة39

08-06-1994بوھیدل   شبیلة جید جدا3500200816.72 قسنطینة40

16-09-1994شاوش   شھرزاد مقبول3500202511.25 باتنة41

18-07-1994بوعبداهللا   شیماء مقبول3500204411.09 باتنة42

30-03-1994مباركي   عائشة قریب من الجید3500209213.90 عین التوتة43

21-03-1993سعیدون   عبد الرؤوف مقبول3500211110.93 باتنة44

09-12-1994عالوي   ضیاء الدین قریب من الجید3500208412.03 آریس45

20-10-1993شیحة   عبد الرؤوف مقبول3500211310.02 باتنة46

06-01-1993لحباري   عبدالجلیل قریب من الجید3500215012.05 تازولت47

18-10-1993عوفي   عبد الوھاب قریب من الجید3500214812.29 باتنة48

10-06-1994مزعاش   عالء الدین مقبول3500218411.04 باتنة49
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

24-10-1994داغة   عبلة قریب من الجید3500216512.31 باتنة50

21-01-1993فوناس   عبدالفتاح مقبول3500215810.83 اریس51

10-05-1994قزي   عماد قریب من الجید3500219412.80 باتنة52

29-12-1994سیحالي   فاتح امین مقبول3500222310.63 باتنة53

05-10-1993سعادنة   فاتح مقبول3500222110.14 فم الطوب54

26-11-1994زقرار   فاطمة الزھراء مقبول3500223011.00 باتنة55

06-10-1994روابح   ماجدة قریب من الجید3500232012.10 باتنة56

01-07-1992صحراوي   محمد مقبول3500233411.02 باتنة57

30-08-1994مھنة   لینة جید3500231415.72 باتنة58

20-03-1993عوف   محمد الصالح مقبول3500235210.90 باتنة59

18-07-1994فروج   مروى مقبول3500239110.87 باتنة60

03-10-1994حسینات   محمد شھین جید3500236215.70 باتنة61

21-01-1994بوحناش   مریم جید3500239815.17 میلة62

23-10-1994عوف   منال جید3500243014.12 باتنة63

27-11-1994بوكركور   مریم مقبول3500241310.60 باتنة64

01-09-1994بن عبد اهللا   مریم مقبول3500240911.22 باتنة65

20-08-1994بیطام   مولود قریب من الجید3500245412.75 باتنة66

19-03-1994بتیرة   نجاة قریب من الجید3500246713.54 باتنة67

02-10-1994جفال   نادیة جید3500246115.90 وادي الطاقة باتنة68

26-09-1993مدور   نوال مقبول3500250111.43 باتنة69

14-01-1994وشن   نور مقبول3500250510.62 باتنة70

04-08-1993فاضلي   نھاد مقبول3500249710.57 باتنة71

17-06-1994اسماعیل   نسرین مقبول3500248210.34 باتنة72

02-05-1994بلقاسم بوزیدة   ھاجر مقبول3500254910.67 باتنة73

02-05-1992لمباركیة   نور الیقین مقبول3500253010.78 باتنة74

25-12-1994علواش   ھاجر جید3500255814.06 باتنة75

21-07-1993بن خراف   وفاء مقبول3500259011.04 باتنة76

06-07-1994بن عبید   ھاجر قریب من الجید3500255312.75 باتنة77

13-11-1993شیشون   یاسین قریب من الجید3500260413.88 مروانة78

07-04-1993بلومي   یوسف مقبول3500262910.49 باتنة79

10-05-1994بوتغریین   یونس مقبول3500264410.47 اریس80

22-10-1994زغینة   جمال الدین مقبول3500162011.74 باتنة81
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

21-01-1994قوجة   ثوریا مقبول3500161411.40 وادي الطاقة82

16-08-1994بن قوتة   بالل مقبول3500159411.08 باتنة83

01-11-1994مرابط   جمال الدین مقبول3500162110.71 دلس84

01-09-1994قاضي   لیلیة جید3500231214.30 باتنة85

23-12-1994بزقراري   المیة قریب من الجید3500229313.35 عین وسارة86

01-08-1994غشام   لبنى مقبول3500229610.35 باتنة87

23-01-1994مرادي   كوثر مقبول3500228311.15 باتنة88

12-10-1993بورمادة   لقمان مقبول3500230411.26 قایس89

02-06-1994شیخي   لیلیا مقبول3500231111.05 قسنطینة90

10-08-1994جبارة   أحالم جید3500134015.54 باتنة91

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

07-10-1993بوشریط   معاذ مقبول3500296810.22 باتنة1

27-04-1993إنزارن   محمد المھدي مقبول3500295711.76 نقاوس2

29-01-1994بن یحي   ھشام قریب من الجید3500297512.45 باتنة3

10-09-1993یوسف   یاسمین مقبول3500298110.75 باتنة4

30-08-1993بن عائشة   صابر مقبول3500292910.77 تیمقاد5

23-01-1993روابح   محمد لمین مقبول3500296110.64 باتنة6

22-05-1993مدور   عبدالنور مقبول3500293910.58 باتنة7

27-08-1993ھادف   شعیب قریب من الجید3500292612.69 الشمرة8

04-08-1994برحمون   أنور مقبول3500289211.63 بئر مراد رایس9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

13-11-1994رحموني   لمیس مقبول3500310711.69 باتنة1

07-08-1992بادق   عبد الكریم مقبول3500308911.21 منعة2

10-09-1992لطرش   عدنان مقبول3500309510.24 باتنة3

26-04-1994بوعلي   فطیمة مقبول3500310210.35 باتنة4

01-09-1992أوشن   عبد الحق مقبول3500308211.26 آریس5

23-06-1994بوخبالت   رحمة مقبول3500305311.40 باتنة6

05-08-1993رحماني   سھام مقبول3500307210.38 باتنة7

21-06-1992حماش   شكري إبراھیم مقبول3500307711.20 األبیار8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5009/باتنة- ثانویةالشیخ البشیر اإلبراھیمي : المؤسسة 

21-03-1993فریوخ   یسین مقبول3500314710.20 باتنة9

21-05-1994مزیان   یعقوب قریب من الجید3500314813.02 باتنة10

21-12-1994شطوح   أمینة مقبول3500301011.40 باتنة11

04-06-1994امحمدي   ایمان مقبول3500302710.53 باتنة12

20-10-1994عبیدي   جویدة مقبول3500303510.57 باتنة13

29-09-1994معلم   إبراھیم قریب من الجید3500301212.56 باتنة14

152 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

15-11-1992بن شعیرة   یونس مقبول3500058410.34 باتنة1

13-02-1994اسماعیل   أمیرة جید3500003614.08 باتنة2

19-04-1993درغال   أنفال مقبول3500004610.80 باتنة3

28-04-1993شنوفي   بسمة مقبول3500010511.55 باتنة4

04-12-1992بلقاسم   تقي الدین مقبول3500011710.54 باتنة5

07-01-1994شمالل   حمودي مقبول3500014410.32 باتنة6

29-03-1994خزار   حبیبة مقبول3500012511.03 باتنة7

23-08-1992بلقاسم   رندة مقبول3500020010.22 باتنة8

28-08-1994شریط   رمیساء مقبول3500019711.82 باتنة9

04-02-1993ناصري   رانیة مقبول3500017510.21 باتنة10

18-08-1992سفاري   سلمى مقبول3500026010.08 العلمة11

01-06-1994تغالبت   صوریة مقبول3500032911.00 باتنة12

20-11-1992بوشامة   فاتح مقبول3500038910.99 باتنة13

20-11-1994حداد   عبیر قریب من الجید3500036512.47 باتنة14

05-06-1994نعیمي   نرجس مقبول3500050510.73 باتنة15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

30-06-1992حراث   محمد بودي مقبول3500418010.36 باتنة1

02-06-1991شیبة   اسیا مقبول3500397810.56 باتنة2

06-02-1992قتالة   بالل مقبول3500400311.31 عین التوتة3

05-12-1993لغدیر   الیاس مقبول3500398511.08 باتنة4

06-04-1993حمامي   إیمان مقبول3500396811.13 باتنة5

05-12-1993بن بوعزیز   سلیمة مقبول3500409110.79 باتنة6

10-08-1993بن ساسي   ریمة مقبول3500406511.37 باتنة7

15-04-1993مرادي   سامي مقبول3500407910.31 باتنة8

19-09-1994السنوسي   سناء قریب من الجید3500430012.71 باتنة9

29-05-1993خالف   خدیجة منال مقبول3500429210.48 باتنة10
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

03-07-1994عبد الوھاب   رمیساء مقبول3500429711.65 باتنة11

19-09-1994السنوسي   خولة مقبول3500429411.66 باتنة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

17-11-1993بوضیاف   أمیرة مقبول3500084711.15 باتنة1

16-04-1992یحي   آسیا مقبول3500082210.40 باتنة2

18-05-1994جرو الذیب   امیرة قریب من الجید3500088713.97 باتنة3

11-05-1994بركان   فارس مقبول3500111010.87 باتنة4

03-04-1993بن دردوخ   فیصل المھدي مقبول3500112511.71 باتنة5

05-09-1994بضیاف   رقیة قریب من الجید3500097212.58 باتنة6

02-11-1993وافي   دنیا مقبول3500095411.89 باتنة7

05-09-1992بالح   سمیة مقبول3500101610.92 باتنة8

19-04-1994عنصر   شیماء قریب من الجید3500104812.55 باتنة9

17-06-1993بن خلیفة   عالءالدین مقبول3500109811.18 باتنة10

17-05-1994بوكماش   عبد الحلیم مقبول3500107010.61 ثنیة العابد11

16-05-1991سیدي علي   عبد الرحمان مقبول3500107310.62 باتنة12

24-07-1993عشیشي   مروى فطیمة الزھرة مقبول3500117410.22 باتنة13

31-10-1993لنجاصة   مسعود مقبول3500117911.02 باتنة14

30-08-1994بلولة   ندى قریب من الجید3500119613.31 باتنة15

23-03-1992حماد   نعیم قریب من الجید3500120312.42 باتنة16

07-02-1994عنصر   ھند قریب من الجید3500123712.98 باتنة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

02-06-1993لغبش   أسماء مقبول3500136410.88 بجایة1

09-02-1993الذیب   أشرف مقبول3500138110.35 باتنة2

10-10-1994سلیماني   أسماء قریب من الجید3500137612.40 باتنة3

27-04-1994محمدي   أسماء جید3500136914.65 باتنة4

24-12-1993یوسفي   أمیرة مقبول3500140310.35 باتنة5

10-06-1994بن عثمان   أنفال مقبول3500143110.80 باتنة6

17-09-1994بغورة   أماني مقبول3500139411.05 باتنة7

16-11-1993لخضر   الیاس تقي الدین مقبول3500152111.68 باتنة8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

20-03-1993لكبیر   الكاھنة مقبول3500151410.36 راس لعیون9

30-01-1992وناس   انصاف مقبول3500154210.44 باتنة10

04-12-1994بن قدور   بثینة جید3500156815.34 باتنة11

27-04-1992میلولي   بسمة مقبول3500157310.13 باتنة12

12-08-1994زموري   ایناس جید3500155914.80 باتنة13

03-11-1994سلطاني   حسام قریب من الجید3500164513.82 باتنة14

23-10-1994زیرق   حفصة جید3500166315.05 باتنة15

18-06-1993عبد النوري   حنان مقبول3500168811.88 باتنة16

25-10-1994وقالل   خدیجة قریب من الجید3500171613.74 باتنة17

03-10-1993عباش   رابح مقبول3500175011.80 باتنة18

26-07-1994منصري   دیھیة قریب من الجید3500174212.35 واسیف19

03-05-1994بن حایھ   خلیل مقبول3500172311.84 وادي الطاقة20

05-06-1993معزیز   دنیا مقبول3500173710.22 مروانة21

29-08-1993بوقنة   رضا مقبول3500179010.54 خراطة22

17-03-1994حجاز   رانیة مقبول3500176510.54 باتنة23

28-11-1993میھوبي   رامي مقبول3500175710.15 باتنة24

06-06-1993طراش   رمزي مقبول3500180610.49 باتنة25

25-05-1994بوغابة   ریمة قریب من الجید3500185312.31 باتنة26

13-01-1994باشا   سارة مقبول3500190410.25 باتنة27

27-11-1994بعون   سارة مقبول3500191810.20 باتنة28

15-05-1993بلعید   سامیة مقبول3500192210.08 باتنة29

23-01-1991زعطوط   سلمى مقبول3500193610.07 باتنة30

31-05-1994لموشي   سندس جید3500197815.22 باتنة31

26-07-1994سلیماني   شھیناز قریب من الجید3500203112.91 باتنة32

24-04-1992لقلیب   سیف الدین مقبول3500199610.24 باتنة33

01-12-1993بلدیة   شمس الدین مقبول3500201511.08 ثنیة العابد34

13-05-1994سال   شیماء رمیساء جید3500204615.12 باتنة35

10-04-1994سلوم   شیماء قریب من الجید3500204212.35 باتنة36

19-02-1994خذري   صالح الدین قریب من الجید3500206712.60 باتنة37

25-04-1993فرج   شیران مقبول3500203511.94 باتنة38

21-08-1993بن فاتح   صحراء قریب من الجید3500205412.39 باتنة39

25-03-1994غضبان   شیماء مقبول3500204110.36 باتنة40
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

06-06-1994منصوري   صبرة قریب من الجید3500205313.07 باتنة41

25-12-1994بن  شریف   شیماء مقبول3500204511.57 باتنة42

27-05-1993عبد السالم   شیماء مقبول3500203811.59 باتنة43

11-09-1992زیاني   عبد الحق قریب من الجید3500210212.29 باتنة44

16-10-1994خالف   عبد اهللا قریب من الجید3500213913.30 باتنة45

27-08-1994بن قوتة   عبد الھادي مقبول3500214710.73 باتنة46

19-12-1994بوزیدي   عبداهللا قریب من الجید3500216113.24 باتنة47

21-09-1994بوھیدل   عالء الدین جید3500218614.43 باتنة48

07-07-1994مرزلقاد   عالء الدین مقبول3500218510.17 باتنة49

27-12-1994عبیدي   فاروق جید3500222614.40 باتنة50

17-05-1993قرزة   فاتح مقبول3500221910.15 باتنة51

03-08-1993قبایلي   فریال مقبول3500224210.68 باتنة52

14-11-1992بن منصور   فردوس مقبول3500223911.10 تاكسالنت53

10-09-1994بوطبة   فتیحة مقبول3500223610.88 باتنة54

11-10-1993دباب   فضیلة مقبول3500224711.17 باتنة55

24-07-1993تامرابط   مایسة مقبول3500232410.95 باتنة56

04-07-1994عمراني   لینة قریب من الجید3500231312.15 غریان لیبیا57

27-09-1994بن عباس   محمد رضا مقبول3500235810.20 باتنة58

01-01-1994بوزنیتة   محمد لمین مقبول3500237010.81 باتنة59

18-05-1993بیطام   محمد عبد الكریم مقبول3500236611.60 باتنة60

25-09-1994عرعور   مریم قریب من الجید3500241112.61 باتنة61

24-07-1993بوھنتالة   منال مقبول3500242810.95 باتنة62

25-02-1992جزار   مونیة مقبول3500245610.95 باتنة63

11-10-1993بن النوي   نجالء مقبول3500246910.23 باتنة64

05-02-1994لحمر   نسیم قریب من الجید3500248913.35 باتنة65

24-05-1994العایب   ھاجر قریب من الجید3500255013.74 ثنیة العابد66

11-02-1994نزار   نورھان مقبول3500254110.62 باتنة67

01-01-1994بیطام   نور الھدى مقبول3500251510.24 عین التوتة68

11-10-1993دباب   وسیلة مقبول3500258711.46 باتنة69

06-02-1994بحري   ھند جید3500257315.00 باتنة70

06-04-1994شعیباي   ولید مقبول3500259810.45 باتنة71

16-05-1994بادق   تقي الدین مقبول3500160511.24 تیمقاد72
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

05-10-1994رحمون   حبیب قریب من الجید3500163013.74 باتنة73

23-05-1993عبد الصمد   حبیبة مقبول3500163110.33 باتنة74

22-03-1994اسماعیل   جھاد محمد لمین مقبول3500162610.74 باتنة75

26-11-1994دعاس   لمیس قریب من الجید3500230712.92 سفیان76

02-06-1994بوعكاز   أحالم مقبول3500133710.90 باتنة77

18-04-1994جاب اهللا   أحمد قریب من الجید3500134513.72 باتنة78

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

02-10-1992بن علي   لبنى مقبول3500310510.07 باتنة1

03-02-1994زیداني   محمد إسالم مقبول3500311311.65 باتنة2

27-12-1994شریط   محمد مقبول3500311110.10 المعذر3

20-06-1994فردي   عبد الرحمان جید جدا3500308516.85 بئر العاتر4

04-07-1992درغال   سامي مقبول3500306710.61 باریس5

11-07-1994عمران   نورالدین مقبول3500313810.28 باتنة6

14-09-1992قلیل   ھناء مقبول3500314210.46 باتنة7

07-05-1994مھار   ھیثم جید3500314315.15 باتنة8

11-06-1991بوالد   یوسف مقبول3500315010.57 باتنة9

28-03-1993العایب   اسامة قریب من الجید3500301912.02 ثنیة العابد10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5010/باتنة- ثانویة محمد الصدیق بن یحي : المؤسسة 

07-03-1993زروالي   إیمان مقبول3500321510.90 باتنة1

23-09-1993قالتي   بلقاسم مقبول3500321911.24 بلتنة2

13-12-1991مخالدي   إیمان مقبول3500321410.22 باتنة3

01-06-1991مدور   سامي مقبول3500322910.14 باتنة4

20-02-1994لخضر   نور الھدى مقبول3500325710.16 باتنة5

137 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5011/باتنة- ثانویة تامشیط : المؤسسة 

30-04-1991بن الشریف   أمال مقبول3500002810.84 باتنة1

30-04-1994غوالم   ایة مقبول3500009610.89 باتنة2

17-08-1992شباكي   رابح مقبول3500017310.00 باتنة3

07-05-1993سمصار   زینب مقبول3500022611.31 باتنة4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5011/باتنة- ثانویة تامشیط : المؤسسة 

03-12-1992لباللطة   عبدالناصر مقبول3500108711.31 باتنة1

19-08-1992مھداوي   عز الدین قریب من الجید3500108912.90 ثنیة العابد2

09-08-1993فرحات   نذیر قریب من الجید3500119712.03 باتنة3

06-05-1993كوربان   ھارون مقبول3500123210.70 بلدیة باتنة4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5011/باتنة- ثانویة تامشیط : المؤسسة 

22-09-1994بن الطیب   أنسام مقبول3500142610.62 باتنة1

09-06-1992عفوفو   ایمان مقبول3500154711.69 باتنة2

08-08-1994غزران   حلیمة جید3500167115.07 باتنة3

12-03-1993ربوح   حسام مقبول3500164010.22 باتنة4

02-10-1994نزار   رانیا مقبول3500175810.65 باتنة5

01-12-1994ھامل   رمیساء قریب من الجید3500182413.46 باتنة6

14-05-1994مقالتي   زكریاء قریب من الجید3500186412.75 باتنة7

03-08-1994عباسي   سارة قریب من الجید3500190912.59 خنشلة8

05-03-1994بالح   سھیر مقبول3500198110.78 بوزینة9

19-04-1994سواسي   شروق قریب من الجید3500201112.34 بشار10

26-07-1994غناي   شوقي مقبول3500203310.85 باتنة11

11-10-1992خدومھ   شیماء مقبول3500203610.09 خنشلة12

30-10-1992زیداني   عائشة مقبول3500209010.30 باتنة13

07-12-1994قادري   عبد الكریم قریب من الجید3500213612.12 باتنة14

22-02-1994كعبوش   كریمة جید3500227115.25 باتنة15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5011/باتنة- ثانویة تامشیط : المؤسسة 

04-03-1993بعتاش   ماسینیسا نور االسالم مقبول3500232310.45 باتنة16

21-03-1994فردي   مریم مقبول3500240110.62 باتنة17

30-05-1994بن سیدھم   موني قریب من الجید3500245512.41 باتنة18

01-11-1994بادة   میساء قریب من الجید3500245812.97 باتنة19

14-07-1994بلبج   حبیبة قریب من الجید3500163212.84 لمسیل20

09-08-1993حویشي   لقمان مقبول3500230310.32 االشمرة21

26-09-1994شباح   أحمد یاسین مقبول3500135010.87 بریكة22

31-07-1994ورتال   أحالم قریب من الجید3500133812.59 باتنة23

31 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

24-06-1994مدن   نعیمة مقبول3500061210.47 باتنة1

29-01-1993بن أم السعد   حوریة مقبول3500060610.55 باتنة2

22-08-1993رحماني   حبیبة مقبول3500060511.71 أوالد عوف3

17-08-1993كریم   رشیدة قریب من الجید3500060812.30 لمسیل4

11-05-1991كریم   حیاة مقبول3500060710.36 مروانة5

29-06-1994عمري   احالم قریب من الجید3500006912.55 باتنة6

01-03-1994مساعدیة   حوریة مقبول3500014610.78 تاكسالنت7

22-02-1993فرحاتي   حبیبة قریب من الجید3500012312.43 مقرة8

14-10-1993مزعاش   خولة مقبول3500016110.22 الحامة9

18-06-1994فرحاتي   رحیم مقبول3500018310.57 عین الخضرة10

1991خالل بن أم السعد   سلمى مقبول3500025810.41 باتنة11

22-04-1991جاب اهللا   عبد الغفور مقبول3500034410.53 باتنة12

01-09-1993بوروبة   فاروق مقبول3500039110.98 ثنیة العابد13

30-10-1992عبد العزیز   عالء الدین مقبول3500037211.25 باتنة14

06-06-1993شالغمة   كمال مقبول3500041711.53 باتنة15

12-08-1994دعاس   محمد ناصر مقبول3500046011.07 باتنة16

30-07-1994بن الطیب   منیرة مقبول3500049210.42 باتنة17

08-10-1993معماش   نھاد مقبول3500051810.27 باتنة18

25-05-1993بوزید   ملیكة مقبول3500048710.49 نقاوس19

30-11-1986خمري   نسیم مقبول3500051210.27 باتنة20

31-03-1994فیاللي   ھاجر مقبول3500054610.04 العلمة21

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

03-10-1992بوزغایة   أنور مقبول3500064111.22 اوالد فاضل1

19-05-1991شبعاني   سبأ مقبول3500069311.61 باتنة2

24-08-1994قاسمي   راضیة مقبول3500067510.06 باتنة3

21-05-1994لمودع   اسیا مقبول3500064810.84 باتنة4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

24-09-1992مسعودان   إیمان مقبول3500064210.22 باتنة5

17-12-1992عزیزي   دنیا مقبول3500067310.67 باتنة6

16-04-1993شتاري   فؤاد مقبول3500071911.13 باتنة7

16-11-1992مساعدیة   ھاجر مقبول3500075011.40 باتنة8

02-06-1991معفیفي   نعیم مقبول3500074510.17 مروانة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

27-06-1994بعزیزي   فریال قریب من الجید3500112012.67 باتنة1

20-10-1994سعدي   كنزة قریب من الجید3500113013.49 باتنة2

14-08-1992حشاشنة   خدیجة مقبول3500094210.03 باتنة3

09-03-1994بورنان   سمیة قریب من الجید3500101912.65 باتنة4

05-09-1993منصوري   سمیة مقبول3500101810.75 باتنة5

13-08-1993قیرود   عبد الوھاب مقبول3500108511.31 باتنة6

26-11-1994بلخیر   مریم قریب من الجید3500129212.39 باتنة7

19-06-1994بوعكاز   حفصة مقبول3500128511.52 باتنة8

26-02-1993جاباهللا   سفیان مقبول3500128710.64 باتنة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

09-09-1993أوراغ   أمیرة مقبول3500140211.88 باتنة1

24-12-1992بن روان   أمیرة مقبول3500140011.35 باتنة2

22-09-1994نواورة   إحسان مقبول3500144210.92 باتنة3

28-12-1993بن عمومة   بریزة مقبول3500157110.25 باتنة4

21-07-1993بطیط   حسان مقبول3500165510.64 مروانة5

19-01-1994بن الطیب   خدیجة قریب من الجید3500171013.70 باتنة6

08-04-1994بوخنوفة   خدیجة قریب من الجید3500171112.34 باتنة7

13-11-1993حشاشنة   دنیا مقبول3500173911.52 باتنة8

06-07-1991زغینة   خلیل مقبول3500172010.42 باتنة9

30-05-1992رحماني   ربیعة مقبول3500177710.77 اوالد عوف10

22-06-1995میحي   رحمة جید3500178715.35 تازولت11

06-08-1994رویبي   رفیدة قریب من الجید3500179912.84 باتنة12

10-10-1991شالغمة   سعاد مقبول3500192510.84 باتنة13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

13-11-1993عساس   سماح مقبول3500195210.15 باتنة14

04-02-1994قندوز   سمیة مقبول3500196010.24 باتنة15

03-06-1994بوقنة   سھیلة مقبول3500198511.54 باتنة16

04-04-1993سعیدي   سمیة مقبول3500195711.46 مروانة17

16-09-1992تیفراني   شھیناز مقبول3500202810.95 باتنة18

10-09-1994بن عمار   شمس الدین مقبول3500201811.95 بریكة19

11-05-1994بن أم السعد   عبد السالم قریب من الجید3500212912.55 باتنة20

20-09-1994بن عیفة   علي مقبول3500218910.88 باتنة21

16-09-1994عایلة   عماد الدین قریب من الجید3500219712.65 الشمرة22

28-05-1994لیباریر   فریال مقبول3500224411.34 باتنة23

17-12-1994زغینة   ماجدة قریب من الجید3500232112.42 باتنة24

20-07-1994حفیظ   محمد جید3500233914.01 باتنة25

27-12-1992بطیط   ملیكة مقبول3500242610.04 تالخمت26

30-09-1993قیتشاح   مریم جید3500239714.70 مروانة27

11-08-1994بوقفة   نور الیقین مقبول3500253211.79 باتنة28

21-05-1994لخضر   إیمان مقبول3500266810.51 باتنة29

03-12-1994بوذیب   ھاجر مقبول3500267910.22 باتنة30

20-03-1994أقطي   نور الھدى قریب من الجید3500267813.77 باتنة31

28-03-1992بن مزھودة   جمعة قریب من الجید3500266912.85 باتنة32

30-09-1994رحماني   سارة قریب من الجید3500267213.48 عین التوتة33

20-05-1993صالحي   دالل مقبول3500267011.76 باتنة34

24-05-1994أزروال   أمینة مقبول3500266710.92 باتنة35

12-11-1994بوتمجت   نصیرة مقبول3500267710.10 لمسان36

26-10-1992بیطام   أحالم مقبول3500132810.50 تاكسالنت37

08-10-1994نصیب   أحمد أمین قریب من الجید3500134612.20 ورقلة38

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

24-02-1993جاب اهللا   رمزي مقبول3500305510.93 باتنة1

06-01-1994بن كرامة   سیف الدین مقبول3500307511.82 باتنة2

19-02-1992حورة   ریاض مقبول3500305811.12 باتنة3

07-01-1994زالقي   ربیع قریب من الجید3500305113.25 وادي الماء4

01-08-1994عبد الرزاق   سمیة مقبول3500306910.61 باتنة5
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5012/باتنة- ثانویة حشاشنة قدور كشیدة : المؤسسة 

16-11-1993لمقود   رجاء مقبول3500305210.04 باتنة6

06-12-1993مصارة   وردیة مقبول3500314410.17 بلدیة امسوحال7

12-02-1994بلعیفة   أسماء قریب من الجید3500300713.99 باتنة8

85 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5020/باتنة- ثانویة الزین محمد : المؤسسة 

20-05-1993مرغادي   عصام مقبول3500366110.50 باتنة1

25-08-1993سراوي   عفاف مقبول3500366210.63 باتنة2

07-10-1992حجازي   فطیمة مقبول3500368710.03 باتنة3

03-05-1994صفان   موني مقبول3500376110.28 الشمرة4

06-12-1993مسمش   یعقوب مقبول3500383010.88 باتنة5

14-12-1994درفولي   إبتسام مقبول3500340810.22 باتنة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5020/باتنة- ثانویة الزین محمد : المؤسسة 

25-05-1993خواي   احالم مقبول3500397410.05 باتنة1

05-11-1994مرباعي   كنزة مقبول3500415711.01 أوالد فاضل2

01-11-1994بوغرارة   نورالھدى جید3500424215.19 عین فكرون3

24-11-1993مریر   ھیام مقبول3500425111.20 باتنة4

02-01-1993بورقبة   أسماء مقبول3500393910.42 باتنة5

12-09-1993بریك   أمال قریب من الجید3500394512.38 باتنة6

28-07-1994بن قسوم   وفاء مقبول3500425511.84 بریكة7

20-07-1991خندودي   حلیمة مقبول3500401610.97 باتنة8

04-11-1992دومانجي   ماجدة لینة قریب من الجید3500416612.71 باتنة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5020/باتنة- ثانویة الزین محمد : المؤسسة 

17-01-1994شیحة   الھام قریب من الجید3500438012.96 باتنة1

07-02-1994شنوفي   حكیمة مقبول3500440511.56 باتنة2

01-01-1994أوشن   زھیرة قریب من الجید3500445513.64 بوزینة3

22-01-1994سماعیلي   شھیرة مقبول3500448810.53 بوزینة4

07-03-1991دندح   شیماء مقبول3500449011.27 باتنة5

09-10-1992زلیخ   صوریة قریب من الجید3500449712.48 باتنة6

18-02-1994طحاح   صوریة مقبول3500449811.33 باتنة7

07-04-1993مھداوي   عفاف مقبول3500451910.42 باتنة8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5020/باتنة- ثانویة الزین محمد : المؤسسة 

01-01-1994بن نزار   مسعودة مقبول3500457211.37 شیر9

08-09-1993ركیس   مھدي قریب من الجید3500457612.17 باتنة10

07-05-1993سعادنة   إیناس مقبول3500436410.73 باتنة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5020/باتنة- ثانویة الزین محمد : المؤسسة 

27-04-1993بن دعاس   أسماء مقبول3500469610.19 عین ملیلة1

03-02-1994عبد العزیز   أسماء جید جدا3500469816.49 باتنة2

25-10-1994مزوزي   أسماء قریب من الجید3500470112.36 فم الطوب3

02-10-1994زروال   امال جید3500482615.33 شیر4

06-11-1993مزیاني   الزھرة قریب من الجید3500480512.83 باتنة5

27-06-1994شلواي   ایمان جید جدا3500484316.10 باتنة6

11-11-1994لغریب   ایمان مقبول3500484411.25 باتنة7

07-12-1993مغالوي   جھیدة مقبول3500489011.05 باتنة8

13-03-1994زناتي   حسام مقبول3500489710.72 باتنة9

14-11-1993بن خلیل   حفیظة مقبول3500491411.33 باتنة10

22-05-1994رملي   حفیظة قریب من الجید3500491613.43 ثنیة العابد11

15-11-1993حجازي   رانیة قریب من الجید3500502312.24 باتنة12

24-01-1994لزغم   رانیة مقبول3500502510.25 باتنة13

27-05-1994بن براھیم   رقیة جید جدا3500506116.39 باتنة14

18-02-1993جلول   زینب مقبول3500511211.20 باتنة15

27-09-1993شالغمة   سارة مقبول3500512810.42 باتنة16

25-03-1993معنصري   سعیدة مقبول3500515111.01 باتنة17

03-12-1994منصوري   سلمى جید جدا3500516917.45 باتنة18

17-11-1993فروج   سھام مقبول3500520411.40 مروانة19

25-02-1994مختاري   شمیسة قریب من الجید3500524613.69 غسیرة20

05-06-1994ابركان   شھیرة مقبول3500525310.45 باتنة21

24-05-1993رازي   شھیناز قریب من الجید3500525413.92 باتنة22

16-02-1993نموشي   شیھاز مقبول3500526111.43 باتنة23

10-11-1993غقال   طارق مقبول3500528911.77 بوزینة24

23-01-1994ونار   عبیر مقبول3500534910.13 واد الطاقة25

26-07-1994عبد العزیز   عفاف جید3500536014.19 باتنة26

07-03-1994لطرش   فاطمة الزھراء مقبول3500539510.88 باتنة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5020/باتنة- ثانویة الزین محمد : المؤسسة 

22-02-1993بلغویل   فھیمة مقبول3500542610.47 باتنة28

27-04-1994بومسنغ   كریمة قریب من الجید3500543512.74 با تنة29

06-05-1994بوعزیز   كریمة قریب من الجید3500543613.14 لباتنة30

08-10-1994لحمادي   لمیاء قریب من الجید3500547212.99 اریس31

18-10-1993بعقیقي   محمد االمین مقبول3500551310.64 ایشمول32

25-10-1994مزوزي   محمد االمین مقبول3500551411.07 فم الطوب33

28-08-1993بوعلي   محمد لمین مقبول3500554011.01 باتنة34

30-01-1992غشام   مراد مقبول3500555211.64 باتنة35

12-10-1994لطرش   مریم مقبول3500558211.18 باتنة36

02-04-1993المھرات   منال مقبول3500560610.62 باتنة37

03-10-1994تمجغدین   منى مقبول3500561410.09 غسیرة38

02-03-1993ریحاني   نجمة مقبول3500563610.35 بوزینة39

15-10-1994لحلوحي   نذیر قریب من الجید3500564213.01 بسكرة40

17-09-1994بوریح   نسرین قریب من الجید3500565312.21 باتنة41

07-12-1994مرغمي   نصرالدین مقبول3500566011.02 باتنة42

11-03-1994شیبوب   نور الھدى مقبول3500567811.49 سوق االثنین43

10-02-1994شارف   ھاجر مقبول3500569910.85 الشمرة44

18-10-1994بعزیز   ھشام قریب من الجید3500571512.22 باتنة45

12-08-1994بن حیزیة   ھناء قریب من الجید3500571713.59 باتنة46

11-03-1994معو   وفاء مقبول3500573711.23 وادي الطاقة47

08-09-1994سمام   یحي ریاض مقبول3500575911.00 باتنة48

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5020/باتنة- ثانویة الزین محمد : المؤسسة 

28-09-1994منصوري   اسمھان مقبول3500272211.58 باتنة1

18-05-1994عاقل   امینة قریب من الجید3500272712.63 بوزینة2

05-11-1993ریحاني   بالل مقبول3500273411.88 باتنة3

06-01-1993برسولي   زینب مقبول3500276811.43 اریس4

13-09-1994علوي   عبد الرحمان مقبول3500280311.18 باتنة5

26-10-1993عایشي   محمد امین مقبول3500283810.18 اریس6

27-12-1994كیفوش   یوسف مقبول3500286711.85 عین الدفلى7

81 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5021/باتنة-ثانویة بوزوران : المؤسسة 

02-08-1994بوشطیط   نادیة مقبول3500376411.51 باتنة1

30-07-1992جرامو   نسرین مقبول3500377910.46 باتنة2

28-07-1994قادة   ھاجر مقبول3500380111.99 باتنة3

17-02-1993بلمیھوب   أحالم مقبول3500337410.24 باتنة4

31-12-1992بونویرة   شھرة مقبول3500361411.18 باتنة5

25-08-1993سعیدي   عبد الرزاق مقبول3500364611.25 باتنة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5021/باتنة-ثانویة بوزوران : المؤسسة 

29-08-1994قنفود    ریان مقبول3500467211.82 باتنة 1

20-04-1994زراد   أسامة مقبول3500468910.28 قسنطینة2

09-06-1994ریقات   أمیرة قریب من الجید3500472312.91 باتنة3

07-10-1994ركیك   احمد نزیم جید3500478614.66 باتنة4

23-04-1994عین حوض   إلھام مقبول3500475210.95 باتنة5

07-09-1992ملوفي   امینة مقبول3500482911.09 باتنة6

02-09-1994بغامي   بثینة مقبول3500485310.00 أریس7

03-10-1994صبور   حسام الدین جید3500490314.77 باتنة8

04-11-1994مداح   تقي الدین جید3500487814.19 قالمة9

14-11-1992عبد الصمد   حمزة مقبول3500492710.66 باتنة10

10-05-1994زغاد   حكیمة قریب من الجید3500492113.27 باتنة11

21-04-1994بن حرشاش   حمزة قریب من الجید3500493513.76 باتنة12

24-07-1992بن نجاعي   حمو یزید مقبول3500494010.10 باتنة13

12-03-1994یحیاوي   خلود قریب من الجید3500498212.15 باتنة14

14-02-1994بریكي   خالد بن الولید قریب من الجید3500496912.86 باتنة15

13-10-1994بوشامة   رجاء قریب من الجید3500503313.58 الشمرة16

09-09-1992عرعار   رحال مقبول3500503510.14 باتنة17

02-08-1994قدوار   رندة قریب من الجید3500507512.55 باتنة18

05-09-1994مھمائي   ریان رحمة قریب من الجید3500508712.18 باتنة19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5021/باتنة-ثانویة بوزوران : المؤسسة 

27-03-1994بلقاسمي   سارة جید3500513314.08 باتنة20

11-07-1994بن عمارة   سارة مقبول3500513611.73 باتنة21

04-12-1992مزوري   سارة مقبول3500512211.48 باتنة22

06-07-1993تاغریست   سمیة مقبول3500518011.65 یابوس23

05-04-1994نایلي   سمیة مقبول3500518611.05 باتنة24

02-12-1994دریدي   سعیدة قریب من الجید3500515412.95 باتنة25

31-12-1994مصمودي   سناء جید3500519715.53 زریبة الوادي26

03-07-1993دحشاش   شمیسة مقبول3500524511.43 باتنة27

21-11-1994مناصر   طارق جید3500529114.80 باتنة28

30-10-1994مھدي   عبد الرؤوف مقبول3500531411.30 باتنة29

22-10-1993زردوحي   عبد الكریم مقبول3500532711.01 آریس30

03-01-1994خلبف   عمار مقبول3500537910.25 ثنیة العابد31

27-12-1994قلفن   عبیر قریب من الجید3500535113.18 عین التوتة32

04-12-1994قرزة   فاطمة الزھراء جید3500539714.75 باتنة33

03-11-1994بلفراق   فطیمة مقبول3500542111.96 باتنة34

01-12-1993سفوحي   فطیمة الزھرة قریب من الجید3500542412.05 باتنة35

10-06-1994مناصر   كریمة مقبول3500543710.19 باتنة36

03-10-1994دحشاش   كنزة مقبول3500544910.51 باتنة37

30-09-1994سرار   لیندة مقبول3500548511.20 تیزي وزو38

30-05-1994بن حارة   لینا مقبول3500548211.79 باتنة39

01-07-1993صید   محمد الطاھر قریب من الجید3500552012.05 باتنة40

18-12-1994بلقاسم   مریم قریب من الجید3500558513.98 باتنة41

10-09-1993یعیش   مریم مقبول3500557011.55 قایس42

02-05-1994صالحي   معتز باهللا مقبول3500560011.90 نقاوس43

22-06-1994مقالتي   مسعودة مقبول3500559411.29 بولھیالت44

24-07-1994حواسي   منیرة قریب من الجید3500561813.87 باتنة45

15-08-1994رابحي   نوال جید3500566615.93 باتنة46

25-12-1994بن سلیمان   نورة مقبول3500569211.78 باتنة47

09-11-1994بن لعلى   نور الھدى مقبول3500568611.70 باتنة48

11-03-1993لكحل   ولید مقبول3500574110.56 باتنة49

09-12-1994رابحي   ھدى قریب من الجید3500571312.47 باتنة50

30-09-1994قالي   یسمینة مقبول3500576311.60 منعة51
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5021/باتنة-ثانویة بوزوران : المؤسسة 

28-06-1994معمري   یسرى مقبول3500576110.71 باتنة52

07-09-1993خدة   یاسمین قریب من الجید3500575113.35 باتنة53

59 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5022/باتنة- ثانویة طریق تازولت: المؤسسة 

15-10-1993فاضل   علي مقبول3500366810.68 باتنة1

21-07-1991بلبج   فطیمة الزھرة مقبول3500368911.08 لمسیل2

23-12-1992شخریط   كمیلیة مقبول3500370010.21 باتنة3

29-12-1992سرسة   محمد نجیب مقبول3500373510.17 باتنة4

12-09-1992بخوش   مصطفى مقبول3500375710.13 باتنة5

22-03-1992جاراهللا   مریم مقبول3500374410.86 باتنة6

19-02-1994زكري   رومیساء مقبول3500387310.55 باتنة7

23-02-1994مدور   امینة مقبول3500386210.15 حاسي مسعود8

22-07-1994فالتھ   امیرة مقبول3500386110.09 باتنة9

20-03-1993سماعیلي   مریم مقبول3500390610.21 بوزینة10

19-08-1994سلطاني   وداد مقبول3500391211.09 لمدینة11

01-06-1994بن شایبة   ھاجر مقبول3500391110.73 عین التوتة12

20-12-1994قارح   نجود مقبول3500390910.19 باتنة13

17-07-1993بلولة   أسماء مقبول3500338511.43 باتنة14

30-05-1992بلباشة   أسماء مقبول3500338410.60 باتنة15

16-06-1991لمباركیة   ایمان مقبول3500344510.20 باتنة16

23-06-1992عطیة   ریمة مقبول3500354510.06 باتنة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5022/باتنة- ثانویة طریق تازولت: المؤسسة 

1992خالل كراكیر   شھرزاد مقبول3500448511.45 قایس1

26-05-1992شخریط   شھرزاد مقبول3500448711.00 باتنة2

08-10-1992راشي   سارة مقبول3500446010.57 خنشلة3

06-11-1993مرزوق   مریم مقبول3500457010.72 باتنة4

05-03-1993خلخال   فیروز مقبول3500453410.70 بوزینة5

15-10-1993دعموش   وردة قریب من الجید3500460012.27 باتنة6

02-10-1994كحول   سارة مقبول3500463910.07 باتنة7

22-06-1994كركوري   اسامة قریب من الجید3500463113.04 اریس8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5022/باتنة- ثانویة طریق تازولت: المؤسسة 

01-11-1992شباح   زھیر مقبول3500463710.39 باتنة9

26-06-1994برنیس   یسمینة مقبول3500465110.63 باتنة10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5022/باتنة- ثانویة طریق تازولت: المؤسسة 

07-06-1993عبد الرؤوف    عبد الحق مقبول3500467311.58 1BATNA

20-02-1992سلطاني   أسماء مقبول3500469410.97 باتنة2

21-11-1993بولطیف   ابتسام مقبول3500477610.55 باتنة3

14-01-1993حواس   إیمان مقبول3500475910.35 باتنة4

04-06-1993عطیة   امال مقبول3500482210.70 عین جاسر5

23-02-1993بعلي   بسمة قریب من الجید3500485812.00 باتنة6

27-06-1993بن حودة   ایمان قریب من الجید3500483912.45 غسیرة7

08-08-1993مھداوي   حسیبة مقبول3500490711.30 شیر8

20-07-1993بومعراف   حسینة مقبول3500491011.45 باتنة9

20-05-1994بلومي   حمزة مقبول3500493710.44 باتنة10

22-03-1993مالخسو   خدیجة مقبول3500497110.12 باتنة11

30-01-1994عورة   ریمة قریب من الجید3500509112.42 بوزینة12

04-03-1993بوزیدي   سمیة مقبول3500517710.07 باتنة13

11-06-1993قاسمي   سوریة مقبول3500521710.34 یابوس14

14-12-1994بن بوزید   صابرین جید جدا3500526617.54 أوالد جالل15

26-04-1995مالخسو   نور الھدى مقبول3500585211.46 باتنة16

20-11-1993مالخسو   عبد اهللا رضوان مقبول3500533111.90 باتنة17

25-01-1994صالحي   علي مقبول3500536910.55 الحمامات18

02-07-1992بلعلوي   كنزة مقبول3500544610.15 باتنة19

04-05-1993یحیاوي   محمد لمین مقبول3500553911.95 باتنة20

03-03-1992قرابسي   مریم مقبول3500556110.84 باتنة21

20-07-1993روابحي   نصر الدین مقبول3500565911.80 یابوس22

29-04-1993بلعید   نور الھدى مقبول3500567210.42 باتنة23

18-12-1993یخلف   یاسر مقبول3500574810.85 مروانة24

19-06-1994بوملة   خلود مقبول3500583111.51 مروانة25

03-07-1994بن زروال   الشریف مقبول3500581510.81 غسیرة26

24-08-1993بوخبشة   لطفي مقبول3500584311.71 ثنیة العابد27

18-03-1994بن روان   سیف الدین مقبول3500583610.38 باتنة28
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5022/باتنة- ثانویة طریق تازولت: المؤسسة 

28-07-1993أقوجیل   حنان مقبول3500582710.06 شیر29

06-09-1994زردومي   رفیدة مقبول3500583310.69 باتنة30

22-02-1994فرحي   ربیعة مقبول3500583211.73 باتنة31

06-03-1994بوبكر   نعیمة مقبول3500584811.67 ثنیة العابد32

19-02-1994قرجع   ایمان مقبول3500581711.78 أریس33

20-05-1994جاراهللا   فؤاد قریب من الجید3500583912.02 باتنة34

04-11-1993بوطارفة   أمینة مقبول3500581110.11 خنشلة35

16-08-1994مرزوقي   عبد الحلیم مقبول3500583710.00 باتنة36

03-08-1994سحنون   مریم مقبول3500584611.34 باتنة37

12-05-1995تالوماتن   فاتن مقبول3500584010.85 اشمول38

19-08-1994سلطان   نصر الدین قریب من الجید3500584712.61 باتنة39

06-09-1994بھدنة   خدیجة قریب من الجید3500582913.52 باتنة40

06-11-1994شیبان   سھام مقبول3500583510.52 الشمرة41

15-09-1994زعطوط   خدیجة مقبول3500583011.03 واد الطاقة42

06-06-1993مالخسو   ابو بكر مقبول3500581310.99 باتنة43

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5022/باتنة- ثانویة طریق تازولت: المؤسسة 

22-10-1993فرحي   مریم مقبول3500312210.54 باتنة1

17-09-1992یحي   ھاجر مقبول3500313910.05 باتنة2

26-05-1993جلول   مصعب مقبول3500312510.57 باتنة3

16-11-1993حمزاوي   نصر الدین مقبول3500313411.63 باتنة4

18-10-1993إملولي   الشیماء مقبول3500302310.13 باتنة5

02-06-1991تابتورت   الخنساء مقبول3500302110.99 باتنة6

03-05-1994بشیحي   نبیل قریب من الجید3500318313.13 اوالد فاضل7

30-10-1994مالخسو   رانیة قریب من الجید3500317612.33 باتنة8

07-09-1994بوعرعور   اسالم مقبول3500317310.71 باتنة9

79 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

09-04-1991زواقري   فاطمة مقبول3500367510.00 باتنة1

26-12-1986قسوم   فاتح مقبول3500367310.89 زریبة الواد2

19-07-1993فرحاتي   المیة مقبول3500371111.67 باتنة3

05-12-1994ازروال   ناصر مقبول3500376611.28 باتنة4

23-01-1994غنام   زینة مقبول3500383811.86 لمسیل5

03-12-1994بن الطیب   أمیرة مقبول3500339810.13 باتنة6

18-07-1992ھدنة   أمینة مقبول3500340110.86 باتنة7

28-11-1991حجازي   ریمة مقبول3500354410.51 باتنة8

13-11-1994طالبي   سارة قریب من الجید3500356912.88 باتنة9

27-10-1993شمالل   صبرینة مقبول3500362411.25 باتنة10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

03-06-1994بوحذفان   لیلیة قریب من الجید3500073012.00 باتنة1

21-06-1994عیسى مبرك   كریمة قریب من الجید3500072713.25 باتنة2

11-01-1994مالخسو   نبیلة مقبول3500073911.04 تازولت3

17-09-1994بن عباس   واسیلة مقبول3500075510.20 بجایة4

18-07-1994عثماني   وسام مقبول3500075610.93 باتنة5

29-11-1994مرازقة   ھدیل مقبول3500075410.06 باتنة6

14-02-1994بدرالدین   سمیرة قریب من الجید3500069912.74 آریس7

03-12-1994بوشوارب   سارة مقبول3500069110.70 باتنة8

14-12-1992بوصبع   شھیناز مقبول3500070710.50 باتنة9

17-08-1993بوكركور   ایمان مقبول3500065211.36 اریس10

16-03-1994عزوز   سمیة مقبول3500069810.38 باتنة11

10-11-1994فیضالي   سارة مقبول3500069010.17 باتنة12

22-07-1994مداسي   أمیرة قریب من الجید3500063912.06 باتنة13

02-06-1993مرزوقي   رحیم قریب من الجید3500067812.77 باتنة14
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

05-03-1993بن حبرو   حیاة قریب من الجید3500441213.37 باتنة1

06-12-1992بومجان   رمیساء مقبول3500444111.48 باتنة2

28-04-1991منوني   سامیة مقبول3500446411.55 باتنة3

10-08-1991بلبج   لیاس مقبول3500454810.18 باتنة4

03-06-1994غضبان   فوزیة مقبول3500453311.25 باتنة5

25-04-1993أوجرة   نریمان مقبول3500458511.05 باتنة6

04-12-1992بودر   ھشام قریب من الجید3500459712.00 باتنة7

31-05-1993درغال   ھیبة مقبول3500459811.34 باتنة8

29-08-1994شیخي   ملوكة الھام مقبول3500457510.20 باتنة9

25-02-1994طورش   إناس مقبول3500436210.67 برواقیة10

12-10-1993فرحات   أسماء مقبول3500434210.20 باتنة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

16-09-1993بن حسان   أسامة مقبول3500468711.60 باتنة1

20-04-1994حاجي   أسامة قریب من الجید3500468813.33 باتنة2

01-04-1994عین حوض   أسماء قریب من الجید3500469912.29 تازولت3

15-12-1994كبش   أسماء جید3500470415.49 باتنة4

23-02-1993نایلي   أحمد مقبول3500468111.40 باتنة5

26-09-1994بدلة   إدریس مقبول3500474410.32 باتنة6

30-08-1994محمدي   ابتسام مقبول3500477811.57 عیون العصافیر7

22-12-1994بھلول   اسماء جید3500479515.09 باتنة8

22-02-1994تفرقنیت   امال قریب من الجید3500482313.33 بسكرة9

07-01-1994درنوني   اسماء مقبول3500479411.60 باتنة10

25-10-1994نموشي   اكرام مقبول3500480011.45 باتنة11

15-06-1994بزالة   بثینة قریب من الجید3500485113.49 أریس12

15-01-1992خلیفي   ایمان مقبول3500483810.30 باتنة13

15-04-1994شیبوب   امینة مقبول3500483210.94 باتنة14

23-01-1994باشا   حبیبة مقبول3500489311.26 بوزینة15

26-06-1994عبد الوھاب   جمیلة میار قریب من الجید3500488812.70 باتنة16

13-03-1994بن عائشة   حنان قریب من الجید3500494912.12 باتنة17

12-05-1993بوخبالت   حمزة مقبول3500492910.99 باتنة18

06-12-1994سلطاني   حسینة مقبول3500491211.28 باتنة19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

09-08-1994شریف   حمدي مقبول3500492510.29 باتنة20

17-01-1994یوسفى   حفیظة مقبول3500491511.38 باتنة21

05-10-1994بویش   خدیجة قریب من الجید3500497913.61 باتنة22

22-10-1994عجول   درین مقبول3500500611.41 باتنة23

21-07-1994لمباركیة   ذكرى منال قریب من الجید3500501512.99 باتنة24

23-10-1993إبریر   رحمة مقبول3500503710.30 باتنة25

05-05-1994عیساوي   رزیقة مقبول3500504511.54 باتنة26

06-10-1994مغاز   رمیساء مقبول3500506911.87 باتنة27

17-12-1994بشاح   ریم جید3500508814.69 باتنة28

03-01-1993تابرحة   زین الدین مقبول3500510810.68 باتنة29

26-09-1992حمزة   ریمة مقبول3500508910.59 اینوغیسن30

27-07-1994فیاللي   رونق شھرزاد قریب من الجید3500507913.20 باتنة31

31-07-1994نایلي   زكریاء عبد الرؤوف مقبول3500510211.24 باتنة32

25-01-1994نزار   زكي قریب من الجید3500510312.14 سیدي معنصر33

25-10-1994بادة   سارة جمعة مقبول3500514211.32 باتنة34

12-08-1993عمامرة   سعاد قریب من الجید3500514813.11 عین التوتة35

15-02-1994فحلول   زینب قریب من الجید3500511413.12 باتنة36

25-04-1994بن ھنیة   سمیة مقبول3500518810.58 باتنة37

23-09-1994بورمل   سلمى مقبول3500516811.68 باتنة38

01-01-1994جالل   سالم مقبول3500516210.42 آریس39

01-08-1994یلوز   سفیان مقبول3500515711.34 وادي الطاقة40

05-12-1994بن براھیم   سھام مقبول3500520811.19 باتنة41

19-06-1994بوغریس   سیف الدین مقبول3500522810.97 باتنة42

19-10-1994سعادة   سمیة مقبول3500519111.25 باتنة43

21-12-1993وغالنت   سناء قریب من الجید3500519512.14 باتنة44

30-05-1994فاضل   شروق قریب من الجید3500523912.61 باتنة45

23-09-1994بوذھبة   عبد الجلیل قریب من الجید3500530313.74 باتنة46

10-03-1994سرایري   صبرینة جید جدا3500527316.49 باتنة47

04-05-1994بركات   عبد القادر مقبول3500532610.50 باتنة48

25-12-1994حداد   عبد المنعم مقبول3500533811.17 باتنة49

01-06-1994حسیني   عبد المؤمن مقبول3500533210.64 باتنة50

29-10-1994مزیاني   عبد الرحیم قریب من الجید3500532212.90 باتنة51
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

15-08-1994نموشي   عبد الرحیم مقبول3500532110.41 باتنة52

24-09-1992ازروال   عقبة مقبول3500536110.14 باتنة53

08-07-1994تواتي   عماد مقبول3500537310.31 باتنة54

02-03-1993لعور   فؤاد مقبول3500538611.01 باتنة55

25-06-1994اعمارة   فضیلة مقبول3500541811.79 باتنة56

20-11-1992شھرة   فطیمة مقبول3500541910.49 باتنة57

27-10-1993مدور   فارس مقبول3500539210.09 شیر58

14-02-1993عبد الصمد   كنزة مقبول3500544811.20 باتنة59

07-09-1994قجیبة   كوثر مقبول3500545610.64 المعذر60

12-06-1994مذكور   لبنى قریب من الجید3500546312.70 شیر61

25-06-1994خنوش   مجدة اكرام قریب من الجید3500548913.17 باتنة62

02-09-1994زغینة   لینة قریب من الجید3500548312.46 باتنة63

16-10-1994عواج   محمد قریب من الجید3500550012.90 المعذر64

30-07-1993ملعب   لمیس مقبول3500547310.69 باتنة65

30-09-1994حمیزي   مریم مقبول3500558110.19 باتنة66

13-04-1994دحماني   مریم قریب من الجید3500557612.35 باتنة67

17-03-1992قجیبة   مریم مقبول3500556210.40 باتنة68

22-07-1993بن حودة   منى مقبول3500561311.42 باتنة69

26-02-1994بن عبد الرحمان   نادیة مقبول3500562610.97 باتنة70

13-05-1994حمیزي   نادیة قریب من الجید3500562713.39 منعة71

07-01-1993حواس   مسعودة مقبول3500559110.55 باتنة72

11-07-1992طورش   منیرة مقبول3500561710.00 باتنة73

03-08-1994عایشي   منال قریب من الجید3500561013.22 عین ملیلة74

25-03-1993لمباركیة   منال مقبول3500560510.14 باتنة75

21-05-1994یوسفي   مفیدة جید3500560314.16 اریس76

18-08-1994الطیب   نوال قریب من الجید3500566712.57 باتنة77

07-05-1994بوجوراف   نوال مقبول3500566510.32 تیمقاد78

05-02-1995مختاري   نور الھدى مقبول3500568710.69 باتنة79

05-12-1994أزروال   وھیبة قریب من الجید3500574712.19 باتنة80

07-11-1994خنوف   ھند مقبول3500572011.90 باتنة81

21-09-1994قرفي   وجدان ھدیل مقبول3500572810.67 باتنة82

22-08-1994كمشي   وفاء جید3500573915.94 باتنة83
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

08-08-1992شوالي   بشرة مقبول3500579011.23 باتنة84

11-01-1994بن تیة   یوسف مقبول3500578010.00 باتنة85

03-12-1993خنفري   یوسف مقبول3500577910.99 باتنة86

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

06-05-1991بایالش   محمد الصادق مقبول3500295611.84 باتنة1

22-06-1993شاوش   محمد رضا قریب من الجید3500295913.34 باتنة2

11-12-1993لبشق   وسیم مقبول3500298010.20 باتنة3

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

5023/باتنة- ثانویة محمد العید آل خلیفة : المؤسسة 

23-01-1993بن عائشة   أسماء مقبول3500328810.75 باتنة1

24-07-1994بورنان   ذكرى مقبول3500330310.43 باتنة2

30-03-1993ربقي   فریال مقبول3500332110.00 باتنة3

127 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

13-11-1994زرقین   نجالء مقبول3500377411.60 باتنة1

21-05-1994عمامرة   ھاجر مقبول3500380011.27 باتنة2

13-07-1994حداد   أسماء مقبول3500338810.54 باتنة3

26-07-1993دربال   الھام مقبول3500343711.25 وادي طاقة4

10-10-1993زرقین   امین طارق مقبول3500344210.44 باتنة5

20-06-1994بوخنوفة   بالل مقبول3500346010.76 باتنة6

07-10-1994جالَّل   حلیمة مقبول3500348110.24 باتنة7

1993خالل مفتوح   سارة مقبول3500356310.25 باتنة8

21-01-1993دعاس   شرف الدین مقبول3500360911.19 باتنة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

02-05-1994بوجنیبة   ایمان مقبول3500399510.67 باتنة1

07-09-1994مبارك   امل مقبول3500398611.21 باتنة2

22-09-1991مجاھد   بیة مقبول3500400610.22 باتنة3

24-05-1994منصوري   بالل مقبول3500400510.93 باتنة4

11-07-1992بوعالق   زكریاء مقبول3500406811.81 باتنة5

20-11-1994سرار   سلسبیل مقبول3500408610.15 باتنة6

15-11-1994مومني   سلمى مقبول3500408910.67 باتنة7

01-01-1994بن خلیفة   منى قریب من الجید3500421112.09 باتنة8

10-04-1994عطیة   محمد امین مقبول3500417910.17 باتنة9

05-08-1994بوتمجت   صبرینة مقبول3500410610.09 بریكة10

20-09-1994بوخنوفة   حفیظة قریب من الجید3500401513.52 باتنة11

04-06-1994بوزغایة   سمیحة مقبول3500409511.33 باتنة12

19-03-1993بوعرعور   خالد مقبول3500402711.92 باتنة13

20-03-1994سحنوني   ھاجر قریب من الجید3500424712.08 باتنة14

17-11-1994عرامي   خولة جید3500403815.49 باتنة15

04-04-1994غمري   نور الھدى قریب من الجید3500423812.49 باتنة16
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

12-02-1994لمباركیة   رحمة قریب من الجید3500405113.21 باتنة17

09-08-1994معافة   سناء مقبول3500409610.17 باتنة18

13-02-1994بوراس   أسماء قریب من الجید3500394113.17 باتنة19

25-03-1993خاللفة   ابتسام مقبول3500397110.48 باتنة20

27-03-1994زرقین   أحالم مقبول3500393611.29 باتنة21

08-05-1993سعیدي   أسماء مقبول3500394011.54 باتنة22

01-04-1992فروج   إیمان قریب من الجید3500396612.40 باتنة23

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

13-12-1993بومدین   امنة مقبول3500438311.89 باتنة1

25-06-1991عمروسي   الطاھر مقبول3500437811.09 باتنة2

13-06-1994أمالل   حمزة مقبول3500440811.87 باتنة3

29-11-1992باغزین   رندة مقبول3500444210.80 باتنة4

04-05-1992سعیدي   دراجي مقبول3500442611.33 باتنة5

18-08-1993مروشي   دنیا قریب من الجید3500442812.47 باتنة6

22-12-1993بوھزیلة   ربیعة مقبول3500443511.90 باتنة7

01-11-1994مرغاد   حیزیة قریب من الجید3500441412.50 باتنة8

27-08-1991غناي   زین الدین مقبول3500445811.98 باتنة9

29-08-1993بوراس   زھیر مقبول3500445411.55 الشمرة10

01-01-1994یملولي   سلیمة قریب من الجید3500447313.52 فم الطوب11

17-04-1992برقیة   عالء مقبول3500452211.36 باتنة12

21-06-1993بركان   عبد الحفیظ مقبول3500450410.14 باتنة13

31-10-1994مالخسو   غادة قریب من الجید3500452812.31 باتنة14

09-05-1993مغاز   مریم مقبول3500456811.70 باتنة15

24-11-1994شباح   فیروز جید3500453614.17 باتنة16

10-10-1991دردوبة   نذیر مقبول3500458210.90 باتنة17

24-03-1992زیادي   نورالھدى مقبول3500459110.23 باتنة18

21-05-1992شارف   یونس مقبول3500460711.05 باتنة19

05-08-1993قودة   نور االیمان مقبول3500458610.67 باتنة20

07-05-1992معمریة   نور الھدى مقبول3500458810.27 باتنة21

29-05-1993میلودي   نور الھدى مقبول3500458910.15 باتنة22

16-01-1993شباح   یوسف مقبول3500460510.63 باتنة23
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

27-10-1992لكحل   اسماء مقبول3500437110.62 باتنة24

09-11-1994بن نارة   إلیاس مقبول3500436110.30 باتنة25

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

13-11-1994بوعكاز   أسامة مقبول3500469110.44 باتنة1

04-08-1994تادغت   أحمد مقبول3500468211.00 باتنة2

10-04-1994عالوي   أحمد سفیان مقبول3500468411.11 باتنة3

13-07-1993محبوب   أسامة مقبول3500468610.90 باتنة4

27-12-1994مرزلقاد   آیة قریب من الجید3500467613.45 باتنة5

16-06-1994بوعالق   أمینة مقبول3500473410.60 باتنة6

22-06-1994حجازي   أمیرة مقبول3500472410.31 باتنة7

24-11-1994خواي   أمال مقبول3500471310.96 باتنة8

01-07-1994دادو   أماني جید3500471515.40 باتنة9

08-07-1994سلیماني   أمیرة مقبول3500472510.81 باتنة10

07-07-1994كنوز   أمال قریب من الجید3500471212.42 باتنة11

06-04-1993خاللي   احمد شوقي مقبول3500478511.23 باتنة12

25-09-1994زرقین   اسامة قریب من الجید3500479012.23 تازولت13

17-09-1994زروال   إیمان مقبول3500476710.52 باتنة14

31-08-1993حصروري   امحمد مقبول3500482710.65 باتنة15

09-03-1993سعادة   امال مقبول3500482011.41 وادي الطاقة16

07-06-1994محرزي   الیاس جید3500481815.65 باتنة17

10-10-1994بن فیفي   بدرة مقبول3500485511.91 بولھیالت18

22-06-1994بوحالس   ایمان جید3500484215.21 باتنة19

17-08-1994ختاش   امینة قریب من الجید3500483313.49 باتنة20

26-10-1994ریوي   بدر الدین قریب من الجید3500485412.11 باتنة21

09-04-1994عبد الدائم   انیسة مقبول3500483610.25 باتنة22

08-04-1994عجابي   ایمن جید3500484614.58 باتنة23

07-02-1994قادة   امینة قریب من الجید3500483113.16 باتنة24

23-11-1992كبش   بھاء الدین مقبول3500487010.19 باتنة25

18-11-1994ملحقاق   ایمان قریب من الجید3500484512.02 باتنة26

20-09-1994ناصر   بریزة جید3500485715.31 باتنة27

17-05-1994دحمان   جمیلة قریب من الجید3500488713.89 باتنة28
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

11-07-1992مونة   حسیبة مقبول3500490610.38 بوزینة29

17-03-1994رازي   حمزة مقبول3500493410.22 باتنة30

09-11-1994ضیف اهللا   حفیظة مقبول3500491811.20 باتنة31

17-07-1994قالة   حمیدة جید3500494215.95 منعة32

12-05-1994بن بوزة   خلیل مقبول3500498810.82 عین التوتة33

14-04-1994بوھاللة   خلیدة مقبول3500498410.24 خنشلة34

19-07-1994حزین   حوة مقبول3500495210.73 باتنة35

21-08-1994شمام   خالد مقبول3500496710.39 باتنة36

25-02-1994مزیان   خالد قریب من الجید3500496212.20 تقرت37

18-04-1993زكور   رانیة مقبول3500502111.62 عین التوتة38

24-04-1992لكحل   دنیا مقبول3500501010.39 باتنة39

08-11-1994مباركیة   دنیا مقبول3500501210.97 باتنة40

01-06-1994متشاشو   درین جید3500500515.50 باتنة41

01-06-1994نزار   ذكرى مقبول3500501411.12 باتنة42

03-01-1994بریك   رمزي قریب من الجید3500506413.45 الرمیلة43

16-01-1993بزیان   رقیة مقبول3500506011.30 باتنة44

16-10-1994خرشوش   رشدي جید3500505015.24 باتنة45

10-07-1994رحموني   رحمة جید3500504014.00 باتنة46

16-03-1993روابح   رمیساء مقبول3500506611.20 باتنة47

14-07-1994لمباركیة   رفیدة مقبول3500505711.36 باتنة48

05-12-1994ربعي   زكریاء قریب من الجید3500510112.37 باتنة49

11-06-1994زطوط   ریان مقبول3500508211.14 باتنة50

18-08-1994عباس   ریمة مقبول3500509310.52 شلغوم العید51

11-03-1994مرغمي   رندة جید3500507414.55 باتنة52

05-12-1994معرف   ریان جید3500508514.40 باتنة53

18-05-1994الوافي   سارة مقبول3500513411.74 عین التوتة54

12-12-1993بن یحي   سارة مقبول3500512910.11 باتنة55

21-10-1994راقدي   سارة قریب من الجید3500514013.15 باتنة56

20-10-1994فراح   سارة قریب من الجید3500513913.29 باتنة57

16-02-1994قارة   زینب مقبول3500511511.35 باتنة58

19-07-1994مزیاني   سارة مقبول3500513710.10 باتنة59

21-06-1994براھیمي   سمیة قریب من الجید3500518913.88 باتنة60
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

05-09-1993غضبان   سمیة مقبول3500518211.40 باتنة61

16-11-1994قلیل   سماح مقبول3500517510.82 باتنة62

24-02-1994مكنتیشي   سلیمة مقبول3500517210.50 باتنة63

14-06-1994أوراغ   سھیلة جید3500521514.17 باتنة64

30-05-1994بركاني   سیف الدین قریب من الجید3500522712.44 باتنة65

27-10-1994بالل   سھیر قریب من الجید3500521112.80 باتنة66

04-07-1994بلخوذیر   سید علي قریب من الجید3500522013.55 باتنة67

15-04-1994حزین   سھام جید3500520714.12 باتنة68

28-05-1994زروال   سھیلة جید3500521415.49 باتنة69

24-01-1994شیري   سھام مقبول3500520510.00 باتنة70

02-04-1994طرشي   سي حمادة عبد الحمید مقبول3500521911.77 باتنة71

05-06-1993عبابسة   سناء الھام مقبول3500519810.87 باتنة72

01-07-1993الطیب   شھرزاد مقبول3500524810.61 باتنة73

26-11-1994زروال   سیف الدین مقبول3500523310.91 باتنة74

04-09-1994قودة   شیماء قریب من الجید3500526012.82 باتنة75

28-08-1993لمباركیة   شافیة مقبول3500523511.75 باتنة76

24-08-1994مرابط   سیف الدین قریب من الجید3500523112.68 باتنة77

23-11-1994زرقین   صھیب قریب من الجید3500528313.54 باتنة78

24-10-1994نایت عثمان   طارق جید3500529014.63 باتنة79

15-05-1994الطیب   عبد النور مقبول3500534010.80 باتنة80

14-01-1994بوسلیماني   عبد الرؤوف مقبول3500531210.97 باتنة81

05-03-1994بوغازي   عبد المالك جید3500533414.84 باتنة82

11-02-1994لخذاري   عبد الواحد مقبول3500534111.99 شلیة83

07-01-1994یحي   عبد الناصر قریب من الجید3500533913.96 باتنة84

05-01-1993یحیاوي   عبدالرحیم مقبول3500534311.97 بوزینة85

01-01-1994اوشن   عماد الدین قریب من الجید3500537512.87 بوزینة86

13-09-1994بن عمورة   عماد الدین قریب من الجید3500537613.74 باتنة87

01-12-1994بوعالق   غالیة قریب من الجید3500538312.71 باتنة88

12-01-1993شباح   عالء الدین مقبول3500536511.15 باتنة89

25-09-1992شناف   عدیلة مقبول3500535310.30 قسنطینة90

10-01-1994طراد   عالء الدین قریب من الجید3500536613.50 تیمقاد91

11-12-1994غضبان   عقبة قریب من الجید3500536313.97 باتنة92
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

14-04-1994لعور   غنیة جید3500538515.72 باتنة93

01-05-1995مدكور   عماد مقبول3500537411.35 شیر94

08-11-1994مرزوقي   عز الدین مقبول3500535411.10 باتنة95

20-12-1994مسعودان   عصام قریب من الجید3500535712.75 باتنة96

24-10-1993بن جدیدي   فتیحة مقبول3500540511.55 أریس97

09-05-1993كبیسي   فرید مقبول3500541410.39 باتنة98

12-01-1994ناصري   فتحي مقبول3500540310.15 باتنة99

31-07-1994بن براھیم   لقمان مقبول3500547011.27 باتنة100

28-12-1994محبوبي   كریمة مقبول3500544111.37 باتنة101

04-03-1994منینة   كریمة مقبول3500543410.29 باتنة102

17-08-1994بوغرارة   لینة رمیساء جید3500548415.20 باتنة103

07-08-1994جعفر   لیلى قریب من الجید3500548012.25 باتنة104

29-10-1994رقیق   محمد إلیاس مقبول3500551010.24 باتنة105

06-10-1994سدرات   لیلیا قریب من الجید3500548113.62 باتنة106

28-01-1993الوافي   محمد الشریف مقبول3500551510.80 باتنة107

13-07-1994حسین   محمد الیاس مقبول3500552111.34 باتنة108

03-06-1994خراف   محمد رضا مقبول3500552710.00 باتنة109

23-06-1994خزندار   محمد رؤوف قریب من الجید3500552612.22 باتنة110

02-06-1994یزة   محمد خالد مقبول3500552310.50 باتنة111

06-08-1994بن النوي   مریم قریب من الجید3500557912.26 باتنة112

05-06-1993سیدي علي   مریم مقبول3500556811.10 باتنة113

06-01-1995غشام   مروة أمیرة جید3500555615.62 باتنة114

30-09-1993قیالل   مریم مقبول3500557111.85 خنشلة115

04-02-1993مھداوي   مراد مقبول3500555311.72 اریس116

06-04-1992سدرات   نادیة مقبول3500562410.75 باتنة117

08-02-1994لحمر   مسعودة مقبول3500559210.28 باتنة118

12-10-1994بن عباس   نجالء مقبول3500563410.28 باتنة119

14-11-1993حمیدة   نجود مقبول3500563910.73 باتنة120

07-01-1994لعور   نبیلة مقبول3500563110.19 باتنة121

12-12-1994مھداوي   نصیرة قریب من الجید3500566113.95 اریس122

23-02-1994بوعافیة   ھدى مقبول3500571010.00 أم البواقي123

25-01-1994خرشوش   ھاجر قریب من الجید3500569812.34 باتنة124
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

09-01-1994دحشاش   نور الھدى جید3500567614.59 باتنة125

06-08-1994سالمي   نورالدین مقبول3500568910.05 باتنة126

16-04-1994 عایشي   نور الھدى مقبول3500567911.68 باتنة127

27-07-1994لخذاري   نور الھدى مقبول3500568111.75 أم البواقي128

02-04-1994مقاوسي   نورة مقبول3500569111.25 باتنة129

24-09-1994نحناح   نور الھدى مقبول3500568511.93 باتنة130

19-02-1994بن یحیى   وھیبة قریب من الجید3500574612.40 باتنة131

02-05-1994بوزقو   ھشام مقبول3500571410.04 باتنة132

06-01-1994جعفري   وھیبة مقبول3500574510.39 باتنة133

02-11-1993حدادي   وسام مقبول3500573111.20 باتنة134

08-09-1994علواني   ھیام قریب من الجید3500572113.31 باتنة135

17-03-1994لعماري   ھیثم أمیر الدین مقبول3500572411.54 باتنة136

13-07-1994اوشن   یونس مقبول3500578810.61 تازولت137

07-06-1994بن مسعود   یعقوب مقبول3500576811.54 باتنة138

10-06-1993بوعروقن   یوسف مقبول3500577611.74 باتنة139

07-08-1993بوعكاز   یوسف مقبول3500577710.74 باتنة140

30-08-1994لمباركیة   یعقوب مقبول3500576911.80 تازولت141

11-05-1994مخناش   یسین قریب من الجید3500576512.70 باتنة142

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

5024/باتنة- ثانویة صالح الدین األیوبي : المؤسسة 

16-08-1994بلعید   مریم جید3500333614.71 باتنة1

09-07-1994بن زید   فریال مقبول3500332210.25 باتنة2

02-12-1993لكحل   شیماء مقبول3500331410.04 باتنة3

02-01-1994مسلم   صابر مقبول3500331511.71 ثنیة العابد4

203 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5025/باتنة-ثانویة عائشة : المؤسسة 

23-12-1993شامي   فردوس قریب من الجید3500368212.00 باتنة1

23-02-1994بلوم   علي مقبول3500366910.11 باتنة2

23-11-1993غنام   عبد اهللا مقبول3500365310.08 باتنة3

10-04-1993مھمائي   لیلیا مقبول3500372011.39 تیمقاد4

01-05-1992كعال   نور الھدى مقبول3500379111.51 الشمرة5

15-01-1991شبعاني   احمد اشرف مقبول3500342211.12 باتنة6

09-05-1992رحال   خدیجة مقبول3500349710.40 باتنة7

12-03-1993جبایلي   رمیساء مقبول3500353411.25 باتنة8

30-10-1994العقون   رفیدة مقبول3500353211.43 تبسة9

30-01-1994لبصیر   عائشة مقبول3500363410.00 حاسي مسعود10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5025/باتنة-ثانویة عائشة : المؤسسة 

11-07-1994بوعكاز   امیرة قریب من الجید3500399012.26 باتنة1

08-09-1993شیوخ   ایمان قریب من الجید3500399312.32 باتنة2

21-10-1992جاب اهللا   زینب مقبول3500407110.90 باتنة3

10-10-1993كریمي   سمیة مقبول3500409210.30 تنس4

10-07-1992غمراس   محمد مقبول3500417111.03 باتنة5

19-12-1993بن سخریة   شیماء قریب من الجید3500410412.11 باتنة6

23-09-1994بوركاش   نادیة مقبول3500421810.25 أقبو7

05-04-1993حصرور   ھاني مقبول3500424811.85 باتنة8

04-11-1993عباس   حسنى رجاء مقبول3500401411.19 باتنة9

08-09-1993عدیلة   رانیة مقبول3500404811.15 باتنة10

24-05-1993عوفي   صونیة مقبول3500410910.73 باتنة11

25-01-1992قواوسي   دنیا مقبول3500404110.38 باتنة12

07-11-1993عجرود   ندى الورد مقبول3500422311.22 باتنة13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5025/باتنة-ثانویة عائشة : المؤسسة 

30-11-1994ساحلي   بالل جید3500439014.50 باتنة1

29-12-1994موسي   اكرام جید3500437514.15 عین البیضاء2

21-02-1994لشقر   زكریاء مقبول3500445111.80 سدراتھ3

21-12-1993بن عالیة   خدیجة مقبول3500441810.57 الزرو4

17-09-1994نجیح   سمیة قریب من الجید3500447613.39 باتنة5

18-07-1994النوي   سامیة قریب من الجید3500446513.35 باتنة6

09-09-1993شافعي   علي مقبول3500452511.37 باتنة7

08-02-1994لبریمة   فاطمة الزھراء مقبول3500453010.89 باتنة8

08-08-1993مداسي   عفاف مقبول3500452110.17 لمسیل9

25-11-1991حشاني   عبد السالم قریب من الجید3500451212.67 باتنة10

14-10-1993بومخیلة   كلثوم مقبول3500453811.16 باتنة11

07-02-1993حساني   لبنى مقبول3500454411.42 باتنة12

26-05-1993كوشاش   محمد مقبول3500455211.29 باتنة13

21-01-1994دھانة   سامي مقبول3500455110.39 باتنة14

27-12-1994لملیزي   لطفي مقبول3500454610.02 فسدیس15

07-11-1992سامعي   مھدي عمر مقبول3500457811.66 باتنة16

23-02-1994مرباعي   یاسر قریب من الجید3500460112.24 باتنة17

09-05-1993سلطاني   اسامة الطیب مقبول3500437010.27 باتنة18

26-11-1994نزار   إلھام مقبول3500436011.83 فسدیس19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5025/باتنة-ثانویة عائشة : المؤسسة 

06-12-1994زواي   أحالم مقبول3500468010.08 بسكرة1

21-05-1994بشقة   أمینة یاسمین قریب من الجید3500473812.61 باتنة2

26-03-1994عدوان   إسالم قریب من الجید3500474613.02 أریس3

23-03-1993مداني   إكرام مقبول3500474910.12 باتنة4

24-09-1993دمبري   إلیاس مقبول3500475410.08 باتنة5

16-01-1993بارور   احالم مقبول3500478010.42 ثنیة العابد6

17-10-1994نایلي   إیمان مقبول3500476810.80 باتنة7

19-12-1994عبابسة   إلیاس قریب من الجید3500475712.69 باتنة8

01-06-1993عمامرة   احمد خلیل مقبول3500478410.71 قسنطینة9

15-11-1994بن الطیب   إیمان قریب من الجید3500476912.35 المعذر10

07-08-1994قاولي   إیمان قریب من الجید3500476612.61 باتنة11
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5025/باتنة-ثانویة عائشة : المؤسسة 

04-07-1994زروال   اسالم مقبول3500479111.15 باتنة12

01-06-1993بن عبیدي   الخنساء مقبول3500480211.93 باتنة13

14-11-1993بركة   الشریف مقبول3500480611.40 باتنة14

14-07-1994جباري   امال مقبول3500482411.71 باتنة15

20-04-1993بوزاھر   الریم مقبول3500480311.42 باتنة16

27-08-1994بوبقیرة   بوثینة جید3500485215.60 القالة17

04-08-1994عبد السالم   بدیعة قریب من الجید3500485613.97 باتنة18

21-06-1994قورداش   بایة رمیساء مقبول3500485011.01 باتنة19

19-07-1994بوراس   جالل قریب من الجید3500488112.20 باتنة20

05-08-1993بن سبع   حمزة مقبول3500493010.48 باتنة21

03-10-1993زیاني   حنان مقبول3500494511.46 عنابة22

02-01-1994محجوب   حمزة مقبول3500493310.35 باتنة23

30-04-1994حمود   خالد مقبول3500496411.10 باتنة24

24-08-1994عجرود   رانیة مقبول3500502611.19 باتنة25

16-07-1994لعربي   رفیدة جید3500505814.64 باتنة26

27-11-1994بن خراف   رمیساء مقبول3500507010.55 باتنة27

27-09-1994مرزلقاد   رحمة مقبول3500504111.88 باتنة28

01-11-1994ھدنة   رندة قریب من الجید3500507612.23 باتنة29

26-08-1994سخري   زھرة قریب من الجید3500510513.12 باتنة30

19-05-1994دھانة   ریمة قریب من الجید3500509213.22 فیسدیس31

28-08-1993كربادو   زكیة مقبول3500510411.20 ششار32

22-09-1994ساعد بوزید   ریمة قریب من الجید3500509413.49 باتنة33

27-08-1994بن حشاني   ریان مقبول3500508310.16 باتنة34

08-08-1992بعتاش   سعید مقبول3500514910.23 باتنة35

19-07-1993بوزیدة   سارة مقبول3500512710.37 باتنة36

23-12-1993شیبان   سارة قریب من الجید3500513012.98 باتنة37

13-01-1994بوعوني   سامي مقبول3500514610.74 باتنة38

21-02-1993بوجالل   سلسبیل مقبول3500516310.13 باتنة39

17-08-1994عبد الدایم   سمیر قریب من الجید3500519312.42 باتنة40

28-03-1993بلوم   سیف الدین مقبول3500522311.41 نقاوس41

31-10-1993عبد الرحمان   صابر مقبول3500526410.64 باتنة42

06-08-1993جبایلي   صالح مقبول3500526810.76 باتنة43
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5025/باتنة-ثانویة عائشة : المؤسسة 

16-07-1994فاتح   عبد الباسط مقبول3500530210.57 باتنة44

28-10-1994بن سخریة   عادل جید3500530114.24 باتنة45

19-04-1992جاللي   طارق قریب من الجید3500528813.90 باتنة46

20-03-1994خیثر   عائشة قریب من الجید3500529613.05 باتنة47

13-12-1994سعیداني   عبدالرحیم مقبول3500534410.03 باتنة48

21-01-1994سلطاني   عبد الرحمن انور قریب من الجید3500531712.15 باتنة49

20-02-1994بن مقران   عبد المنعم مقبول3500533611.71 باتنة50

20-08-1994شنوف   عمار قریب من الجید3500538012.03 باتنة51

18-05-1994شایب   فاروق زھیر مقبول3500539411.76 باتنة52

22-07-1994حوفاني   فاطمة الزھراء مقبول3500539611.47 باتنة53

10-04-1994مداني   فیروز مقبول3500542711.54 باتنة54

27-11-1994سي بلخیر   فردوس قریب من الجید3500541012.54 باتنة55

27-12-1994ھدنة   كریمة قریب من الجید3500544013.67 فسدیس56

21-04-1994بریكي   محمد جید3500549614.29 باتنة57

07-07-1994حمودة   محمد أمین مقبول3500550510.16 باتنة58

04-11-1993دكاكن   لمیس مقبول3500547411.59 باتنة59

06-01-1995مالخسو   مریم أمینة جید3500558615.35 باتنة60

12-12-1994مذكور   منتصر باهللا جید3500561214.93 باتنة61

02-06-1994بن سخریة   ناجي قریب من الجید3500562312.50 باتنة62

11-11-1994برقادي   نسرین قریب من الجید3500565512.55 اریس63

14-10-1994شایب عینو   نسرین مقبول3500565410.00 باتنة64

29-03-1994مسعودي   ھاجر مقبول3500570111.45 باتنة65

12-06-1994سلطاني   وسام مقبول3500573210.12 باتنة66

30-04-1994منزر   وفاء مقبول3500573811.25 باتنة67

30-09-1994حمالت   وسیلة مقبول3500573410.80 باتنة68

12-07-1994بوھیدل   یونس محمد رضا مقبول3500578910.10 باتنة69

13-03-1993عقون   یوسف مقبول3500577510.57 باتنة70

05-09-1994سلیمان بوعصبانة   یاسین قریب من الجید3500575612.01 القرارة71

11-09-1994قادري   یاسمینة مقبول3500575510.23 باتنة72

10-08-1994تلي   یمینة مقبول3500577211.92 باتنة73
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5025/باتنة-ثانویة عائشة : المؤسسة 

24-11-1994عواج   رضا جید3500276014.48 تبسبست1

06-09-1993قھطار   سامي إبراھیم قریب من الجید3500277413.32 باتنة2

30-06-1993زاوي   شریفة مقبول3500278910.27 وھران3

01-11-1994نواورة   شریف مقبول3500278811.90 باتنة4

19-09-1992بلعمري   شوقي مقبول3500279211.06 باتنة5

120 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5026/باتنة- ثانویة خدیجة أم المؤمنین : المؤسسة 

17-08-1992بن عبید   عبد الوھاب مقبول3500365610.25 باتنة1

05-10-1992بلولة   عبد اهللا مقبول3500365210.15 باتنة2

05-06-1993نصیب   كاھنة یمینة مقبول3500369610.48 باتنة3

19-05-1992بلخیر   كاھنة مقبول3500369511.80 عین التوتة4

10-10-1992زروال   اسكندر مقبول3500342610.65 باتنة5

07-08-1992بوراس   الخامسة مقبول3500343210.27 باتنة6

11-04-1991لطرش   حسین مقبول3500347711.35 خنشلة7

19-12-1994صبور   رحمة مقبول3500352911.45 باتنة8

22-01-1992بش   زینب قریب من الجید3500355813.92 باتنة9

05-08-1994سایغي   شیماء مقبول3500362110.25 باتنة10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5026/باتنة- ثانویة خدیجة أم المؤمنین : المؤسسة 

04-01-1994مقراني   منال مقبول3500420810.60 باتنة1

24-05-1993بن بلقاسم   كاھنة مقبول3500415111.11 باتنة2

23-03-1994سوالمیة   عماد الدین موھوب مقبول3500413710.58 باتنة3

21-03-1994ریغي   خدیجة قریب من الجید3500403112.54 عین یاقوت4

20-03-1993حمود   خدیجة مقبول3500403010.91 باتنة5

24-05-1993بن نیة   ھاجر مقبول3500424611.74 باتنة6

11-03-1994النوي   حیاة مقبول3500402611.40 باتنة7

29-09-1993عالق   إكرام علیاء قریب من الجید3500396412.36 باتنة8

10-05-1994بركاني   أمینة مقبول3500395411.23 باتنة9

29-08-1995بن سخریة   ولیدة مقبول3500425610.31 باتنة10

26-11-1994غربي   حمدان مقبول3500402111.63 سوق أھراس11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5026/باتنة- ثانویة خدیجة أم المؤمنین : المؤسسة 

18-03-1994سعد العود   ایمان مقبول3500438410.04 باتنة1

01-01-1995عرعار   شھیناز منال قریب من الجید3500448912.70 باتنة2
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5026/باتنة- ثانویة خدیجة أم المؤمنین : المؤسسة 

15-08-1992بودردابن   سمیة مقبول3500447411.45 تازولت3

19-02-1994براكنة   سلمى قریب من الجید3500446813.12 باتنة4

04-03-1994مخلوفي   صالح الدین قریب من الجید3500449312.26 باتنة5

10-11-1994عونالي   عبد الرحیم مقبول3500450911.64 تیمقاد6

09-12-1992لغرور   عادل قریب من الجید3500450013.90 باتنة7

14-12-1993ایت محند السعید   كنزة قریب من الجید3500454112.78 باتنة8

11-05-1995بن رحمون   ماسیلیا جید3500455014.89 باتنة9

02-05-1994بلقاید   یونس قریب من الجید3500460812.83 باتنة10

23-02-1994وزاني   نرجس قریب من الجید3500458412.87 باتنة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5026/باتنة- ثانویة خدیجة أم المؤمنین : المؤسسة 

22-12-1994بن عكشة   أحمد قریب من الجید3500468313.43 باتنة1

18-12-1994ملكمي   أسامة قریب من الجید3500469213.10 آریس2

27-01-1994جنان   أمیر قریب من الجید3500471812.45 باتنة3

09-04-1992صدوقي   أنیس مقبول3500474210.81 باتنة4

31-05-1993صحراوي   إیمان مقبول3500476110.65 باتنة5

01-09-1993بشیر   امین مقبول3500482811.49 باتنة6

04-04-1993بن فیالة   تقي الدین قریب من الجید3500487312.22 آریس7

22-12-1994بوعزیز   حمزة قریب من الجید3500493912.41 باتنة8

12-06-1994حصام   حنان قریب من الجید3500495012.85 سیدي عیش9

31-12-1993نمدیلي   خدیجة مقبول3500497710.56 سوق أھراس10

17-04-1992البح   رستم مقبول3500504710.16 باتنة11

18-10-1994لكحل   رقیة مقبول3500506211.42 المعذر12

04-09-1994بوزید   رندة أحالم مقبول3500507710.70 باتنة13

13-11-1992رحماني   سامي مقبول3500514410.91 باتنة14

12-04-1994جراد   سمیة قریب من الجید3500518712.10 باتنة15

04-08-1993بن منصور   شیماء مقبول3500525811.61 مروانة16

05-01-1994منسل   شھیناز مقبول3500525511.48 باتنة17

18-04-1994لمباركیة   شعیب مقبول3500524110.73 باتنة18

21-08-1993مشاكرة   عبدالقادر مقبول3500534511.35 تبسة19

17-03-1994سیاري   عبد اللطیف قریب من الجید3500532812.70 باتنة20

09-11-1994ھبول   علي قریب من الجید3500537013.27 باتنة21

295من108:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5026/باتنة- ثانویة خدیجة أم المؤمنین : المؤسسة 

24-04-1993سعیدي   فطیمة الزھرة مقبول3500542310.72 باتنة22

25-09-1994بن عبد العزیز   كھینة مقبول3500545010.36 مروانة23

11-12-1994مسعوداني   لطفي مقبول3500546811.15 باتنة24

07-01-1994جاباهللا   محمد خلیل مقبول3500552410.24 باتنة25

10-02-1994زغدان   محمد یزید مقبول3500555011.60 باتنة26

09-10-1994قصوار   محمد سلیم مقبول3500552910.53 باتنة27

13-12-1994دبابي   مروة جید جدا3500555516.46 باتنة28

17-12-1994علوي   نسمة فراح جید3500565715.84 المعذر29

26-06-1994جبایلي   نسرین مقبول3500565110.61 باتنة30

08-01-1994مالل   ھاجر مقبول3500569711.11 باتنة31

11-02-1994عبدالعزیز   ولید مقبول3500574211.14 اریس32

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5026/باتنة- ثانویة خدیجة أم المؤمنین : المؤسسة 

20-02-1993یوسفي   عبیر قریب من الجید3500309412.69 باتنة1

16-06-1991خلیل   عیسى مقبول3500310011.72 باتنة2

15-05-1993بن عمر   ھدى قریب من الجید3500314112.04 باتنة3

06-06-1994زروالي   امینة مروة مقبول3500302610.39 عین التوتة4
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5027/ثانویة ابن رشد الخاصة باتنة: المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5027/ثانویة ابن رشد الخاصة باتنة: المؤسسة 

25-06-1993رواي   إیناس قریب من الجید3500477212.74 باتنة1

24-06-1994فروج   عقبة جید3500536215.10 باتنة2

22-02-1993فروج   منال مقبول3500560411.09 باتنة3

3 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

22-09-1993بوخالفة   أسماء مقبول3500588210.25 عین التوتة1

14-07-1993بلولة   اسماء مقبول3500590110.17 عین التوتة2

25-09-1994بوقلعة   بالل مقبول3500592011.17 عین التوتة3

20-09-1994عبد النبي   خولة مقبول3500595511.58 بریكة4

02-03-1993مدور   سمیة مقبول3500601910.43 تیغرغار5

03-02-1993بن منصر   صبرینة مقبول3500604110.97 عین التوتة6

10-03-1994بالخ   كریمة قریب من الجید3500609012.08 عین التوتة7

09-09-1993شناف   لزھر مقبول3500609910.67 عین التوتة8

02-04-1993لحمر   مایسة مقبول3500610710.04 عین التوتة9

23-12-1994قرادي   نور اإلیمان مقبول3500613810.84 عین التوتة10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

07-03-1994سعادة   رانیة قریب من الجید3500621613.43 عین التوتة1

05-03-1995شینار   امیرة مقبول3500620410.84 نقاوس2

01-04-1994أوجحیح   دالل قریب من الجید3500621412.63 عین التوتة3

04-06-1993بلولة   حسان مقبول3500620810.29 باتنة4

25-11-1993بن بوزة   أكرم مقبول3500619611.77 عین التوتة5

01-05-1993تواتي   أحالم مقبول3500619110.77 باتنة6

03-02-1993حمیداتو   حوریة مقبول3500621110.65 عین التوتة7

02-07-1994خنشالي   خلود جید3500621214.72 لمسان8

21-02-1992دحماني   آمال مقبول3500619010.27 عین التوتة9

21-08-1994دربالي   ریان مقبول3500622310.00 عین التوتة10

13-10-1993زیتوني   رومیسة مقبول3500622210.02 عین التوتة11

03-05-1994قایم   جالل مقبول3500620711.99 عین التوتة12

03-12-1992لوشن   سارة مقبول3500622810.97 عین التوتة13

02-09-1994ھوادف   رمیسة قریب من الجید3500622012.31 عین التوتة14

25-10-1994وادفل   رانیا قریب من الجید3500621512.67 عین التوتة15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

27-02-1994بن نصر   سارة مقبول3500622911.15 عین التوتة16

12-09-1994شاوي   سیف الدین مقبول3500624411.00 عین التوتة17

11-08-1994بلھادي   قرمیة قریب من الجید3500625912.42 عین التوتة18

17-11-1994بن مھدي   مریم قریب من الجید3500626613.29 عین التوتة19

16-06-1994بھدة   سوسن امل قریب من الجید3500624212.08 عین التوتة20

21-09-1994حیدوسي   صبرینة مقبول3500624911.49 عین التوتة21

21-06-1994زید   فاطمة الزھراء مقبول3500625510.04 عین التوتة22

21-02-1994لعبیدي   عصام مقبول3500625311.04 عین التوتة23

07-07-1993محبوبي   سمیر مقبول3500623810.17 باتنة24

28-12-1994منصوري   سارة مقبول3500623211.22 عین التوتة25

22-06-1992حارس   عبد الرحمان مقبول3500625011.02 باتنة26

10-11-1994العقون   نادیة جید3500627014.13 عین التوتة27

08-10-1994تیفراني   نھاد مقبول3500627410.81 عین التوتة28

12-01-1993مذكور   ھارون قریب من الجید3500627712.17 عین التوتة29

06-01-1994مرزلقاد   نجاة مقبول3500627110.13 عین التوتة30

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

15-02-1994حمشي   وداد جید3500642514.42 عین التوتة1

24-12-1994بن محجوزة   بدریة قریب من الجید3500632412.98 عین التوتة2

24-04-1993تیري   بالل مقبول3500632710.68 عین التوتة3

26-09-1992یحیاوي   ادھم قریب من الجید3500631712.24 عین التوتة4

16-02-1993بالخ   سھام جید3500635615.55 عین التوتة5

05-03-1994بن أم السعد   حمزة مقبول3500634111.80 عین التوتة6

19-03-1994بوعون   صبرینة مقبول3500636311.48 عین التوتة7

09-06-1992بیطام   عبد المجید مقبول3500637510.06 اوالد عوف8

22-12-1993غزال   صالح مقبول3500636210.96 عین التوتة9

28-04-1995وناسي   خلیل مقبول3500634411.02 عین التوتة10

03-12-1991عزیز   موسى مقبول3500640810.40 عین التوتة11

11-10-1991بیطام   عماد مقبول3500638110.23 عین التوتة12

10-02-1992رواحنة   محمد بشیر مقبول3500639910.33 تاسرغینت13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

22-04-1994یحیاوي   یمینة قریب من الجید3500693512.84 باتنة1

17-02-1993بوجالل   یمینة قریب من الجید3500693412.29 عین التوتة2

28-11-1993ناصر   أحمد مقبول3500646710.49 عین التوتة3

03-07-1994یحیاوي   أمال مقبول3500648111.59 عین التوتة4

06-10-1994رقیق   أمیمة مقبول3500648811.24 بسكرة5

20-01-1994بن أم السعد   أسماء قریب من الجید3500647213.07 عین التوتة6

27-11-1994زواوي   أمال قریب من الجید3500648313.44 عین التوتة7

27-12-1994ھوادف   أسماء جید3500647714.12 عین التوتة8

23-03-1994مدور   اسماء مقبول3500651510.95 تاسرغینت9

09-01-1994لحمر   إیمان مقبول3500650711.45 عین التوتة10

10-02-1994شالغمة   إیمان قریب من الجید3500650812.99 عین التوتة11

28-03-1994شینار   اكرم جید3500651714.59 نقاوس12

04-06-1994ھوادف   الزھرة قریب من الجید3500652213.65 عین التوتة13

18-09-1994لموشي   بدر الدین مقبول3500654411.97 عین التوتة14

09-08-1994بھلول   برھان الدین قریب من الجید3500654613.26 عین التوتة15

28-03-1994قاقي   جمعة قریب من الجید3500656012.77 تاسرغینت16

07-04-1994ابركان   انقاذ مقبول3500653510.12 عین التوتة17

08-01-1994معمري   انیس مقبول3500653710.27 عین التوتة18

11-10-1993بوخالفة   رحمة مقبول3500660711.45 عین التوتة19

24-04-1993حرز اهللا   حنان قریب من الجید3500657712.20 عین التوتة20

14-08-1994موراد   دالل جید3500659915.60 عین التوتة21

22-05-1994دیرش   حنان مقبول3500658110.85 عین التوتة22

13-05-1994رحماني   سامیة جید3500664414.95 عین التوتة23

19-03-1994عزوزي   زین العابدین مقبول3500663210.05 عین التوتة24

04-08-1992فرمي   رمیصاء مقبول3500661811.17 باتنة25

25-03-1994بوتعني   رمیسة مقبول3500661410.49 عین التوتة26

17-07-1994رحماني   سامیة مقبول3500664510.85 اوالد عوف27

17-11-1994عزیز   سعاد جید3500664815.19 عین التوتھ28

23-12-1994لونانسة   ریان قریب من الجید3500662512.64 عین التوتة29

10-12-1994حمزة   سلیمان قریب من الجید3500665413.25 باتنة30

11-12-1993بطال   سمیة جید3500666315.07 بریكة31

06-06-1993بن بوزة   شھیناز مقبول3500669310.00 عین التوتة32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

19-12-1994زرقین   سیف الدین قریب من الجید3500667912.85 عین التوتة33

22-07-1993بن ام السعد   عادل مقبول3500671310.32 عین التوتة34

30-10-1994عقاقبة   صونیة قریب من الجید3500670813.90 عین التوتة35

19-09-1992حداد   عبد الصمد مقبول3500672010.50 عین التوتة36

27-11-1992بیطام   صباح مقبول3500669411.05 اوالد عوف37

01-12-1994ناصري   عبد الكریم جید3500672314.24 عین التوتة38

01-01-1994رحماني   عبد المالك مقبول3500672510.27 عین التوتة39

06-11-1994یحیاوي   عفیفة قریب من الجید3500673312.85 عین التوتة40

12-01-1993بطال   عبد المنعم جید جدا3500672716.55 بریكة41

20-12-1994عواشریة   كریمة مقبول3500677211.35 عین التوتة42

26-09-1994مخلوفي   فاطمة مقبول3500674910.50 عین التوتة43

20-07-1994زكور   فاطمة الزھراء جید3500675614.25 عین التوتة44

01-01-1994زیاد   كاھنة مقبول3500676910.54 عین التوتة45

30-01-1993حرزاهللا   علي قریب من الجید3500673712.07 عین التوتة46

23-02-1993مدور   فاطمة الزھراء مقبول3500675210.22 تاسرغینت47

13-04-1994لعور   لیلیة قریب من الجید3500679112.15 باتنة48

24-02-1993لوشان   كمال مقبول3500677410.57 عین التوتة49

11-11-1994بوخالفة   ماجدة جید3500679314.18 عین التوتة50

29-05-1994رحماني   محمد علي مقبول3500681010.69 عین التوتة51

14-07-1994ناصر   محمد الفاروق قریب من الجید3500680213.45 عین التوتة52

21-05-1994برحال   نادیة مقبول3500683911.90 عین التوتة53

25-05-1994بوعكار   مھدي قریب من الجید3500683413.04 عین التوتة54

22-11-1994بیطام   مریم مقبول3500682211.80 عین التوتة55

01-03-1994بن براھیم   نجیب قریب من الجید3500684812.00 عین زعطوط56

23-05-1993حداد   منیر مقبول3500683111.35 عین التوتة57

22-06-1994حداد   نریمان مقبول3500685211.52 عین التوتة58

22-10-1994صراع   مریم جید جدا3500681916.25 عین التوتة59

01-02-1995لوشان   مصعب جید جدا3500682416.45 عین التوتة60

08-04-1995بكیر   نور الھدى قریب من الجید3500687813.37 عین التوتة61

05-12-1994تمرابط   ھدیل جید3500689214.54 باتنة62

14-10-1994بوشطیط   نورھان مقبول3500688110.07 عین التوتة63

09-06-1994قادري   نورة مقبول3500688010.25 عین التوتة64
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

19-05-1994لوشان   نصیرة قریب من الجید3500686312.92 عین التوتة65

31-10-1994ھنین   نور الھدى مقبول3500687711.60 عین التوتة66

05-01-1994مدور   ھارون قریب من الجید3500688613.10 تاسرغینت67

23-01-1994مدور   نور الدین مقبول3500687211.25 تیغرغار68

12-08-1994حربوش   وسیم مقبول3500690710.07 عین التوتة69

28-09-1994بلجبل   وداد جید3500690114.90 عین التوتة70

24-06-1994بن عمران   وسیلة مقبول3500690610.62 عین التوتة71

21-09-1994یحیاوي   ھیثم مقبول3500689710.75 عین التوتة72

27-02-1994مدور   یسمینة مقبول3500692910.75 تاسرغینت73

08-11-1994بوخالفة   وھاد مقبول3500691611.19 عین التوتة74

20-11-1994بوھنتالة   ھناء مقبول3500689611.60 عین التوتة75

22-08-1993بعالة   یاسمینة مقبول3500692310.21 باتنة76

16-09-1994بن سماعین   وائل اشرف الدین مقبول3500689811.09 عین التوتة77

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

13-08-1994صالح   ایمان قریب من الجید3500696312.04 عین التوتة1

03-05-1994یمامي   صابرینة مقبول3500697210.02 تاسرغینت2

28-10-1994براكتھ   امنة مقبول3500696210.80 عین التوتة3

05-08-1994بلوصیف   أدم جید3500695815.11 عین التوتة4

17-10-1992بن سماعین   ھارون مقبول3500698710.14 عین التوتة5

14-09-1994بوخنوفة   أسامة مقبول3500695910.35 عین التوتة6

31-07-1994بوھنتالة   لینة قریب من الجید3500697913.80 عین التوتة7

24-08-1993بیطام   لزھر مقبول3500697810.30 عین التوتة8

03-03-1994دحماني   بالل مقبول3500696410.56 عین التوتة9

16-07-1994رحماني   جمال الدین قریب من الجید3500696513.09 عین التوتة10

03-01-1994شناف   موسى قریب من الجید3500698413.02 تاسرغینت11

16-11-1994ضامن   سلیمان مقبول3500697110.18 عین التوتة12

11-12-1994عمر   زكریاء جید3500697014.61 عین التوتة13

02-11-1994غواط   خولة جید3500696815.28 عین التوتة14

25-02-1992غواط   محمد الھادي مقبول3500698111.13 عین التوتة15

27-05-1994مخلوفي   ریاض قریب من الجید3500696912.83 عین التوتة16

20-02-1994یحیاوي   عبد الغاني مقبول3500697511.52 عین التوتة17
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5031/عین التوتة- ثانویة محمد الطاھر قدوري : المؤسسة 

20-07-1992برحال   ناصر مقبول3500698510.00 عین التوتة18

148 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

06-03-1993حنیش   حسیبة مقبول3500592810.99 عین التوتة1

11-02-1993مھمائي   حسین مقبول3500593110.95 عین التوتة2

23-07-1991بالة   ریمة مقبول3500597811.38 عین التوتة3

02-06-1994بن سماعین   راضیة مقبول3500596111.95 عین التوتة4

24-09-1993العشي   سلوى مقبول3500601110.06 عین التوتة5

17-12-1992بن عائشة   صوریة مقبول3500604511.49 عین التوتة6

06-10-1992بن سماعین   كتیبة مقبول3500608610.43 عین التوتة7

16-12-1992بن یحي   قمرة مقبول3500608410.04 عین التوتة8

03-02-1995بن علي   ھاجر مقبول3500615210.32 عین التوتة9

05-12-1995بوراس   مریم مقبول3500611710.34 باتنة10

09-05-1994حقي   ھشام مقبول3500615511.43 عین التوتة11

14-08-1992ناصر   مونیة مقبول3500612110.02 عین التوتة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

13-04-1994صالح   إیناس قریب من الجید3500620012.70 باتنة1

03-09-1994فورار   رندة مقبول3500622111.70 باتنة2

12-05-1993مدور   ریمة قریب من الجید3500622513.36 مولیة3

12-01-1994بن سماعین   زكریاء مقبول3500622711.52 عین التوتة4

18-05-1993بن تواتي   أحمد مقبول3500619211.81 عین التوتة5

03-10-1994بن على   رانیة قریب من الجید3500621712.70 عین التوتة6

24-11-1994حداد   رانیة جید3500621814.08 عین التوتة7

10-05-1992شادي   رحمة مقبول3500621910.00 باتنة8

09-07-1994صحراوي   أسماء مقبول3500619411.71 عین التوتة9

15-05-1994محبوبي   حنان جید3500621014.40 عین التوتة10

15-12-1992ناصر   صبرین قریب من الجید3500624712.04 عین التوتة11

24-08-1994بن أحمد   سارة مقبول3500623110.93 باتنة12

11-09-1993بن سماعین   سلمى مقبول3500623511.29 عین التوتة13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

06-11-1994بن خاتم اهللا   شھرزاد مقبول3500624511.29 عین التوتة14

19-09-1994بوجالل   فضیلة مقبول3500625710.54 عین التوتة15

13-06-1993بوخالفة   سلیمة مقبول3500623611.08 عین التوتة16

28-02-1992بوشطیط   سامي مقبول3500623310.31 باتنة17

17-06-1994بوعكار   فھیمة مقبول3500625811.49 عین التوتة18

25-10-1994تواتي   سمیة قریب من الجید3500623712.99 خنشلة19

22-04-1994درار   مسیلیا جید3500626715.09 عین التوتة20

28-07-1993زھور   لبنى قریب من الجید3500626013.88 الشمرة21

19-07-1994لوشان   فریال قریب من الجید3500625613.65 عین التوتة22

09-09-1993لونیس   نادیة مقبول3500626910.04 مروانة23

13-10-1994معكوف   سھیلة مقبول3500624111.81 عین التوتة24

27-12-1992اوشن   وردة مقبول3500627910.13 باتنة25

16-04-1993بوترعة   نریمان مقبول3500627310.65 عین التوتة26

15-01-1994بیطام   نورة جید3500627614.59 أوالد عوف27

10-01-1994لبریكي   یوسف مقبول3500628111.79 باتنة28

31-05-1994لریدي   نجاة قریب من الجید3500627212.29 عین التوتة29

14-10-1994معافي   ھند قریب من الجید3500627812.68 عین التوتة30

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

17-02-1993رحماني   یوسف مقبول3500643310.08 عین التوتة1

15-05-1994بوحتة   جمیلة مقبول3500633610.45 عین التوتة2

11-05-1992ستوتي   بلقاسم مقبول3500633210.59 عین التوتة3

20-02-1994لقرع   بالل مقبول3500632910.77 عین التوتة4

25-10-1992مختاري   احمد رامي مقبول3500631410.20 عین التوتة5

15-12-1993بوخالفة   عفاف مقبول3500638011.40 عین التوتة6

22-05-1992فتح اهللا   عمار مقبول3500638210.28 عین التوتة7

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

27-07-1994عزیز   أحالم مقبول3500646311.19 عین التوتة1

16-04-1994بوخالفة   أسامة مقبول3500647011.44 عین التوتة2

25-12-1994جطاو   أسماء جید3500647615.69 عین التوتة3
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

11-07-1994زروال   أسماء مقبول3500647511.72 عین التوتة4

18-07-1994مختاري   أحمیدة مقبول3500646811.60 باتنة5

14-10-1994بوشطیط   أمال قریب من الجید3500648212.80 عین التوتة6

10-04-1994ھوادف   أنفال مقبول3500649110.15 عین التوتة7

24-11-1992بوشطیط   احالم قریب من الجید3500651412.24 عین التوتة8

28-06-1994حساني   أنیس جید3500649614.22 عین التوتة9

07-06-1994زكور   الیاس قریب من الجید3500653112.85 عین التوتة10

08-09-1994عواشریة   الخمیني قریب من الجید3500652112.82 عین التوتة11

09-07-1994منصوري   إبتسام مقبول3500650011.84 عین التوتة12

06-09-1994بن أم السعد   إسمھان مقبول3500650310.15 عین التوتة13

08-04-1994دریس   جمیلة قریب من الجید3500656212.70 عین التوتة14

12-02-1993سلیمان زیتون   بكیر مقبول3500654711.69 القرارة15

29-10-1994بعزیز   حسناء جید جدا3500656916.59 عین التوتة16

05-06-1994عوفي   حسام الدین جید3500656814.22 عین التوتة17

19-03-1994یوب   توتة جید3500655614.44 عین التوتة18

19-03-1994عواشریة   دنیا مقبول3500660010.92 عین التوتة19

22-12-1993بن یحي   خولة مقبول3500659310.10 عین التوتة20

31-03-1995بوراس   حنان مقبول3500658310.67 عین التوتة21

10-09-1994درار   خولة مقبول3500659710.85 عین التوتة22

18-08-1994یحیاوي   حنین مقبول3500658611.70 باتنة23

26-01-1993بالخ   سلمى مقبول3500665110.45 عین التوتة24

24-10-1994بن بوزة   رومیسة جید3500662115.37 عین التوتة25

01-12-1994بورحیل   رندة مقبول3500661911.14 عین التوتة26

22-10-1994زكور   سارة مقبول3500664211.44 عین التوتة27

14-10-1994لبریكي   سعید إسالم قریب من الجید3500664913.20 عین التوتة28

04-12-1994حمودي   سارة مقبول3500664311.00 عین التوتة29

20-07-1994بن علجیة   سارة مقبول3500664011.40 عن التوتة30

24-03-1992العشي   زكریاء مقبول3500662811.17 عین التوتة31

22-01-1994بوخالفة   سارة قریب من الجید3500663912.92 القنطرة32

19-03-1994بوحتة   شریفة قریب من الجید3500668312.25 عین التوتة33

11-12-1993العوفي   سمیر قریب من الجید3500666812.52 عین التوتة34

13-04-1994زید   سھیر قریب من الجید3500667212.84 باتنة35
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

20-09-1994أمغشوش   سیلیا مقبول3500668011.17 عین التوتة36

29-04-1994بن عوف   سلیمة جید3500665514.39 عین التوتة37

10-05-1994ثابت   سیف الدین مقبول3500667810.52 عین التوتة38

01-07-1994حرزاهللا   سھیلة قریب من الجید3500667513.32 عین التوتة39

21-06-1993حمزة   شافیة مقبول3500668110.97 عین التوتة40

15-06-1994بوخالفة   صفاء الیقین مقبول3500669911.67 عین التوتة41

24-07-1994زعیم   صالح قریب من الجید3500670113.10 عین التوتة42

12-02-1994بیطام   صوریة مقبول3500670511.02 عین التوتة43

13-04-1994شینار   عبد الھادي مقبول3500672811.59 عین التوتة44

23-06-1994مخربش   عبد اهللا قریب من الجید3500672413.00 عین التوتة45

25-02-1993مرزلقاد   صونیة مقبول3500670711.85 عین التوتة46

22-09-1993حمدي وسار   عبد العزیز قریب من الجید3500672112.42 القرارة47

23-12-1994دحماني   فطیمة مقبول3500676711.95 باتنة48

04-09-1994كواص   عماد مقبول3500674111.64 عین التوتة49

28-05-1994شالغمة   فریال مقبول3500676211.80 عین التوتة50

21-09-1993كرید   عیسى مقبول3500674610.85 بسكرة51

10-12-1994معكوف   عیاش قریب من الجید3500674513.55 عین التوتة52

08-11-1994یحیاوي   فاطمة الزھراء كوثر قریب من الجید3500675713.27 عین التوتة53

20-03-1995بویخف   كنزة مقبول3500677811.04 عین التوتة54

01-01-1993منصوري   لمین مقبول3500678711.92 عین زعطوط55

18-11-1994دعاس   مریم جید3500682115.34 عین التوتة56

18-04-1994بن محمد   ھاجر قریب من الجید3500688213.95 عین التوتة57

27-01-1993سراي   نور الھدى مقبول3500687410.00 عین التوتة58

08-08-1993یحیاوي   ھالة مقبول3500688711.64 عین التوتة59

17-02-1994عمر   یاسین مقبول3500692410.92 باتنة60

21-09-1994بن سماعین   ھناء مقبول3500689511.37 عین التوتة61

17-12-1992لعلى   وسام مقبول3500690210.20 عین التوتة62

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

14-03-1993زید   عفاف قریب من الجید3500703012.25 عین التوتة1

13-11-1992أبركان   ھدى مقبول3500703610.04 عین التوتة2

27-08-1994بن اسماعین   بدرالدین مقبول3500701811.55 عین التوتة3
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

28-05-1994بن دراجي   یوسف مقبول3500703910.55 عین التوتة4

11-02-1993دباش   عثمان مقبول3500702910.97 عین التوتة5

09-12-1993درید   عبد الناصر جید3500702814.81 عین التوتة6

15-03-1992سعادة   مریم مقبول3500703410.05 مولیة7

02-09-1993عنان   الیاس مقبول3500701611.93 عین التوتة8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5032/عین التوتة- ثانویة معاش إبراھیم : المؤسسة 

11-07-1993بن نصر   فطیمة مقبول3500714310.00 تیالطو1

10-03-1992حلیوش   سمیر مقبول3500713510.71 بني فضالة2

24-11-1994مرزلقاد   خلیصة مقبول3500713010.70 عین التوتة3

26-04-1991مني   فضیلة مقبول3500714210.85 عین التوتة4

29-07-1994بن شنین   رزیقة مقبول3500713111.99 عین التوتة5

05-06-1994بوشطیط   بدر الدین قریب من الجید3500712412.38 عین التوتة6

29-12-1992مراس   عماد مقبول3500714010.44 عین التوتة7

10-08-1993كعنیت   مریم مقبول3500714710.31 الرباع8

30-01-1994شیح   عبد القادر مقبول3500713911.07 باتنة9

05-10-1992سماعیل   شمس الدین مقبول3500713611.24 باتنة10

10-10-1993دلندة   أمال مقبول3500711910.54 عین التوتة11

12-04-1994دخینات   امیرة مقبول3500712310.70 عین التوتة12

131 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5033/عین التوتة- ثانویة حي الشافات: المؤسسة 

07-05-1994بن علجیة   العربي مقبول3500590911.25 نقاوس1

14-08-1992بوزعتر   إبتسام مقبول3500588910.04 عین التوتة2

02-03-1992مرابط   إبتسام مقبول3500588711.82 عین التوتة3

28-06-1993بن علجیة   أحالم مقبول3500587910.13 عین التوتة4

14-07-1993ثابت   إیمان مقبول3500589210.95 عین التوتة5

20-08-1993قطافي   السعید مقبول3500590710.78 عین التوتة6

17-12-1992موراد   ابراھیم مقبول3500589810.22 باتنة7

29-11-1992بوعرعارة   إبتسام مقبول3500589010.39 عین التوتة8

14-09-1993بن بوزة   حنان مقبول3500593610.60 عین التوتة9

10-12-1994بوھنتالة   جیھان مقبول3500592710.76 عین التوتة10

15-02-1994بوشدة   ریان مقبول3500597711.93 باتنة11

07-01-1994مباركي   دالل مقبول3500595610.21 باتنة12

21-04-1994كشكش   رندة مقبول3500597410.84 عین التوتة13

21-08-1993مطاق   رقیة مقبول3500597210.23 عین التوتة14

05-11-1991لونیس   سارة مقبول3500598710.73 عین التوتة15

07-06-1992یعقوب   سمرة مقبول3500601710.86 بني فضالة16

03-03-1994غربي   سماح مقبول3500601411.17 عین التوتة17

17-06-1993بوحالة   علي مقبول3500606110.02 عین التوتة18

26-03-1994تواتیت   غنیة مقبول3500606811.73 عین التوتة19

17-09-1994عقاقبة   عائشة فریال مقبول3500605210.89 عین التوتة20

12-08-1994بوشارف   محمد مقبول3500610910.54 باتنة21

10-12-1992ضامن   لبنى مقبول3500609810.02 عین التوتة22

30-12-1992كعبار   مایسة مقبول3500610610.38 عین التوتة23

26-04-1994ثابت   فریال مقبول3500607810.56 باتنة24

04-08-1993خاطر   ولید مقبول3500616410.21 عین التوتة25
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5033/عین التوتة- ثانویة حي الشافات: المؤسسة 

01-08-1991تمرابط   ھشام مقبول3500642211.62 عین التوتة1

06-02-1994بوعرعارة   ولید مقبول3500642811.50 عین التوتة2

14-02-1994عاشور   یوسف مقبول3500643410.21 تیالطو3

27-08-1994مختاري   ھند مقبول3500642310.00 باتنة4

24-10-1993بن سماعین   بشرى مقبول3500632511.21 عین التوتة5

14-03-1994تواتیت   بثینة مقبول3500632210.87 عین التوتة6

16-11-1993حداد   جھاد مقبول3500633810.08 عین التوتة7

20-02-1993شالغمة   جالل مقبول3500633410.30 عین التوتة8

20-03-1994محمودي   إلیاس مقبول3500631211.11 عین التوتة9

22-03-1994نفیسي   أحمد أمین قریب من الجید3500630313.89 عین التوتة10

25-08-1992شارف   صالح مقبول3500636110.90 عین التوتة11

07-09-1992شادة   سمرة قریب من الجید3500635512.33 عین التوتة12

23-09-1993قطافي   سارة قریب من الجید3500635112.53 عین التوتة13

02-05-1992أوجحیح   محمد أمین مقبول3500639811.09 عین التوتة14

05-02-1993بیطام   فاطمة الزھراء مقبول3500638610.40 عین التوتة15

26-06-1993حیواني   منال قریب من الجید3500640512.30 عین التوتة16

21-01-1993رجوع   نعیمة قریب من الجید3500641512.09 عین التوتة17

14-09-1993مومن   نور الھدى قریب من الجید3500641612.85 عین التوتة18

19-09-1992عقاقبة   مراد مقبول3500640011.06 عین التوتة19

09-09-1994مطاق   عمار قریب من الجید3500638313.45 عین التوتة20

15-10-1994حداد   فارس مقبول3500638510.42 عین التوتة21

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5033/عین التوتة- ثانویة حي الشافات: المؤسسة 

11-12-1994جاري   أمال قریب من الجید3500648413.20 عین التوتة1

17-07-1994بایدي   أمین مقبول3500648910.80 بلدیة عین التوتة2

12-03-1994بویلي   أشواق قریب من الجید3500647912.85 عین التوتة3

04-07-1994دیرش   أمنة مقبول3500648611.72 عین التوتة4

30-07-1994عصمان   أنفال جید3500649214.75 عین التوتة5

13-09-1994العلمي   أم الخیر جید جدا3500648016.60 عین التوتة6

06-09-1992قوراري   الحسین مقبول3500652010.09 عین التوتة7

08-05-1994بن حلیس   إیمان مقبول3500650910.95 عین التوتة8

27-12-1994بوقلعة   إیمان مقبول3500651111.35 عین التوتة9
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5033/عین التوتة- ثانویة حي الشافات: المؤسسة 

18-08-1994تواتیت   السعید جید3500652314.19 عین التوتة10

06-02-1994عرعار   الھام مقبول3500652810.19 عین التوتة11

26-10-1994یحیاوي   الھام جید3500653014.90 عین التوتة12

08-05-1994زیاني   إلیاس قریب من الجید3500650612.09 عین التوتة13

07-12-1994عقاري   إیمان قریب من الجید3500651013.79 عین التوتة14

19-01-1994االشراف   حمزة مقبول3500657210.79 عین التوتة15

27-10-1994شینار   بالل مقبول3500654911.04 عین التوتة16

09-12-1993بوخالفة   حاتم مقبول3500656310.12 عین التوتة17

04-05-1994حلیوش   حمزة قریب من الجید3500657312.05 عین التوتة18

29-05-1994عقاري   حفصة قریب من الجید3500657012.19 عین التوتة19

19-12-1994مباركي   ایمان مقبول3500653810.45 عین التوتة20

03-05-1994مھدي   حدة قریب من الجید3500656712.50 عین التوتة21

09-01-1994بلخیر   خولة مقبول3500659511.22 عین التوتة22

31-07-1993شلیحي   رمیسة قریب من الجید3500661212.69 عین التوتة23

24-12-1994عقاقبة   رجاء جید3500660614.39 عین التوتة24

27-11-1993وناسي   خدیجة مقبول3500658910.92 أوالد عوف25

28-09-1994یوسفي   رمیساء نور الھدى مقبول3500661111.55 عین التوتة26

18-08-1993خیر الدین   حنین مقبول3500658410.06 عین التوتة27

25-02-1993بوزاھر   رونق مقبول3500662210.57 عین التوتة28

29-04-1992قیرود   سارة مقبول3500663710.12 باتنة29

21-12-1994بن الصغیر   ریم مقبول3500662610.54 عین التوتة30

22-04-1994تواتیت   سمراء قریب من الجید3500665612.99 بني فضالة31

30-04-1994حباري   سمیر قریب من الجید3500666912.90 عین التوتة32

28-11-1994دباش   سمیة جید3500666414.27 عین التوتة33

07-12-1994زرقین   سمیة جید3500666515.09 عین التوتة34

12-04-1992شاشوة   سمیة مقبول3500665811.95 وادي السمار الحراش35

11-07-1993مھدي   سمیة قریب من الجید3500666112.92 عین التوتة36

25-02-1994حدوشي   شھیرة قریب من الجید3500669112.22 عین التوتة37

12-07-1994خلیفي   شھرزاد مقبول3500669010.60 عین التوتة38

02-11-1994بعطوش   شمس الدین مقبول3500668711.17 عین التوتة39

03-09-1993بن حلیس   سمیة مقبول3500666211.63 عین التوتة40

29-05-1994أمیر   طلحة مقبول3500671211.05 عین التوتة41
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5033/عین التوتة- ثانویة حي الشافات: المؤسسة 

23-04-1994محبوبي   صبرینة مقبول3500669711.25 عین التوتة42

11-04-1994یعقوب   عبیدة مقبول3500673011.49 بني فضالة43

20-11-1994یزاوي   صباح قریب من الجید3500669512.55 عین التوتة44

16-08-1994بن بوزة   فریال قریب من الجید3500676312.10 عین آرنات45

09-01-1994قجة   فارس قریب من الجید3500674812.90 عین التوتة46

15-04-1994لصفر   فایزة مقبول3500675911.94 عین التوتة47

17-12-1994لعمیدي   فریدة جید جدا3500676417.77 عین التوتة48

15-01-1993بیطام   فاتح جید3500674715.27 عین التوتة49

27-04-1994محبوبي   لبنى مقبول3500678511.00 باتنة50

20-01-1992لعقون   المیة مقبول3500678010.92 عین التوتة51

01-09-1993بویلي   مصطفى مقبول3500682311.95 عین التوتة52

11-01-1994بن أم السعد   نجاة قریب من الجید3500684413.79 عین التوتة53

17-10-1994بن محمد   نور اإلیمان مقبول3500687011.62 باتنة54

14-04-1994لبرارة   نوال مقبول3500686910.69 عین التوتة55

25-03-1994منصوري   نور الھدى مقبول3500687510.40 عین التوتة56

12-06-1994بویلي   ھاجر مقبول3500688310.90 عین التوتة57

19-10-1994دحماني   نوسیبة قریب من الجید3500685812.44 عین التوتة58

23-06-1994رحماني   نسرین مقبول3500685510.54 عین التوتة59

31-03-1994عزوز   نھى جید3500686614.12 باتنة60

27-12-1994معمري   ولید مقبول3500691511.17 عین التوتة61

27-01-1993أمیر   ھناء قریب من الجید3500689412.24 عین التوتة62

01-12-1994جبابلیة   یاسمین مقبول3500692211.12 عین التوتة63

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5033/عین التوتة- ثانویة حي الشافات: المؤسسة 

14-07-1993أوجحیح   نجلة قریب من الجید3500709312.02 عین التوتة1

21-10-1992بیطام   سلمى مقبول3500707710.55 عین التوتة2

22-05-1993مھمائي   أسماء مقبول3500705911.91 عین التوتة3

112 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5034/عین التوتة- ثانویة یحیاوي موسى : المؤسسة 

05-01-1994زروال   أمیرة مقبول3500588410.28 عین التوتة1

09-10-1993شینة   امال مقبول3500591111.81 عین التوتة2

04-03-1992نیقرو   اسماء مقبول3500590010.88 عین التوتة3

30-06-1992بن مھدي   رانیة مقبول3500596410.21 عین التوتة4

14-02-1993عكاش   رونق مقبول3500597511.88 عین التوتة5

26-06-1994بن بوزة   سارة مقبول3500599410.93 عین التوتة6

16-11-1994عقاقبة   سمیة مقبول3500602510.26 عین التوتة7

05-12-1993محبوبي   سمراء مقبول3500601610.38 عین التوتة8

03-09-1994أوراغ   سارة مقبول3500599611.71 عین التوتة9

29-11-1992رحماني   طارق مقبول3500605010.12 عین التوتة10

09-09-1994عراج   فریال مقبول3500607910.58 تیالطو11

13-01-1994جبابلیة   نسیمة مقبول3500613510.00 عین التوتة12

07-04-1994علوي   نور الھدى مقبول3500614410.95 عین التوتة13

30-08-1993بوقنة   یاسمینة مقبول3500616710.13 عین التوتة14

08-08-1992لعبیدي   یاسمینة مقبول3500616610.25 عین التوتة15

19-08-1994عقاري   ھناء مقبول3500615611.15 عین التوتة16

23-11-1994فورار   وفاء مقبول3500616310.50 عین التوتة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5034/عین التوتة- ثانویة یحیاوي موسى : المؤسسة 

17-12-1993بلخیر   بالل مقبول3500632810.52 باتنة1

23-11-1993بن التومي   إیمان قریب من الجید3500631312.93 عین التوتة2

20-08-1993جاري   جالل مقبول3500633511.24 عین التوتة3

09-05-1994محبوبي   آمنة مقبول3500630211.83 عین التوتة4

11-10-1992بن عمومة   سلیم مقبول3500635410.81 اوالد عوف5

09-07-1993حزین   عبد النور مقبول3500637610.33 عین التوتة6

17-02-1994مزوز   عائشة مقبول3500636910.84 عین التوتة7

18-01-1993مھمائي   خالد قریب من الجید3500634212.34 عین التوتة8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5034/عین التوتة- ثانویة یحیاوي موسى : المؤسسة 

21-09-1992أوراغ   مریم مقبول3500640110.37 عین التوتة9

23-07-1994بعطوش   ھاجر قریب من الجید3500641912.50 عین التوتة10

03-12-1992حیرش   نجمة مقبول3500641411.06 عین التوتة11

23-04-1993قطافي   لندة قریب من الجید3500639512.96 عین التوتة12

24-01-1993كباس   نادیة مقبول3500640911.62 اوالد سي بلخیر13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5034/عین التوتة- ثانویة یحیاوي موسى : المؤسسة 

04-04-1994مزوز   یوسف األمین جید3500693614.65 عین التوتة1

30-04-1994ھاللة   یونس مقبول3500693811.19 عین التوتة2

16-02-1992بلقارص   أحمد مقبول3500646510.00 عین التوتة3

04-09-1994مجاھد   أسامة جید جدا3500647117.15 عین التوتة4

24-05-1994دلندة   أسماء قریب من الجید3500647413.60 عین التوتة5

15-09-1994شیحة   إسمھان قریب من الجید3500650412.82 عین التوتة6

14-02-1992بیطام   الشیماء مقبول3500652410.90 بریكة7

20-06-1994زغینة   إسماعیل مقبول3500650211.10 عین التوتة8

10-07-1994شالخ   امیمة مقبول3500653311.54 باتنة9

19-02-1995طیر   الحارث عبد الرحمان جید3500651914.04 سطیف10

01-09-1993فورار   امل مقبول3500653211.82 عین التوتة11

05-12-1994بوللواح   حبیب قریب من الجید3500656513.44 عین التوتة12

01-08-1994كعنیت   بالل مقبول3500654811.44 الرباع13

16-12-1994بن محمد   ایمن جید3500653915.22 عین التوتة14

18-08-1994ھوادف   خولة قریب من الجید3500659612.39 باتنة15

25-07-1994زروال   رانیة مقبول3500660411.44 عین التوتة16

13-01-1994بن بوزة   رمیسة قریب من الجید3500661312.19 عین التوتة17

16-08-1992تمرابط   حمودي مقبول3500657510.97 عین التوتة18

13-04-1994كباس   حنان مقبول3500658011.72 عین التوتة19

28-07-1994لحمر   خدیجة جید3500659014.65 عین التوتة20

14-06-1994بتة   ریان جید3500662414.39 عین التوتة21

20-11-1994مخربش   سلیم مقبول3500665311.50 عین التوتة22

22-09-1994منصف   سعاد مقبول3500664710.95 باتنة23

24-05-1994بولبینة   زینة جید3500663615.38 بوزینة24

08-06-1994عقاقبة   زینب جید جدا3500663317.04 عین التوتة25

295من127:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5034/عین التوتة- ثانویة یحیاوي موسى : المؤسسة 

15-12-1994تمرابط   سامیة مقبول3500664610.04 عین التوتة26

30-12-1994تواتیت   رمیسة قریب من الجید3500661712.47 عین التوتة27

15-01-1994رحماني   سارة جید3500663815.47 عین التوتة28

28-08-1994بن منصور   شھرة قریب من الجید3500668813.09 عین التوتة29

26-07-1994زھور   سھام مقبول3500667110.62 الشمرة30

11-10-1994بوخالفة   شھیرة جید3500669214.11 عین التوتة31

04-03-1992شادة   شمس الدین مقبول3500668610.25 بسكرة32

02-07-1993معامریة   سمیة قریب من الجید3500666012.75 باتنة33

12-11-1992شاطر   عبد الرحمن مقبول3500671811.69 عین التوتة34

02-01-1994شینار   عبد الجالل جید3500671514.54 عین التوتة35

11-10-1994محبوبي   عبیر جید3500673215.97 عین التوتة36

06-09-1994بن بوزة   عبد الرحمان مقبول3500671711.59 عین التوتة37

20-10-1994شادة   عبد الباقي مقبول3500671410.22 عین التوتة38

15-12-1994شینار   صالح الدین جید3500670314.34 عین التوتة39

28-07-1994بوخالفة   طالل قریب من الجید3500671112.37 باتنة40

05-01-1992درار   عماد مقبول3500674010.70 عین التوتة41

28-06-1994زعرات   عقبة نور اإلسالم جید3500673414.80 عین التوتة42

06-03-1994قطافي   عومار مقبول3500674411.02 عین التوتة43

01-02-1991مھادة   فاطمة الزھراء مقبول3500675011.11 عین التوتة44

16-07-1994رحماني   محمد خالد مقبول3500680511.34 باتنة45

02-11-1993أوراغ   كوثر مقبول3500677910.83 عین التوتة46

27-11-1994بوجة   المیة قریب من الجید3500678113.88 عین التوتة47

13-03-1994زروال   كنزة قریب من الجید3500677712.29 عین التوتة48

10-07-1993میھوبي   كنزة مقبول3500677611.74 عین التوتة49

23-07-1994بن عمومة   نبیلة جید3500684215.50 عین التوتة50

09-04-1994بوخالفة   منیر قریب من الجید3500683212.39 عین التوتة51

24-07-1994خزار   منال جید3500682714.95 عین التوتة52

01-02-1995بالة   نریمان قریب من الجید3500684012.70 عین التوتة53

13-03-1994قطافي   مریم مقبول3500681810.40 عین التوتة54

07-04-1994إسماعیل   نریمان قریب من الجید3500685113.60 عین التوتة55

13-09-1994بتة   نور الھدى قریب من الجید3500687613.70 عین التوتة56

09-03-1994ھامل   نھاد قریب من الجید3500686512.20 عین التوتة57
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5034/عین التوتة- ثانویة یحیاوي موسى : المؤسسة 

27-12-1994بخاخشة   ھدى مقبول3500689111.49 عین التوتة58

28-06-1994زعرات   نور الھدى سلسبیل جید جدا3500687916.62 عین التوتة59

31-07-1994ھاللة   نسرین قریب من الجید3500685613.85 عین التوتة60

07-11-1994بوللواح   یسرى جید جدا3500692816.09 عین التوتة61

12-04-1994شادة   یاسمین مقبول3500691911.02 عین التوتة62

12-02-1994قدوري   وسام جید جدا3500690316.00 عین التوتة63

17-03-1993قھطار   وداد مقبول3500689910.74 عین التوتة64

10-08-1994بوجة   وفاء قریب من الجید3500690913.57 باتنة65

05-05-1994تواتي   وھیبة جید3500691814.14 عین التوتة66

27-05-1992زمولي   ولید مقبول3500691311.17 عین التوتة67

10-04-1994عرعار   ولید قریب من الجید3500691412.05 عین التوتة68

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5034/عین التوتة- ثانویة یحیاوي موسى : المؤسسة 

21-05-1994رحماني   حمزة قریب من الجید3500707012.43 عین التوتة1

26-12-1994مھادة   بدر الدین مقبول3500706511.64 عین التوتة2

100 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

13-01-1991مشقق   إبتسام قریب من الجید3500721212.71 بریكة1

01-12-1993میساوي   الشیماء مقبول3500725110.89 بریكة2

16-06-1993بوزیدة   إلھام مقبول3500722011.43 بریكة3

30-12-1992مھلل   الطاھر مقبول3500725610.58 بریكة4

28-10-1994بن قویدر   ایمان قریب من الجید3500727413.28 بریكة5

03-02-1994دلیح   حسناء مقبول3500731110.25 بریكة6

10-09-1994سایب   حیاة مقبول3500733210.56 بریكة7

22-01-1994نكوري   شھرزاد مقبول3500749310.17 بریكة8

18-05-1991دراجي   شعیب مقبول3500748810.80 بریكة9

14-05-1993منان   فارس الدین مقبول3500757910.43 بریكة10

28-11-1994قرنان   ھیبة مقبول3500772811.52 بریكة11

05-05-1993براني   ھیثم جمال مقبول3500772910.13 بریكة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

03-12-1992مباركي   بشرة مقبول3500778711.55 بریكة1

29-05-1993صكاك   عائشة قریب من الجید3500781213.84 بریكة2

06-07-1994خلیفي   لیلى قریب من الجید3500782212.30 بریكة3

21-08-1994رحماني   مروى قریب من الجید3500782612.56 عین بسام4

17-02-1994بن سعید   نجاة قریب من الجید3500783212.93 بریكة5

02-12-1994خالدي   ھاجر مقبول3500783611.05 بریكة6

25-11-1994عناد   مروة قریب من الجید3500782513.13 بریكة7

02-01-1994سھیلي   یاسمین مقبول3500788711.29 قالمة8

15-02-1992عیش   شھیناز مقبول3500787910.60 بریكة9

20-12-1993بطوش   أمینة مقبول3500786111.63 بریكة10

29-03-1993عروة   سمیة مقبول3500787710.85 بریكة11

28-07-1992سایل   ھاجر مقبول3500788310.45 بریكة12

08-11-1993شیاد   یمینة مقبول3500788910.69 بریكة13

295من130:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

12-02-1994مزعاش   أمیرة مقبول3500785910.24 مروانة14

24-02-1994كتال   امیرة مقبول3500786811.00 بریكة15

04-01-1992قبابي   جمیلة مقبول3500787011.53 بریكة16

28-07-1993قریب   رحمة مقبول3500787410.43 بریكة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

31-07-1993قواوسي   ایمان مقبول3500792511.60 بریكة1

07-10-1993غانم   الیاس مقبول3500792410.47 بریكة2

03-12-1993بصباص   خدیجة مقبول3500793010.14 بریكة3

03-12-1994شین   أسامة قریب من الجید3500791113.38 بریكة4

04-06-1993قزي   سناء مقبول3500795410.87 بریكة5

16-03-1994شمشام   عبد الجبار قریب من الجید3500797712.47 بریكة6

20-01-1991عدالن   عامر مقبول3500797310.52 بریكة7

14-02-1994رویشي   عبیر مقبول3500798711.13 بریكة8

21-09-1993مباركي   عبد القادر مقبول3500798111.27 بریكة9

20-06-1990بولحیة   عبد الباسط مقبول3500797410.82 بریكة10

11-07-1993قیري   عبد الجبار قریب من الجید3500797612.21 بریكة11

29-12-1993حاجي   ناجح مقبول3500802910.77 بریكة12

19-06-1992یخلف   فوزیة مقبول3500799210.98 بریكة13

03-04-1990زیداني   لخضر مقبول3500799810.36 بریكة14

14-09-1991میساوي   كنزة مقبول3500799510.19 بریكة15

05-12-1991غانم   نظیرة مقبول3500803311.78 بریكة16

06-11-1994نكوري   ھارون مقبول3500803811.44 بریكة17

01-12-1993جزیري   یعقوب مقبول3500804510.22 بریكة18

10-08-1992لوصیف   ھاجر مقبول3500803710.00 باتنة19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

25-06-1993بن قریشي   نور الھدى مقبول3500868910.27 بریكة1

01-10-1993مكي   ھاجر مقبول3500870910.21 بریكة2

16-10-1993واشم   ھشام قریب من الجید3500872612.52 بریكة3

15-07-1992زیوار   ھارون قریب من الجید3500871813.29 بریكة4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

07-01-1995أوراق   ھدى قریب من الجید3500872413.64 بیطام5

03-08-1994عشور   وردة مقبول3500873610.25 بریكة6

15-03-1994میلودي   أحالم مقبول3500807610.52 بریكة7

23-08-1994سعداوي   أمیر مقبول3500810011.70 بریكة8

10-12-1994عیساني   أحالم جید3500808015.77 بریكة9

28-05-1994غالم   آسیا قریب من الجید3500806812.79 بریكة10

27-07-1992ضیافي   اسامة مقبول3500814210.92 بریكة11

01-01-1994داي   إلیاس مقبول3500812211.87 بریكة12

05-12-1994ضیافي   أمیرة رجاء جید3500810614.68 بریكة13

05-09-1994زیات   امینة مقبول3500817510.42 بریكة14

16-10-1994بصباص   الھام جید3500816314.17 بریكة15

26-01-1994سعدون   اسماعیل جید3500814714.45 بریكة16

01-12-1994ضیافي   الشیماء قریب من الجید3500815813.09 بریكة17

04-08-1993فرحاتي   ایمان مقبول3500817910.32 بریكة18

06-02-1993میالس   الشیماء قریب من الجید3500815612.40 بریكة19

25-09-1994بعلي الشریف   براءة قریب من الجید3500819112.10 بریكة20

22-02-1994بكرو   جیھان مقبول3500821911.15 بریكة21

08-12-1994دراجي   ایناس مقبول3500818511.84 بریكة22

12-05-1993رزیقة   جمیلة مقبول3500821510.16 بریكة23

25-07-1994عواسي   خالد قریب من الجید3500825412.54 بریكة24

26-08-1994میالس   حمزة مقبول3500824311.15 بریكة25

17-06-1994بن النوي   خدیجة قریب من الجید3500826212.73 بریكة26

08-11-1993شبیلي   خلیصة مقبول3500826910.23 بریكة27

02-01-1993بن غانم   زكریاء مقبول3500833810.64 بریكة28

14-06-1995حمادي   زھیرة قریب من الجید3500834312.78 بریكة29

19-10-1994بن قریشي   سلسبیل قریب من الجید3500837013.10 بریكة30

16-10-1993شریف   سلمى مقبول3500837410.41 بریكة31

09-10-1994عزي   زینب مقبول3500834711.35 بریكة32

24-06-1993شبیلي   سلمى مقبول3500837310.22 بریكة33

10-12-1994بوذراع   سلوى قریب من الجید3500837712.06 بریكة34

12-12-1994زغود   سماح جید3500838414.86 بریكة35

29-10-1994بن قریشي   شیماء قریب من الجید3500841612.28 بریكة36
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

13-11-1994دھیمي   صبیرة مقبول3500842110.63 بریكة37

15-11-1994سعیدي   صفاء مقبول3500842411.43 بریكة38

25-10-1993شبیلي   سھى مقبول3500839910.89 بریكة39

04-10-1994بوراس   عبد الجلیل الطیب جید3500845814.50 بریكة40

06-04-1994كامش   صالح الدین قریب من الجید3500843212.20 بریكة41

18-03-1992دربال   عبیر مقبول3500849010.45 باتنة42

24-06-1994غانمي   عبدالحكیم مقبول3500848810.40 بریكة43

30-12-1994العقون   لیلى قریب من الجید3500857912.80 بریكة44

20-10-1994بن دقیش   المیة قریب من الجید3500856612.18 بریكة45

26-06-1994سیدي عثمان   كریمة مقبول3500855410.57 بریكة46

30-09-1994عابي   مروى قریب من الجید3500861512.36 بریكة47

18-04-1994العقون   محمد عبد الرحیم قریب من الجید3500859712.64 بریكة48

18-08-1993شیباح   محمد لمین مقبول3500859811.70 بریكة49

15-03-1994العیفاوي   محمد لمین مقبول3500860010.45 بریكة50

15-10-1993رابح   منال مقبول3500863910.12 بریكة51

19-09-1994مباركي   منى قریب من الجید3500864513.67 بریكة52

06-01-1995عبد العزیز   نجمة جید3500866315.12 بریكة53

01-10-1994حمیدي   نادیة قریب من الجید3500865512.42 بریكة54

13-03-1994بوعزیز   منال مقبول3500864110.34 بریكة55

07-11-1994سخري   مریم مقبول3500862811.25 الحراش56

04-03-1993رویبح   نبیلة مقبول3500865711.22 بریكة57

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

23-08-1994محنش   سراج الدین جید3500880714.66 بریكة1

02-09-1995داودي   عائشة قریب من الجید3500881312.71 بریكة2

07-06-1994بري   الشریفة قریب من الجید3500879213.33 بریكة3

07-04-1995داودي   اشواق قریب من الجید3500878912.50 بریكة4

26-08-1994بارش   عبد الرؤوف قریب من الجید3500881613.58 بریكة5

22-06-1993قیة   عماد الدین مقبول3500882011.56 بریكة6

17-05-1994عیساني   بالل جید3500879915.30 بریكة7

19-10-1994عثماني   حسین قریب من الجید3500880113.75 بریكة8

05-07-1992مباركي   صلیحة مقبول3500881111.50 بریكة9
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

15-10-1993صبري   فاطمة مقبول3500882210.42 بریكة10

06-09-1993بوذراع   نسیم مقبول3500884210.04 بریكة11

14-06-1994صالحي   مروة جید3500883414.83 بریكة12

17-12-1992معروف   ملیة مقبول3500883810.63 بریكة13

26-06-1994بن حرزاهللا   ھیثم قریب من الجید3500884613.21 بریكة14

19-10-1994عثماني   لحسن مقبول3500882711.71 بریكة15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5040/بریكة- المختلطة- ثانویة  معجوج العمري: المؤسسة 

25-04-1993حارك   عصام مقبول3500896211.92 بریكة1

24-05-1994بن قریشي   نور الھدى قریب من الجید3500898512.60 بریكة2

12-01-1993سلیماني   سلیم مقبول3500895210.86 بریكة3

22-11-1990سحوان   أسامة قریب من الجید3500892313.07 بریكة4

124 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

03-10-1993شارف خوجة   أسماء مقبول3500718610.57 بریكة1

19-07-1992بن قوقة   أمیرة مقبول3500720010.91 بریكة2

11-10-1993بلخنفر   إلھام مقبول3500722111.37 بریكة3

11-10-1992شودار   بدر الدین مقبول3500727910.14 بریكة4

21-01-1994میھوبي   الھام مقبول3500726211.10 بریكة5

07-06-1994خیثر   امیرة مقبول3500726811.30 بریكة6

18-10-1993قوقة   تقي الدین مقبول3500729710.11 بریكة7

04-03-1993شارف خوجة   خدیجة مقبول3500734110.06 بریكة8

10-08-1994میلودي   رمیسة مقبول3500739510.75 بریكة9

07-05-1994مباركي   زینب مقبول3500741410.93 بریكة10

10-06-1992بوضیاف   سمیة مقبول3500745611.64 بریكة11

22-08-1994سایب   سمیة قریب من الجید3500746613.12 بریكة12

08-05-1993لویشي   صونیا مقبول3500752710.52 بریكة13

12-08-1994مسعودي   شھرزاد مقبول3500749410.26 بریكة14

01-02-1994سعدوني   صبرینة مقبول3500751411.17 بریكة15

07-06-1993جزیري   عماد الدین مقبول3500757010.55 بریكة16

28-06-1993بوعالق   عمار مقبول3500757211.02 بریكة17

08-11-1994بولحیة   عائشة مقبول3500753611.19 بریكة18

20-02-1991سمون   فطیمة مقبول3500759710.80 بریكة19

29-06-1994نوار   فدوى مقبول3500759010.99 بریكة20

18-09-1994مشقق   لبنى مقبول3500762210.26 بریكة21

07-08-1994میالس   لمیاء مقبول3500762310.80 بریكة22

23-10-1993شق الطین   لبنى مقبول3500762110.43 بریكة23

13-08-1993قوقة   نبیلة قریب من الجید3500768212.41 بریكة24

24-10-1993عامر   ھاجر مقبول3500771810.67 بریكة25

13-11-1994العیدون   نسیمة مقبول3500769810.41 بریكة26

12-06-1993یحیاوي   ھیبة مقبول3500772710.76 بریكة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

16-12-1994نكوري   وفاء مقبول3500775211.65 بریكة28

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

25-02-1992ربیعي   بوعالم مقبول3500792711.05 الجزار1

30-12-1994بن قریشي   ریمة قریب من الجید3500794012.21 بریكة2

29-01-1994حاجي   راضیة مقبول3500793511.06 بریكة3

17-04-1994ضیفي   ریمة قریب من الجید3500793913.52 بریكة4

25-12-1994میدون   أسامة جید3500791214.46 بریكة5

23-02-1994لمیسي   سلمى مقبول3500794911.81 بریكة6

12-06-1990قروري   دالل مقبول3500793311.36 باتنة7

21-11-1994بن سعید   عبد الستار قریب من الجید3500797912.93 بریكة8

28-03-1994دفداف   عبد العزیز مقبول3500798010.23 عزیل عبد القادر9

14-07-1992شروف   سوسن قریب من الجید3500795512.31 بریكة10

16-08-1994صراوي   صفاء مقبول3500796710.55 بریكة11

18-12-1992غانمي   شوقي قریب من الجید3500795912.80 بریكة12

10-05-1994میھوبي   عبد النور مقبول3500798310.86 بریكة13

08-05-1992نوار   صدام قریب من الجید3500796412.31 بریكة14

04-07-1992بن لحسن   عادل مقبول3500797210.90 نقاوس15

14-11-1993لعطلي   سمیة مقبول3500795211.81 بریكة16

25-04-1993حمحوم   مریم الصغیرة مقبول3500802110.89 بریكة17

08-02-1993لھمیسي   منیر مقبول3500802511.70 بریكة18

29-01-1993دریس   فھمي مقبول3500799110.28 بریكة19

27-03-1993زواوي   لطفي مقبول3500799911.65 بریكة20

06-02-1993مبراك   محمد الطیب قریب من الجید3500800712.02 بریكة21

19-09-1993ضیافي   موسى مقبول3500802810.37 بریكة22

19-06-1992مرجال   منى مقبول3500802411.34 بریكة23

23-04-1993ودني   محمد لمین مقبول3500801411.25 بریكة24

30-08-1994العیبي   وسام مقبول3500804111.08 بریكة25

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

02-11-1994عزیل   نسیمة قریب من الجید3500867513.17 بریكة1
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

26-09-1993ھالل   نصیرة مقبول3500868110.60 بریكة2

25-08-1992حارك   نصر الدین مقبول3500867811.42 بریكة3

29-07-1994ضیافي   نسیبة جید3500867314.64 بریكة4

10-10-1993بیوض   نریمان مقبول3500867011.77 بریكة5

04-02-1994عزیل   نور الھدى مقبول3500869011.15 بریكة6

01-01-1992قشي   نصر الدین مقبول3500867710.90 بریكة7

03-03-1993لیشاني   نور اإلسالم مقبول3500868411.01 بریكة8

09-07-1993مسعودي   ھند قریب من الجید3500872913.20 بریكة9

10-07-1994ساللي   ھاجر مقبول3500871310.10 بریكة10

08-01-1994لعطلي   ھاجر مقبول3500871111.35 بریكة11

07-11-1994غربي   نورالھدى قریب من الجید3500870513.57 بریكة12

21-02-1994حارك   آسیا جید3500806615.15 بریكة13

01-03-1994بن سعید   أحالم قریب من الجید3500807512.29 بریكة14

23-10-1994سلمي   إیمان مقبول3500813311.27 بریكة15

12-09-1994بن قریشي   ابراھیم مقبول3500813811.64 بریكة16

09-08-1993بوسعید   أمینة مقبول3500810810.53 بریكة17

28-08-1994بوعالق   احالم مقبول3500814110.64 بریكة18

30-04-1994صدیقي   احالم جید3500814015.61 بریكة19

13-12-1994سمون   أنوار مقبول3500811511.94 عزیل عبد القادر20

04-05-1994العیبي   امیرة جید3500817214.78 بریكة21

19-04-1994شارف خوجة   ایمان مقبول3500818311.36 بریكة22

27-11-1993حلیتیم   البشیر مقبول3500815110.99 بریكة23

19-07-1994زیداني   امیرة جید3500817315.71 بریكة24

06-10-1994قوارف   الھام قریب من الجید3500816113.63 بریكة25

28-06-1994شارف خوجة   بثینة مقبول3500818610.41 بریكة26

20-10-1994صالحي   بشرة مقبول3500819610.97 بریكة27

16-01-1994سلمي   توفیق مقبول3500820911.03 بریكة28

28-02-1993لشب   بالل مقبول3500819911.33 بریكة29

25-11-1993نویس   بوسي مقبول3500820311.70 بریكة30

12-02-1994عامر   حوریة قریب من الجید3500825012.73 بریكة31

21-11-1994لویشي   خدیجة مقبول3500826310.55 بریكة32

24-06-1994زعالني   حمزة قریب من الجید3500824212.35 سوق اھراس33
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

26-11-1994قیري   خولة قریب من الجید3500828312.53 بریكة34

22-07-1994بورنان   رانیة جید3500830314.78 بریكة35

09-12-1994زیداني   رانیة جید3500830414.75 بریكة36

31-12-1994سطوف   دالل قریب من الجید3500829012.01 بریكة37

16-06-1994شارف خوجة   وفاء قریب من الجید3500874512.07 بریكة38

03-12-1994سیدي عثمان   وفاء مقبول3500874610.02 بریكة39

31-01-1994قرورو   خلیصة مقبول3500827011.94 بریكة40

26-09-1994قملة   یاسین مقبول3500875110.01 بریكة41

02-04-1994معروف   زكریاء قریب من الجید3500834013.43 بریكة42

17-07-1992عامر   زینب مقبول3500834411.46 بریكة43

01-06-1993حریز   زكریاء مقبول3500833911.60 بریكة44

21-01-1993سمون   سامي قریب من الجید3500836113.55 بریكة45

12-12-1994بولحیة   سلمى مقبول3500837611.11 بریكة46

01-06-1994زیدي   سارة مقبول3500835311.39 بریكة47

06-12-1994عبید   سعاد قریب من الجید3500836413.02 بریكة48

20-03-1994زیدي   سفیان مقبول3500836710.08 بریكة49

08-07-1994لعشب   سماح مقبول3500838210.89 بریكة50

12-10-1994شوطح   سمیة مقبول3500839011.25 بریكة51

26-02-1993فرحاتي   سھیلة مقبول3500840210.10 بریكة52

18-04-1994مھلل   صفیة مقبول3500842510.54 بریكة53

26-09-1993عیساني   صالح قریب من الجید3500842712.75 بریكة54

01-05-1994بریكات   عبد الرحمان قریب من الجید3500846412.24 بریكة55

23-11-1994جعیط   صالح الدین مقبول3500843410.25 بریكة56

26-04-1993زكور   طارق مقبول3500844311.43 بریكة57

08-07-1994میدون   عبیر مقبول3500849511.35 بریكة58

05-10-1994نوري   عبیر مقبول3500849611.40 بریكة59

26-02-1994مبیروك   عبد الواحد مقبول3500848710.80 قسنطینة60

21-09-1994سحوان   عبد المھیمن مقبول3500848511.10 بریكة61

10-10-1994طبیب   عبد الرحمان مقبول3500846511.12 بریكة62

27-04-1993نوار   علي مقبول3500850410.88 بریكة63

11-07-1994دلیح   عبد الغني مقبول3500847711.34 بریكة64

30-11-1993ضیافي   عیسى قریب من الجید3500851613.10 بریكة65
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

13-07-1994دوبال   فتحي مقبول3500853410.82 الشلف66

21-04-1994بوعكاز   مباركة مقبول3500858210.94 بریكة67

16-02-1994حریز   لیلى مقبول3500857710.15 بریكة68

14-12-1994شروف   قمر الزمان مقبول3500855010.42 بریكة69

12-11-1994بن ساعد   كھینة قریب من الجید3500856313.06 بریكة70

20-03-1992سواسي   محمد مقبول3500858410.24 بریكة71

29-01-1995سخري   مروى جید جدا3500861616.22 بریكة72

15-01-1994لكحل   مریم مقبول3500862211.77 بریكة73

10-05-1994رحماني   محمد األمین مقبول3500858811.90 بریكة74

11-03-1994قشي   محمد الھادي مقبول3500859510.25 بریكة75

31-01-1993بولحیة   مریم مقبول3500861911.27 بریكة76

17-04-1993مھلل   نبیلة مقبول3500865811.34 بریكة77

22-06-1993حریزي   منیرة مقبول3500864810.44 بریكة78

06-07-1994شارف خوجة   منال جید3500864214.70 بریكة79

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5041/بریكة- مسكن 1000ثانویة حي : المؤسسة 

18-09-1993بن علیة   حمزة مقبول3500902111.23 بریكة1

01-08-1994جزیري   رمزي قریب من الجید3500902512.66 بریكة2

09-07-1993حلیتیم   نظیرة مقبول3500903911.63 بریكة3

20-04-1994خصام   امین قریب من الجید3500901212.61 بریكة4

20-04-1994خصام   حاتم مقبول3500901710.75 بریكة5

30-09-1993خلوفي   میساء قریب من الجید3500903612.26 بریكة6

08-03-1994ربوح   الدراجي مقبول3500901110.84 بریكة7

08-08-1994زواوي   محمد الطاھر مقبول3500903411.61 بریكة8

12-10-1994قزي   خولة مقبول3500902311.70 بریكة9

24-06-1994لكحل   جمعة مقبول3500901610.17 بریكة10

1992خالل مباركي   ولید مقبول3500904111.14 بریكة11

13-05-1991معروف   جابر مقبول3500901510.97 بریكة12

18-08-1994واشم   نجوى مقبول3500903710.37 بریكة13

27-01-1992یعقوبي   عبد الجلیل مقبول3500903010.10 بریكة14

146 العدد اإلجمالي للناجحین 

295من139:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5042/بریكة- ثانویة عزیل عبد الرحمن : المؤسسة 

18-03-1994جعیط   أمال مقبول3500719511.13 بریكة1

19-05-1993بوعالق   إلیاس مقبول3500722410.25 بریكة2

27-03-1993طبیب   إبتسام مقبول3500721410.04 بریكة3

27-08-1994بیوض   امینة قریب من الجید3500727012.89 بریكة4

08-09-1994بن حرزاهللا   الشیماء مقبول3500725410.10 بریكة5

18-08-1994خصام   حمیدة مقبول3500732411.17 بریكة6

28-10-1993دنیازاد   حمدیني مقبول3500731611.23 بریكة7

17-09-1994قیرود   سعاد مقبول3500744111.23 بریكة8

24-08-1993دریس   صالحة مقبول3500750710.60 بریكة9

26-04-1995دلیح   شھرزاد مقبول3500749511.52 بریكة10

26-11-1992مباركي   مروى مقبول3500764810.46 بریكة11

16-01-1994صید   مبروكة مقبول3500763310.56 بریكة12

27-05-1994براني   محمد الصالح مقبول3500763810.00 بریكة13

29-05-1992مقران   نبیلة مقبول3500768110.19 بریكة14

09-05-1992یحیاوي   منیرة قریب من الجید3500767312.09 بریكة15

12-06-1994دریس   نورة مقبول3500771311.59 بریكة16

28-01-1993بشیري   نسیمة مقبول3500769510.58 بریكة17

27-02-1994ھامل   وفاء مقبول3500775011.39 بریكة18

23-06-1993غبوبة   وسیلة مقبول3500774510.28 بریكة19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5042/بریكة- ثانویة عزیل عبد الرحمن : المؤسسة 

03-06-1994لشھب   نور الھدى قریب من الجید3500869612.27 بریكة1

29-11-1994بوذینة   نصر الدین مقبول3500867911.77 بریكة2

07-09-1994دریش   نورالھدى جید3500870414.99 بریكة3

22-11-1994حاجي   ھناء مقبول3500872811.79 بریكة4

26-02-1995سامعي   ھاني قریب من الجید3500872013.55 بریكة5

29-11-1993مشاشو   أفاق مقبول3500809310.37 بریكة6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5042/بریكة- ثانویة عزیل عبد الرحمن : المؤسسة 

26-01-1993بغدادي   إیمان مقبول3500812610.29 بریكة7

22-01-1994رزیق   بوبكر الصدیق قریب من الجید3500820113.37 بیطام8

21-12-1994صكاك   تسنیم قریب من الجید3500820413.15 بریكة9

14-09-1994ذیاب   بثینة قریب من الجید3500818713.94 بریكة10

28-09-1994كتال   تقي  الدین جید3500820514.79 بریكة11

10-01-1994العیدون   ثائر مقبول3500821011.40 بریكة12

04-02-1994بوعالق   جھینة جید3500821814.32 بریكة13

27-05-1994حمیدي   خدیجة مقبول3500826011.50 بریكة14

28-02-1994بودیب   حسین مقبول3500823711.79 سیدي موسى15

03-06-1994فرج   خدیجة مقبول3500826110.04 بریكة16

05-09-1994بن النوي   یعقوب قریب من الجید3500875313.42 بریكة17

08-05-1994بن حرز اهللا   خلیصة قریب من الجید3500827112.00 بریكة18

25-02-1993بضیاف   دلیلة مقبول3500829111.15 بریكة19

05-11-1994حاجي   خلیل مقبول3500827211.94 بریكة20

08-03-1994غربي   رحمة اهللا مقبول3500831110.69 عزیل عبد القادر21

07-05-1994قراوي   رباب قریب من الجید3500830612.54 بریكة22

26-02-1994زیوار   زینب جید جدا3500834616.19 بریكة23

06-08-1993براني   سلیمة مقبول3500837910.64 بریكة24

21-11-1994خطاف   صبرین مقبول3500842010.79 بریكة25

03-11-1992حماني   طارق مقبول3500844211.82 بریكة26

24-03-1994زیرق   عادل مقبول3500844811.95 بریكة27

21-01-1995سي عبد اهللا   عائشة مقبول3500844710.00 بریكة28

28-09-1994بوعالق   فروق مقبول3500853710.80 بریكة29

22-09-1993وناس   فاطمة الزھراء قریب من الجید3500852812.50 بریكة30

03-04-1993رویشي   لبنى مقبول3500856811.00 بریكة31

28-01-1994عدنان   لمیس مقبول3500857411.89 بریكة32

03-08-1994زیرق   مروى جید3500861415.10 بریكة33

24-11-1994شوشان   محمد نجیب قریب من الجید3500860213.44 بریكة34

16-03-1995ماضي   محمد قریب من الجید3500858712.20 بریكة35

10-06-1992حلیتیم   محمود مقبول3500860311.52 بریكة36

27-05-1994دومي   مریم جید3500862614.15 بریكة37

15-10-1994بربار   مریم قریب من الجید3500862712.97 بریكة38
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5042/بریكة- ثانویة عزیل عبد الرحمن : المؤسسة 

29-10-1994شبیلي   مریم امیرة مقبول3500863011.87 بریكة39

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5042/بریكة- ثانویة عزیل عبد الرحمن : المؤسسة 

18-05-1995ضیافي   أیمن مقبول3500886911.96 بریكة1

03-08-1993حاجي   عبد الرحیم مقبول3500888810.61 بریكة2

06-08-1991حلیتیم   بشیر مقبول3500887510.87 بریكة3

16-06-1993زقاق   سفیان مقبول3500888511.00 بریكة4

14-01-1992رحابي   عبد الناصر مقبول3500889110.16 بریكة5

07-06-1994فرحاتي   امینة مقبول3500887211.31 بریكة6

05-12-1994یحوي   بسمة مقبول3500887411.48 بریكة7

25-05-1994عیساني   انور مقبول3500887310.43 بریكة8

16-11-1992ھاللي   ولید مقبول3500890111.54 بریكة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5042/بریكة- ثانویة عزیل عبد الرحمن : المؤسسة 

02-07-1993زیرق   كنزة مقبول3500897211.84 بریكة1

23-10-1994قوارف   كنزة قریب من الجید3500897313.07 بریكة2

05-10-1993وناس   لیلى مقبول3500897410.79 بریكة3

23-07-1994بربار   وفاء مقبول3500898711.63 بریكة4

14-08-1993عروة   زینب مقبول3500894810.84 بریكة5

11-04-1991فرحاني   عبدالرؤوف مقبول3500896010.70 بریكة6

01-02-1993خرزي   الدراجي مقبول3500893110.55 بریكة7
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

26-10-1992عریوات   إیمان مقبول3500723010.68 بریكة1

25-03-1992میھوبي   إیمان مقبول3500722711.02 بریكة2

03-09-1994جدان   حمزة مقبول3500732110.79 بریكة3

09-06-1991جراف   حكیمة مقبول3500731510.81 بریكة4

10-01-1993لعلى   حدة قریب من الجید3500730312.50 بریكة5

17-10-1993جراف   خلود مقبول3500734810.50 بریكة6

22-08-1994نوي   خدیجة قریب من الجید3500734512.49 بریكة7

10-05-1993سعودي   خدیجة مقبول3500734210.52 بریكة8

28-08-1990زیات   رندة مقبول3500739711.55 بریكة9

18-09-1993یخلف   سامیة مقبول3500743310.07 بریكة10

20-10-1993یخلف   سعاد مقبول3500743810.79 بریكة11

31-01-1992غالمي   سھام مقبول3500747911.01 بریكة12

19-09-1991ھجال   شریفة بنت الھادي مقبول3500748711.02 بریكة13

12-12-1993نجاعي   عبد القادر قریب من الجید3500755112.06 بریكة14

30-10-1992معروف   عادل مقبول3500753810.56 بریكة15

07-05-1994معروف   عبد القادر قریب من الجید3500755212.71 بریكة16

31-10-1993دریدي   فاروق مقبول3500758011.07 بریكة17

02-08-1994نجاع   فریدة مقبول3500759510.34 بریكة18

17-12-1994مفتاح   كنزة مقبول3500761610.89 بریكة19

29-11-1993ربیعي   مونیر مقبول3500767510.06 الجزار20

28-02-1993زیات   مریامة مقبول3500765510.08 بریكة21

02-11-1993عبیدات   منال مقبول3500766610.23 بریكة22

22-07-1992جدان   نور الدین مقبول3500770411.76 بریكة23

07-01-1994داودي   ھجیرة قریب من الجید3500772012.02 بریكة24

30-07-1992سعودي   نور الھدى قریب من الجید3500770713.60 بریكة25

24-07-1994ضیافي   نسیمة مقبول3500769711.52 بریكة26

23-10-1994جراف   وفاء مقبول3500775110.17 بریكة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

28-11-1992زیرق   حامد مقبول3500779410.04 بریكة1

17-11-1994لحالح   عادل مقبول3500781310.38 بریكة2

27-07-1994زیرق   أمال مقبول3500778111.47 بریكة3

24-11-1993ھالل   حیاة مقبول3500779611.29 الجزار4

29-05-1994جراف   أمال مقبول3500778011.65 بریكة5

29-12-1993مباركي   سیلیة قریب من الجید3500780912.47 سیدي عیش6

23-07-1994رحال   خلود قریب من الجید3500779913.52 بریكة7

27-05-1994جراف   ھاجر قریب من الجید3500783512.74 بریكة8

10-03-1994عكروت   كریمة مقبول3500781910.83 بریكة9

28-04-1993سالوي   منال مقبول3500782810.67 بریكة10

03-10-1994لونیسي   ھبة الرحمان مقبول3500783710.18 بریكة11

03-02-1993صالحي   مریم مقبول3500788110.50 بریكة12

08-01-1994بلخیري   أنوار مقبول3500786210.03 بریكة13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

08-02-1994قویزي   أسامة مقبول3500791010.85 بریكة1

18-03-1993بن النوي   زكریاء مقبول3500794210.10 بریكة2

25-01-1993برو   الھام مقبول3500792310.36 بریكة3

26-06-1992جریدي   حسام مقبول3500792910.26 بریكة4

11-08-1994حمالوي   عبد النور مقبول3500798411.03 بریكة5

23-04-1994غول   صبرینة قریب من الجید3500796313.00 نقاوس6

04-02-1993ھاشمي   سمیرة مقبول3500795310.40 بریكة7

15-12-1992العیشي   عبلة مقبول3500798510.05 بریكة8

15-05-1994زیادي   مروة مقبول3500801810.75 بریكة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

17-03-1994ضیافي   نذیر قریب من الجید3500866712.62 بریكة1

21-02-1994میساوي   نورالھدى مقبول3500870311.35 بریكة2

17-11-1994بن أسباع   نھى مقبول3500868210.85 بریكة3

02-04-1994قزي   وردة قریب من الجید3500873512.19 بریكة4

19-12-1993قزي   ھدى جید3500872315.92 بریكة5
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

02-07-1994مخلوف   ھاجر مقبول3500871210.64 عین الخضراء6

16-07-1994میمي   ھاجر مقبول3500871411.15 بسكرة7

09-11-1994مفتاح   أشرف مقبول3500809210.10 بریكة8

27-07-1992لطرش   أمل مقبول3500809910.87 بریكة9

29-04-1993خورصي   أحالم مقبول3500807211.97 بریكة10

23-03-1993میدون   أمیرة مقبول3500810111.52 بریكة11

10-01-1994سعودي   أمال مقبول3500809611.03 بریكة12

27-09-1994لحالح   أمال جید3500809814.30 بریكة13

22-03-1994عامر   آسیا قریب من الجید3500806712.71 بریكة14

21-03-1993مسعودي   آمنة مقبول3500806910.95 باتنة15

01-01-1995میالس   إیمان جید3500813415.14 بریكة16

04-09-1992حمالوي   إیمان مقبول3500812510.24 بریكة17

15-11-1994شبیلي   انور قریب من الجید3500817613.25 بریكة18

09-10-1994حمادي   الھام مقبول3500816211.16 بریكة19

25-04-1994فرج   الشیماء جید3500815715.97 بریكة20

13-11-1994داي   بثینة جید3500818814.70 بریكة21

26-05-1993حمالوي   خالد مقبول3500825311.27 بریكة22

12-11-1994داي   حسام الدین مقبول3500822810.12 بریكة23

19-02-1994عیساني   حسام الدین مقبول3500822711.29 بریكة24

19-05-1994دریدي   حمزة مقبول3500824111.84 بریكة25

30-07-1994مكي   حلیمة قریب من الجید3500824012.51 بریكة26

16-10-1994براھمي   حسیبة مقبول3500823411.45 بریكة27

28-01-1994مسعودي   حنان جید3500824915.26 بریكة28

08-03-1994موقاس   دالل قریب من الجید3500828913.49 بریكة29

11-10-1994زازة   خولة مقبول3500828211.83 بریكة30

01-11-1994داي   یمینة قریب من الجید3500875713.69 بریكة31

21-07-1994داي   رانیة قریب من الجید3500830213.84 بریكة32

05-07-1994غناي   خولة قریب من الجید3500828113.53 بریكة33

25-09-1993خالف   یسمینة مقبول3500875210.14 بریكة34

21-07-1993زیبار   دالل جید3500828815.27 بریكة35

16-06-1994كتاب   یمینة قریب من الجید3500875512.22 بریكة36

23-03-1993خلیفي   ریاض مقبول3500832910.60 بریكة37
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

15-04-1994عزیل   زكریا مقبول3500833710.04 بریكة38

16-03-1994قریب   ریمة جید3500833215.25 بریكة39

19-02-1994قویزي   ربیحة قریب من الجید3500830813.42 بریكة40

24-12-1994صكاك   ریمة مقبول3500833510.47 بریكة41

03-02-1992حمالوي   ریاض مقبول3500832810.14 بریكة42

14-03-1994لعلى   سلمى مقبول3500837510.26 بریكة43

04-12-1994طیان   سلسبیل مقبول3500837110.99 بریكة44

16-08-1994صریاك   سارة قریب من الجید3500835413.69 بریكة45

17-08-1994بن دراجي   سارة قریب من الجید3500835513.07 بریكة46

22-09-1994ھجال   سمیر مقبول3500839410.84 بریكة47

25-01-1994ضیافي   شھرزاد مقبول3500841311.23 بریكة48

25-09-1994رابح   سمیة مقبول3500838811.42 بریكة49

23-12-1994قزي   سناء جید3500839614.13 بریكة50

01-09-1993خلیفي   سمیة مقبول3500838610.69 بریكة51

29-03-1994بوذراع   سمیرة مقبول3500839511.30 بریكة52

15-05-1994بركات   صالح الدین قریب من الجید3500843313.44 بریكة53

10-09-1994غرباوي   ضیاء الدین مقبول3500843910.07 بریكة54

10-05-1993معیوف   عباس مقبول3500845010.22 الجزار55

24-07-1993العیدون   عبد المنعم مقبول3500848411.95 بریكة56

11-10-1992زیبار   عبد الغاني مقبول3500847611.57 الجزار57

29-03-1994زغود   عبیر قریب من الجید3500849112.40 بریكة58

28-05-1993خلیفي   عزیزة مقبول3500849911.23 بریكة59

06-06-1993قویزي   عزیزة مقبول3500850010.41 بریكة60

23-06-1994دبي   عبیر قریب من الجید3500849413.25 بریكة61

11-11-1994رنان   فاتح مقبول3500852110.37 بریكة62

07-08-1994بورنان   فاطمة الزھراء جید3500852914.52 بریكة63

11-12-1989عواسي   فاروق مقبول3500852510.05 بریكة64

27-09-1994غوبوبة   فیروز قریب من الجید3500854613.59 بریكة65

22-02-1994رویشي   محمد لمین مقبول3500859910.55 بریكة66

29-06-1994غرباوي   مروى جید3500861314.70 بریكة67

07-02-1994شارف خوجة   نبیل مقبول3500865610.50 بریكة68

05-10-1995ضیافي   نبیلة مقبول3500865910.55 بریكة69
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

03-03-1994جراف   میادة قریب من الجید3500865213.60 بریكة70

09-12-1994قالتي   مریم قریب من الجید3500862913.80 بریكة71

24-11-1991رحابي   منیرة مقبول3500864710.20 الجزار72

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

04-06-1993دراجي   لزھر مقبول3500889410.34 بریكة1

23-06-1994سلوم   عبد السالم مقبول3500888910.00 بریكة2

31-01-1994لقبال   عبد المالك مقبول3500889011.78 باتنة3

09-04-1993مسعودي   أحمد مقبول3500886710.46 بریكة4

30-08-1993مرزوق   الھاشمي مقبول3500887110.82 بریكة5

05-10-1994داودي   نسرین مقبول3500889711.04 بریكة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5043/ثانویة حي النصر بریكة: المؤسسة 

03-02-1994فني   فاروق مقبول3500896710.63 بریكة1

22-02-1993زازة   محمد الحبیب مقبول3500897710.22 بریكة2

11-08-1994سلمي   أمینة جید3500892714.13 بریكة3

06-04-1994سعودي   آمنة جید جدا3500892116.15 بریكة4

25-11-1991بلخیري   امال مقبول3500893411.38 بریكة5
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5044/بریكة- ثانویة بریكة الجدیدة : المؤسسة 

27-08-1991ساللي   امال مقبول3500726311.47 بریكة1

05-05-1994بوفنار   جمیلة قریب من الجید3500729913.30 بریكة2

14-11-1994جزیري   حاتم مقبول3500730210.14 بریكة3

18-05-1993سطوف   حیاة مقبول3500733110.30 بریكة4

24-07-1992سیدي عثمان   خولة مقبول3500735310.65 بریكة5

29-09-1993قسوم   روان مقبول3500740010.50 بریكة6

24-12-1992میھوبي   سفیان مقبول3500744410.02 بریكة7

05-06-1992بوعكاز   سارة مقبول3500742110.95 بریكة8

14-06-1993حلفایة   سمیة مقبول3500746211.00 بریكة9

13-04-1994لونیسي   سمیرة مقبول3500747210.78 بریكة10

03-10-1992منصر   كمیلیاء مقبول3500761210.43 بریكة11

25-03-1994خوجة   فضیلة مقبول3500759610.21 بریكة12

20-05-1991شبیلي   مروى مقبول3500764611.34 بریكة13

13-11-1992صالحي   لویزة مقبول3500762610.43 بریكة14

08-06-1993رزیق   مروى مقبول3500764910.34 بریكة15

27-10-1994سھالي   نسیبة مقبول3500769310.34 بریكة16

05-01-1994شق الطین   منذر مقبول3500766810.11 بریكة17

11-08-1992ھالل   ھیام مقبول3500772610.63 بریكة18

08-09-1992قویسم   نور الھدى مقبول3500770811.54 بریكة19

17-06-1992بوعالق   وریدة مقبول3500774110.39 بریكة20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5044/بریكة- ثانویة بریكة الجدیدة : المؤسسة 

04-11-1994بوفنار   نور الھدى مقبول3500869911.01 بریكة1

06-12-1994بوفنار   نسیمة مقبول3500867611.95 بریكة2

18-04-1993بقار   نریمان مقبول3500866911.51 بریكة3

23-04-1994جریدي   نور الھدى جید3500869514.42 بریكة4

06-01-1994میلودي   ھدیات مقبول3500872511.64 بریكة5
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5044/بریكة- ثانویة بریكة الجدیدة : المؤسسة 

22-10-1994خوري   ھاجر مقبول3500871611.95 بریكة6

11-02-1994غالمي   وردة قریب من الجید3500873412.56 بریكة7

23-11-1994نویس   ھاجر قریب من الجید3500871712.72 بریكة8

1994خالل بیوض   أمال مقبول3500809510.10 بریكة9

31-08-1994لویشي   أحالم مقبول3500807811.85 بریكة10

19-09-1994منصر   ابتسام قریب من الجید3500813713.37 بریكة11

07-12-1994نباطي   أیمن قریب من الجید3500811713.52 بریكة12

01-10-1994نوري   أمینة جید3500811315.65 بریكة13

28-05-1993عیساني   إیناس قریب من الجید3500813513.97 بریكة14

04-09-1994خمیسي   اسماء مقبول3500814410.98 بریكة15

01-03-1994فني   الیاس قریب من الجید3500816612.39 بریكة16

15-07-1992قتال   بدر الدین مقبول3500818910.82 بریكة17

10-06-1992بن سعید   یوسف مقبول3500876010.14 الحراش18

30-05-1994دبي   رانیة مقبول3500830010.10 بریكة19

06-08-1991سواسي   سارة مقبول3500835110.34 بریكة20

26-09-1994بن لوصیف   سمیة مقبول3500838910.77 بریكة21

04-03-1992سایل   صالح مقبول3500841810.74 بریكة22

30-08-1994فرحاتي   سوسن مقبول3500840411.09 بریكة23

10-08-1994خراشي   سوسن مقبول3500840311.36 بریكة24

12-01-1993زقاق   سندس مقبول3500839710.94 بریكة25

20-12-1990لمیسي   فؤاد مقبول3500851910.92 بریكة26

13-08-1994حمیسي   فاطمة الزھراء مقبول3500853011.27 بریكة27

02-03-1994شارف خوجة   فتیحة مقبول3500853510.96 بریكة28

18-04-1994عرار   مریم قریب من الجید3500862313.02 بریكة29

23-07-1994خراشي   منیرة قریب من الجید3500864913.05 بریكة30

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5044/بریكة- ثانویة بریكة الجدیدة : المؤسسة 

06-03-1993بوعالق   حیاة مقبول3500880211.49 بریكة1

20-11-1993بن سعید   أم الخیر مقبول3500878410.35 بریكة2

11-03-1992بنیني   زكریاء قریب من الجید3500880612.62 بریكة3

04-03-1994حمدي باشا   أم الخیر مقبول3500878510.07 بریكة4

02-01-1995طواھري   إلیاس مقبول3500878711.97 بریكة5

295من149:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5044/بریكة- ثانویة بریكة الجدیدة : المؤسسة 

02-03-1994صالحي   الربیع قریب من الجید3500879013.56 بریكة6

29-11-1993شودار   خلیصة مقبول3500880311.39 بریكة7

29-11-1994خصام   سلمى مقبول3500880810.12 بریكة8

22-10-1994بوعالق   منیرة مقبول3500883911.40 بریكة9

02-11-1992مسعودي   نسرین مقبول3500884110.45 بریكة10

23-11-1994نویس   فاطمة الزھراء جید جدا3500882316.00 بریكة11

24-12-1994سعیدي   مروى قریب من الجید3500883613.25 بریكة12

17-08-1994قیة   نجمة قریب من الجید3500884012.02 بریكة13

63 العدد اإلجمالي للناجحین 

295من150:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5045/بیطام- ثانویة بیطام الجدیدة : المؤسسة 

30-05-1992بوذیب   أشواق مقبول3500718810.49 بیطام1

29-08-1992زیدان   أسماء مقبول3500718410.93 بریكة2

26-12-1992زنودي   إیمان مقبول3500723210.05 بریكة3

03-11-1990سالمي   الشیماء مقبول3500725010.50 بریكة4

03-08-1992یعقوب   ابتسام قریب من الجید3500723612.36 بریكة5

09-04-1993شریط   العارم مقبول3500725811.13 بسكرة6

06-07-1993بغدادي   حسیبة مقبول3500731210.95 بیطام7

17-01-1994رزیق   حدة مقبول3500730510.79 بیطام8

05-08-1993بوفاتح   خولة مقبول3500735910.63 بریكة9

02-01-1994شتیوي   خضرة مقبول3500734610.17 بریكة10

13-10-1994بودراس   سلیمة مقبول3500745310.93 بریكة11

01-12-1992حمیدي   سمیة مقبول3500746010.65 بریكة12

28-01-1993شتوح   سناء مقبول3500747610.20 بریكة13

12-10-1992قرورو   سمیة قریب من الجید3500745812.46 بریكة14

01-05-1993بغدادي   فیفي مقبول3500760510.00 بریكة15

12-09-1993جھیر   مریم مقبول3500765811.30 بریكة16

14-04-1993دحو   منال مقبول3500766510.02 بیطام17

05-10-1992سالمي   مریم مقبول3500765710.80 بریكة18

10-05-1994رحماني   ھجیرة مقبول3500772110.25 بریكة19

17-10-1993عیشي   نعیمة مقبول3500770111.56 بریكة20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5045/بیطام- ثانویة بیطام الجدیدة : المؤسسة 

10-01-1993سامعي   راضیة مقبول3500793410.84 بریكة1

08-02-1994شتیوي   سفیان مقبول3500794810.40 بریكة2

11-05-1992طویري   الحسین مقبول3500792110.61 بریكة3

22-06-1994عیش   سعاد مقبول3500794711.73 بریكة4

19-12-1992غربي   ریاض مقبول3500793811.49 بریكة5

295من151:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5045/بیطام- ثانویة بیطام الجدیدة : المؤسسة 

25-03-1994حجوج   عبد الناصر مقبول3500798211.95 بریكة6

17-02-1994طویري   عبد الباسط مقبول3500797510.90 بریكة7

07-05-1994بودراس   مھدي مقبول3500802710.46 بریكة8

28-07-1992خایب   مبروك مقبول3500800110.61 بریكة9

12-05-1991دریس   مریم مقبول3500801910.49 بریكة10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5045/بیطام- ثانویة بیطام الجدیدة : المؤسسة 

05-12-1993العیفاوي   نورالھدى مقبول3500870211.02 بریكة1

27-04-1993عامر   نور الھدى مقبول3500868711.55 بریكة2

08-08-1994جحیشي   ھبة الرحمان جید3500872114.65 بریكة3

16-12-1993كرید   ھاجر مقبول3500871010.73 بریكة4

15-10-1994یعقوبي   وردة مقبول3500873710.27 بریكة5

13-03-1994عبود   أشجان مقبول3500809010.79 بریكة6

01-09-1994عمیري   أحالم مقبول3500807911.89 بیطام7

16-03-1994رحماني   ایمان مقبول3500818210.20 بریكة8

02-01-1995رقعي   اسمھان مقبول3500814810.40 بریكة9

07-10-1992طویري   حدة مقبول3500822010.24 بریكة10

17-07-1993دباش   خدیجة مقبول3500825911.06 بیطام11

31-08-1994رزیق   دنیا قریب من الجید3500829512.49 بریكة12

20-06-1994مفتوح   خولة قریب من الجید3500827912.90 بریكة13

04-04-1992بودراس   رتیبة مقبول3500831010.70 بریكة14

09-09-1993جھیر   رحیل مقبول3500831211.07 بریكة15

27-12-1992دبة   سامي مقبول3500836010.60 بریكة16

06-01-1993لوھاني   سماح مقبول3500838110.50 بریكة17

20-03-1991ناصر   فایزة مقبول3500853310.14 بریكة18

08-05-1992رقعي   كریمة مقبول3500855310.70 بریكة19

18-05-1994طویري   لبنى قریب من الجید3500857013.05 بریكة20

29-01-1994اعمیري   كنزة مقبول3500856211.45 بریكة21

26-02-1993عیش   المیة مقبول3500856410.57 باتنة22

03-05-1993بوذیب   مریم مقبول3500862110.55 بریكة23

15-08-1994دھینة   نجاة مقبول3500866211.34 بیطام24

10-09-1993رزیق   مسعودة مقبول3500863310.92 بریكة25

295من152:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5045/بیطام- ثانویة بیطام الجدیدة : المؤسسة 

12-11-1993رزیق   نجاة مقبول3500866110.42 بیطام26

56 العدد اإلجمالي للناجحین 

295من153:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

16-12-1994خوالد   وفاء مقبول3500932111.32 نقاوس1

27-12-1993مومن   وفاء مقبول3500932010.23 نقاوس2

03-10-1993زواقري   احمد مقبول3500909910.41 نقاوس3

15-09-1994بودھان   الزھرة مقبول3500910310.93 نقاوس4

27-07-1993زواقري   حنان مقبول3500913010.31 نقاوس5

17-04-1993قحاز   خدیجة مقبول3500913711.98 نقاوس6

02-01-1992قلیان   الزھرة مقبول3500910211.98 نقاوس7

13-06-1993مومن   حسینة مقبول3500912510.60 نقاوس8

05-11-1993صحراوي   دالل مقبول3500915410.62 نقاوس9

07-01-1993مرزوقي   خولة مقبول3500914911.18 نقاوس10

03-05-1993مومن   سعاد قریب من الجید3500918013.18 نقاوس11

07-09-1993مومن   سارة مقبول3500917310.68 نقاوس12

07-08-1994میھوب   سارة مقبول3500917610.23 نقاوس13

09-11-1992خنتي   صابرینھ قریب من الجید3500920712.21 نقاوس14

01-04-1992زواقري   عبد الوالي مقبول3500921911.10 نقاوس15

21-05-1994سباعة   سھام مقبول3500919410.30 نقاوس16

26-10-1994عمران   صبرینة مقبول3500921111.15 نقاوس17

06-01-1993عمران   سناء مقبول3500919310.01 نقاوس18

05-11-1991قلي   فاطمة مقبول3500923110.67 بومقر19

20-07-1994لعناني   فطیمھ مقبول3500924210.14 نقاوس20

30-10-1994میھوبي   فھیمة مقبول3500924410.16 نقاوس21

12-12-1993بن عیاش   محمد أمین مقبول3500926811.43 نقاوس22

11-01-1992مرازقة   محمد لمین مقبول3500926910.06 نقاوس23

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

13-09-1993بلخذریة   ابتسام قریب من الجید3500941112.11 نقاوس1

17-09-1994بولقیس   آسیا مقبول3500939710.73 نقاوس2

295من154:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

25-05-1994زواقري   سمیة قریب من الجید3500943212.18 نقاوس3

27-09-1994شمالل   أمان قریب من الجید3500940112.59 نقاوس4

18-08-1993قاسمي   أمال مقبول3500939911.09 بومقر5

28-07-1993مانع   جمال مقبول3500941910.59 نقاوس6

15-02-1993محامدي   العطرة مقبول3500941311.13 نقاوس7

26-10-1994بلخذریة   یمینة قریب من الجید3500946412.50 اوالد سي سلیمان8

18-12-1993بلي   فاطمة قریب من الجید3500944313.67 نقاوس9

30-12-1994بن عطیر   لبنى مقبول3500945010.72 نقاوس10

23-04-1994بودھان   صبرینة مقبول3500943710.70 نقاوس11

23-02-1993بوراضي   كافیة مقبول3500944910.04 بومقر12

11-11-1993بوقشال   عمر مقبول3500944210.34 نقاوس13

18-11-1994عریوات   منار قریب من الجید3500945612.56 نقاوس14

17-02-1994فاضل   منال مقبول3500945711.88 نقاوس15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

17-01-1993زواقري   بوزید قریب من الجید3500953812.00 نقاوس1

16-02-1994عطیر   اسیا قریب من الجید3500953212.28 نقاوس2

13-05-1994مرزوقي   جمال الدین قریب من الجید3500954113.53 نقاوس3

20-12-1991مالح   سامي مقبول3500955611.31 عین التوتھ4

10-05-1991موساوي   رشیدة مقبول3500955110.67 نقاوس5

09-12-1994العباسي   مباركھ مقبول3500959911.79 نقاوس6

10-01-1992بوبشال   صالح مقبول3500957011.05 نقاوس7

23-09-1994خنتي   صابر قریب من الجید3500956812.62 نقاوس8

22-07-1992زواقري   صوریھ مقبول3500957610.03 نقاوس9

06-10-1993فاضل   عامر مقبول3500957810.53 نقاوس10

23-09-1992ھوام   لبنى قریب من الجید3500959612.66 نقاوس11

10-01-1994رزقي   وائل جید3500962114.45 نقاوس12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

23-09-1992بوخنوفة   أمیرة مقبول3500970110.45 نقاوس1

26-09-1994بوعون   أم كلثوم مقبول3500969610.23 نقاوس2

295من155:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

20-09-1994عطیر   أمحمد مقبول3500970010.09 نقاوس3

25-07-1994قاسمي   أمیرة قریب من الجید3500970312.35 نقاوس4

13-04-1994قبایلي   أسیا مقبول3500969411.83 نقاوس5

03-04-1994لكحل   آمال مقبول3500968210.79 نقاوس6

08-06-1993مقالتي   إبتھال مقبول3500972011.24 بومقر7

23-11-1994بن سالم   إیمان مقبول3500972810.44 نقاوس8

06-05-1993ساعي   جلیلھ قریب من الجید3500975413.00 نقاوس9

25-07-1994سعادي   الطیب مقبول3500973310.82 نقاوس10

12-11-1994لخلف   بثینة مقبول3500974110.11 نقاوس11

30-06-1994میھوبي   إیمان قریب من الجید3500972612.95 نقاوس12

15-11-1994بن اسباع   رشا مقبول3500979511.89 نقاوس13

10-05-1994بوراضي   رباب قریب من الجید3500979312.10 نقاوس14

19-03-1993بوعون   رابح مقبول3500979010.07 نقاوس15

01-07-1994شبیشب   رابح مقبول3500979110.82 بومقر16

13-02-1992قاسمي   حنان مقبول3500977110.85 نقاوس17

08-09-1994قحاز   حفیظة جید جدا3500976616.52 نقاوس18

27-10-1994بركة   سمیة جید3500982715.85 بریكة19

19-06-1994بن اسدیرة   زھیر مقبول3500980611.04 نقاوس20

19-07-1993بودھان   زھرة قریب من الجید3500980512.92 نقاوس21

11-11-1994ساعي   سندس جید3500983015.65 نقاوس22

21-07-1994 بودھان   شیماء مقبول3500984311.50 نقاوس 23

14-04-1992حركاتي   صابرینة قریب من الجید3500984412.32 نقاوس24

20-07-1992خوالد   عبد القادر مقبول3500986610.53 باتنة25

24-10-1994رزقي   عائشة جید3500985415.20 نقاوس26

18-10-1994عمران   علیا مقبول3500988110.49 نقاوس27

04-04-1994بعیرة   فاطمة الزھراء جید3500989014.78 نقاوس28

14-07-1994بوعون   لیلى مقبول3500990510.20 بومقر29

20-09-1994حجیرة   محمد الصدیق قریب من الجید3500991612.95 اوالد سي سلیمان30

24-03-1993دالل   محمد مقبول3500990811.42 نقاوس31

04-08-1993مرازقة   لیلى مقبول3500990411.80 نقاوس32

25-06-1994بن مخلوف   منار جید3500993214.80 نقاوس33

20-07-1994رباحي   منیرة قریب من الجید3500994013.88 نقاوس34

295من156:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

25-09-1992رزقي   ندى قریب من الجید3500995512.20 نقاوس35

20-03-1994مقعاش   منیر قریب من الجید3500993913.39 نقاوس36

21-07-1994بلول   یسرى قریب من الجید3500999513.95 نقاوس37

21-11-1994بن مخلوف   نظیرة مقبول3500996910.01 نقاوس38

12-12-1992دوكاري   نصیحة مقبول3500996711.29 نقاوس39

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5050/الثانویة المختلطة نقاوس: المؤسسة 

13-08-1993صحراوي   ولید مقبول3501012410.59 بریكة1

04-04-1994قارش   ھاجر قریب من الجید3501012212.37 باتنة2

31-10-1993بسكري   زھیر قریب من الجید3501009612.40 نقاوس3

30-11-1993بن عطیر   أمیرة مقبول3501008611.32 نقاوس4

03-08-1994حجیرة   أنیسة مقبول3501008711.78 نقاوس5

08-12-1993حفصة   انور قریب من الجید3501009113.04 نقاوس6

23-09-1994خوالد   أماني مقبول3501008411.97 نقاوس7

19-09-1994زغدود   مریم قریب من الجید3501011812.78 نقاوس8

05-01-1994زواقري   منى مقبول3501012110.47 نقاوس9

10-05-1993صحراوي   الطاھر مقبول3501009010.52 بومقر10

06-10-1994صفیة   عصام مقبول3501010811.52 نقاوس11

26-03-1994قحاز   منتصر باهللا مقبول3501012010.76 نقاوس12

27-05-1994مقالتي   عواطف قریب من الجید3501011213.57 بومقر13

19-07-1994موساوي   كمال مقبول3501011310.75 اوالد سي سلیمان14
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295من157:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

11-12-1992مرزوقي   وفاء مقبول3500931710.50 سفیان1

10-09-1991بن تیبة   وفاء مقبول3500937611.55 تاكسالنت2

20-03-1993خرفاهللا   آمنة مقبول3500935010.88 نقاوس3

19-12-1991درارجة   كریمة مقبول3500936711.32 نقاوس4

12-05-1992بن راحلة   محمود مقبول3500936910.14 نقاوس5

06-11-1993حذفاني   إبتسام مقبول3500908310.28 نقاوس6

26-08-1992خبرارة   أسماء مقبول3500907010.55 نقاوس7

28-12-1993غباش   اسماء مقبول3500910010.02 نقاوس8

08-12-1994فاضل   إیمان قریب من الجید3500909613.82 نقاوس9

30-11-1994مساعدیة   إیمان مقبول3500909511.21 نقاوس10

23-05-1992فاضل   أحالم مقبول3500906610.48 نقاوس11

26-07-1994بوقشال   حلیمة مقبول3500912811.76 نقاوس12

18-12-1992سعیدي   حسام مقبول3500912211.54 نقاوس13

20-10-1993یخلف   حنان مقبول3500913211.00 نقاوس14

13-11-1993بلقرفي   سامیة مقبول3500917910.21 نقاوس15

04-12-1990بولتیاح   خلیصة مقبول3500914511.19 نقاوس16

07-03-1994حذفاني   ذكرى مقبول3500915510.56 نقاوس17

07-10-1993رحماني   رباب قریب من الجید3500916012.93 نقاوس18

09-01-1992سعدي   خولھ مقبول3500915210.97 نقاوس19

09-10-1994مانع   خلیصھ مقبول3500914710.17 نقاوس20

08-06-1992بن السخري   صابرین مقبول3500920510.21 نقاوس21

12-10-1993سعدي   عبد السالم مقبول3500921611.89 نقاوس22

17-05-1991ھوام   شھیناز مقبول3500920111.33 نقاوس23

22-01-1991بن راحلة   فدوى مقبول3500923610.24 نقاوس24

11-05-1993بوزیدي   فاطمة الزھراء قریب من الجید3500923412.29 نقاوس25

04-09-1992قحاز   لیلى مقبول3500925710.11 نقاوس26

21-03-1993موني   فواتح مقبول3500924510.52 نقاوس27

295من158:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

05-04-1992ضیافي   فطیمة الزھرة مقبول3500924010.82 باتنة28

15-03-1993قحاز   عنتر مقبول3500922810.77 نقاوس29

10-03-1994علقتني   منیر مقبول3500927810.72 بومقر30

18-03-1992ساسي   نور الھدى مقبول3500929911.15 نقاوس31

26-04-1994كواوشھ   نجاح قریب من الجید3500928412.90 نقاوس32

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

17-05-1994بعاسو   إبتسام مقبول3500940511.25 مروانة1

28-07-1994بعاسو   بثینھ مقبول3500941610.59 نقاوس2

24-01-1994بورادي   برھان الدین مقبول3500941711.49 نقاوس3

13-01-1994بوعبداهللا   رنده مقبول3500942510.20 نقاوس4

13-05-1993بوناب   اشواق مقبول3500941210.94 نقاوس5

27-06-1992حركاتي   تقي الدین مقبول3500941810.13 نقاوس6

12-10-1994دراجي   أمیرة جید3500940314.99 نقاوس7

16-06-1994عرعار   ساره مقبول3500942911.62 نقاوس8

18-04-1994بوزید   سارة مقبول3500942811.79 نقاوس9

20-12-1993حذفاني   سارة مقبول3500942710.61 نقاوس10

19-05-1994جنان   رمیسة مقبول3500942411.09 نقاوس11

19-05-1992العباسي   إبتسام مقبول3500948711.34 نقاوس12

30-01-1994العباسي   أمین مقبول3500948611.86 تاكسالنت13

22-12-1992بیطام   إدریس مقبول3500948811.53 نقاوس14

15-11-1994بیطام   سارة مقبول3500949310.41 نقاوس15

01-10-1991شطوح   یاسین مقبول3500950111.10 تاكسالنت16

04-01-1993شبیشب   فطیمة مقبول3500949911.08 نقاوس17

30-01-1994شعابنة   إیمان قریب من الجید3500949013.47 نقاوس18

03-06-1994بعاسو   صابرینة مقبول3500949510.95 نقاوس19

08-05-1993قنفود   إلیاس مقبول3500948910.80 تاكسالنت20

17-10-1994مرزوقي   أمال قریب من الجید3500948513.38 نقاوس21

07-10-1992قارح   عبد اللطیف مقبول3500946611.26 عین التوتة22

11-01-1995حذفاني   عبیر مقبول3500944111.93 نقاوس23

19-07-1994صامتي   قمر مقبول3500944810.50 نقاوس24

05-12-1994لغبش   ھند جید3500946215.75 نقاوس25

295من159:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

31-03-1994بعتاس   رفیق مقبول3500955311.53 نقاوس1

26-05-1990فاضل   خدیجة قریب من الجید3500954812.19 نقاوس2

11-12-1990بیطام   سلمى مقبول3500955710.49 نقاوس3

26-11-1993بركة   شیماء مقبول3500956711.00 نقاوس4

15-02-1994بلي   عبد المالك مقبول3500958211.13 نقاوس5

06-11-1992غضبان   عبلة قریب من الجید3500958412.23 نقاوس6

24-04-1991معجوج   حكیمة مقبول3500965011.72 نقاوس7

24-05-1994بن راحلة   ھالة مقبول3500961610.31 نقاوس8

08-11-1993بن مربي   محمد مقبول3500960210.95 نقاوس9

22-04-1992صفیة   یعقوب قریب من الجید3500962512.32 نقاوس10

30-07-1992عجال   ھیثم مقبول3500962010.68 نقاوس11

30-01-1991قحاز   یوسف قریب من الجید3500962713.32 نقاوس12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

08-09-1994بوفنیك   آمنھ قریب من الجید3500968612.55 نقاوس1

02-09-1994بیطام   أیمن قریب من الجید3500971512.99 نقاوس2

14-07-1994جباب   أمینة مقبول3500971110.99 بسیدي أمحمد الجزائر3

05-10-1994ھوام   أیوب مقبول3500971810.05 نقاوس4

09-02-1995موني   تقي الدین جید3500975314.02 نقاوس5

26-09-1994بناي   حدة مقبول3500976010.32 نقاوس6

01-03-1994غضبان   جھید مقبول3500975811.50 نقاوس7

27-11-1994بلقرفي   خالد مقبول3500977810.00 نقاوس8

23-08-1994قوجیل   خولة قریب من الجید3500978212.55 نقاوس9

08-09-1992حناشي   خدیجة مقبول3500977910.12 باتنة10

26-11-1991حذفاني   شیبوب مقبول3500983910.00 نقاوس11

13-11-1993خبرارة   ریمة مقبول3500980310.94 نقاوس12

21-06-1994بن راحلة   زھیر قریب من الجید3500980713.70 نقاوس13

30-09-1994بوخنوفة   سھیر مقبول3500983211.85 نقاوس14

23-06-1993بوناب   شیماء مقبول3500984110.93 سیدي امحمد15

21-01-1993سعادي   سمیحة مقبول3500982810.15 نقاوس16

20-09-1994عطیر   ساره قریب من الجید3500981512.78 نقاوس17

10-10-1994موني   سارة مقبول3500981410.15 نقاوس18

295من160:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

21-06-1994بیطام   عفاف مقبول3500987410.69 لمسان19

03-12-1992بوتیطاو   عبد العالي مقبول3500986210.08 نقاوس20

03-11-1994عروه   عبد الرحمان جید3500985915.07 نقاوس21

26-02-1994یحیاوي   كنزه مقبول3500990010.85 نقاوس22

11-08-1994بن دریھم   مروة مقبول3500992010.17 نقاوس23

24-07-1994بوناب   فتیحة جید3500989214.24 نقاوس24

26-11-1994عبد الصمد   محمد ضیاء الدین مقبول3500991711.92 باتنة25

03-11-1994مشیات   مریم مقبول3500992710.31 نقاوس26

18-02-1994بوناب   مریم قریب من الجید3500992413.49 نقاوس27

26-12-1993قطافي   مریم مقبول3500992311.75 نقاوس28

07-04-1994بیطام   سیف الدین قریب من الجید3501003813.32 نقاوس29

19-03-1994بن مھدي   عبد الفتاح مقبول3501004410.17 باتنة30

30-06-1994بیطام   عبد الرؤوف جید3501004214.11 نقاوس31

07-04-1994حركاتي   ایمان مقبول3501002411.19 نقاوس32

20-03-1993شعابنة   إسالم مقبول3501002011.55 نقاوس33

11-05-1994سمصار   وسام مقبول3501006210.23 نقاوس34

19-10-1994عماري   نادیة مقبول3501005911.23 مروانة35

15-08-1994فاضل   ھدى مقبول3500998010.39 نقاوس36

14-04-1992قاسمي   یوسف توفیق مقبول3500999910.68 نقاوس37

20-07-1994موني   ھاجر مقبول3500997911.62 نقاوس38

09-09-1991فردي   وسام مقبول3500998810.43 نقاوس39

21-10-1993لخلف   ھیثم قریب من الجید3500998412.03 نقاوس40

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

25-03-1994قاسمي   إیمان مقبول3501008811.04 بومقر1

25-11-1994ساعي   منار مقبول3501011911.82 نقاوس2

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

04-06-1994عطیر   نورالدین مقبول3501014911.61 نقاوس1

30-12-1994ساسي   یوسف جید3501015114.25 نقاوس2

24-10-1992شنة   یوسف مقبول3501015010.91 نقاوس3

295من161:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

20-06-1994عطیر   عماد الدین جید جدا3501014816.00 نقاوس4

13-08-1994كواوشة   باسم مقبول3501014611.15 نقاوس5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5051/ثانویة نقاوس: المؤسسة 

07-08-1994العباسي   فیصل مقبول3501022610.42 تاكسالنت1

1994خالل بلعید   جمال مقبول3501021810.46 تاكسالنت2

02-05-1994بلعید   سكینة مقبول3501022111.43 نقاوس3

19-07-1993بلعید   عنتر مقبول3501022511.33 نقاوس4

26-05-1993بلعید   ولید مقبول3501022711.65 نقاوس5

17-01-1991بیطام   صدام مقبول3501022311.38 نقاوس6

08-03-1992مرزوقي   عمر مقبول3501022411.09 نقاوس7

04-03-1992بن اسدیرة   فاطمة الزھراء مقبول3501019710.97 نقاوس8

23-10-1993خبرارة   زكریاء مقبول3501019411.25 نقاوس9

15-06-1992زكور   محمد مقبول3501019810.39 اریس10
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5052/نقاوس- ثانویة رحال عبد الحمید: المؤسسة 

22-12-1992لخمامره   ھاجر قریب من الجید3500930312.75 نقاوس1

30-08-1993بلي   ھالة قریب من الجید3500930812.06 نقاوس2

24-04-1993بن أم السعد   نورة قریب من الجید3500930213.18 نقاوس3

26-03-1994معامیر   ھاجر قریب من الجید3500930612.29 نقاوس4

24-01-1992سواكري   ابتسام مقبول3500909711.02 نقاوس5

03-09-1992صغیر   أمیرة مقبول3500907610.90 نقاوس6

24-01-1993معامیر   أمال مقبول3500907311.87 نقاس7

08-01-1993عروي   إیمان مقبول3500909211.58 نقاوس8

14-05-1992شاوي   إبراھیم مقبول3500908411.06 نقاوس9

13-11-1993بوطارن   حفیظة مقبول3500912611.89 بالقصبات10

17-10-1993دریس   حیزیة مقبول3500913510.83 نقاوس11

23-12-1992بن سالم   تفاحھ مقبول3500911311.13 نقاوس12

21-01-1994لبدي   حنان مقبول3500913311.94 نقاوس13

19-03-1993مدابیس   العلجة قریب من الجید3500910412.04 نقاوس14

05-04-1994بن دریھم   دعاء مقبول3500915311.31 نقاوس15

30-06-1994بوزیدي   خولة مقبول3500915111.63 مروانھ16

24-05-1994بن سدیرة   زینب مقبول3500916710.96 نقاوس17

18-08-1993بوطارن   سارة قریب من الجید3500917212.13 نقاوس18

18-02-1992حفیظ   خلود مقبول3500914310.00 نقاوس19

07-06-1994داي   رشیدة مقبول3500916110.56 نقاوس20

16-07-1994شعبي   سارة مقبول3500917510.64 نقاوس21

24-12-1993شنھ   رانة مقبول3500915811.15 نقاوس22

01-12-1991قبایلي   سامیة قریب من الجید3500917812.25 نقاوس23

19-11-1991صحراوي   زھیة مقبول3500916510.84 نقاوس24

05-11-1990حناشي   طارق مقبول3500921411.00 نقاوس25

14-02-1992كتاب   سمیة مقبول3500918311.45 نقاوس26

1992خالل بومخیلة   فاطمة مقبول3500923211.39 نقاوس27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5052/نقاوس- ثانویة رحال عبد الحمید: المؤسسة 

03-07-1993دریاس   غنیة مقبول3500922910.44 نقاوس28

09-03-1994بن ادریھم   عمران مقبول3500922710.21 نقاوس29

26-04-1994بوطارن   ماریھ جید3500926114.58 القصبات30

18-10-1994عیاش   فوزیة مقبول3500924611.39 نقاوس31

15-02-1992لغبش   لبنى مقبول3500925311.00 نقاوس32

26-05-1993مرابطي   فطیمة مقبول3500923810.88 نقاوس33

21-07-1993بن عیسى   نجاة مقبول3500928310.32 القصبة34

01-03-1994خرفاهللا   نسرین قریب من الجید3500928912.06 نقاوس35

27-10-1993عرعار   منى مقبول3500927710.76 نقاوس36

31-07-1992ساكري   نبیلة مقبول3500928210.94 نقاوس37

23-12-1991قاسمي   محمد مقبول3500926410.28 نقاوس38

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5052/نقاوس- ثانویة رحال عبد الحمید: المؤسسة 

09-07-1994جوالھ   خولھ قریب من الجید3500955012.39 نقاوس1

18-02-1994روابح   جمال الدین مقبول3500954011.57 نقاوس2

22-11-1994عوفي   أنیس مقبول3500952410.89 نقاوس3

22-08-1993لعشاش   ابو بكر مقبول3500952911.23 نقاوس4

01-07-1992مراد   برھان الدین مقبول3500953610.87 نقاوس5

02-08-1993بن ادریھم   شھرزاد مقبول3500956611.53 نقاوس6

05-02-1993بن عیاش   شمس الدین مقبول3500956510.25 نقاوس7

14-08-1993سعداوي   عبد القادر مقبول3500958110.47 األخضریة8

15-03-1994سلمان   صابرینة قریب من الجید3500956912.67 القصبات9

23-02-1994عیساوي   عمار قریب من الجید3500958813.45 نقاوس10

06-06-1994لقوارة   سمیة مقبول3500956211.09 نقاوس11

05-09-1993مرابطي   منال مقبول3500960810.23 نقاوس12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5052/نقاوس- ثانویة رحال عبد الحمید: المؤسسة 

29-05-1993بوطابة   إبتسام مقبول3500971910.62 نقاوس1

10-09-1994مرابطي   أمیمة قریب من الجید3500970412.07 نقاوس2

08-08-1994القص   أنیسة جید3500971414.11 نقاوس3

14-10-1993ساعي   أنیس مقبول3500971310.32 بریكة4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5052/نقاوس- ثانویة رحال عبد الحمید: المؤسسة 

05-01-1993صفیة   أحالم مقبول3500968810.05 نقاوس5

26-03-1994سواحلیھ   آمنھ مقبول3500968510.57 نقاوس6

07-01-1994موساوي   أیوب مقبول3500971711.89 نقاوس7

21-09-1994حفیظ   جمال مقبول3500975510.13 نقاوس8

09-10-1994لكحل   إیمان مقبول3500972711.87 نقاوس9

19-08-1991نادي   بوباكر مقبول3500974811.85 نقاوس10

23-11-1991بن مربي   إیمان مقبول3500972410.21 نقاوس11

15-05-1994دریاس   تقي الدین مقبول3500975210.23 باتنة12

25-01-1992مقران   بدر الدین مقبول3500974311.02 نقاوس13

31-05-1994ساكري   رفیدة مقبول3500979811.55 نقاوس14

02-08-1994سواكري   حمو مقبول3500977010.60 نقاوس15

26-05-1994بلي   دنیا قریب من الجید3500978613.38 نقاوس16

17-10-1993بن خالف   حنان مقبول3500977210.29 نقاوس17

10-12-1994قرون   حسام قریب من الجید3500976212.50 نقاوس18

10-11-1992نزار   حمزة مقبول3500976910.37 نقاوس19

27-08-1994سواكري   رفیده قریب من الجید3500979913.32 نقاوس20

02-08-1992عجال   رضا مقبول3500979610.24 نقاوس21

12-08-1992بوحالسة   سھیر قریب من الجید3500983112.59 نقاوس22

22-07-1991دوكاري   سلمى مقبول3500982311.19 نقاوس23

19-11-1994بن یوسف   رندة مقبول3500980211.87 نقاوس24

27-06-1994بن عیسى   سمیة قریب من الجید3500982512.67 نقاوس25

13-11-1994جوالھ   ساره مقبول3500981610.90 نقاوس26

22-07-1994معامیر   عقیلة مقبول3500987611.50 نقاوس27

07-10-1994سواكریة   عبیر قریب من الجید3500987113.54 نقاوس28

18-10-1994بسطال   عقیلھ جید3500987715.40 نقاوس29

06-03-1993جنان   عبد السالم مقبول3500986011.98 نقاوس30

26-05-1994سواعي   فطیمة الزھراء مقبول3500989510.49 نقاوس31

23-08-1991تالھ   فاروق مقبول3500988810.09 نقاوس32

30-12-1992رباج   محمد أسامة مقبول3500991210.55 نقاوس33

17-06-1994شافعھ   غاده مقبول3500988411.69 نقاوس34

26-08-1994ساعي   مھدیة قریب من الجید3500994113.35 البویرة35

13-11-1994ساعي   ناریمان قریب من الجید3500994612.95 بریكة36
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5052/نقاوس- ثانویة رحال عبد الحمید: المؤسسة 

30-07-1993شاوي   منصف مقبول3500993510.13 نقاوس37

11-06-1993قلیل   منال مقبول3500993311.23 نقاوس38

20-07-1994بوضیاف   یعقوب مقبول3500999611.79 نقاوس39

08-08-1994ساكري   نوال مقبول3500997110.21 نقاوس40

08-10-1994شنة   نسیمة مقبول3500996311.22 نقاوس41

06-07-1993بن الزاوي   ولید قریب من الجید3500999112.46 نقاوس42

05-12-1994دریاس   ولید مقبول3500999210.84 نقاوس43

17-11-1994مرزوقي   نصیرة جید3500996814.80 مروانة44

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5052/نقاوس- ثانویة رحال عبد الحمید: المؤسسة 

03-07-1993ضیفي   یاسمینة مقبول3501012510.91 نقاوس1

29-06-1993بلخیري   أمیرة مقبول3501008510.99 نقاوس2

05-04-1994جوالھ   سھیلة مقبول3501009911.95 نقاوس3

03-11-1991سراي   ضیاء الدین مقبول3501010310.13 عین التوتة4

05-11-1993غباش   شمس الدین مقبول3501010211.13 بودواو5

14-06-1994مرابطي   عبد الكریم مقبول3501010710.37 نقاوس6

05-05-1994ھوادف   علي قریب من الجید3501011012.77 نقاوس7

101 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5053/ثانویة أوالد سي سلیمان: المؤسسة 

26-06-1994بن مربي   ھناء مقبول3500931011.68 نقاوس1

26-10-1992قراد   وفاء مقبول3500931611.60 نقاوس2

05-12-1992بن بعة   إیمان مقبول3500909110.56 نقاوس3

23-02-1994بوقطوشة   أمینة مقبول3500908010.16 نقاوس4

23-01-1993بعزیز   حنان مقبول3500912910.31 رأس العیون5

23-11-1993بوتیطاو   خدیجة مقبول3500914011.15 أوالد سي سلیمان6

30-03-1991شافعة   بریزة مقبول3500911010.70 نقاوس7

24-03-1994بن مربي   الكاھنة مقبول3500910510.48 نقاوس8

18-02-1993شنة   حلیمة مقبول3500912711.92 نقاوس9

11-04-1994بوتیطاو   سارة قریب من الجید3500917413.00 نقاوس10

14-02-1993بن عیاش   خلیصة مقبول3500914611.42 نقاوس11

08-12-1992بوكمیش   خولة مقبول3500914811.88 نقاوس12

16-03-1992زواقري   صباح مقبول3500920810.57 أوالد سي سلیمان13

15-02-1994بن عیاش   شرف الدین قریب من الجید3500919712.10 نقاوس14

20-03-1991بن عیاش   المیة مقبول3500925111.53 نقاوس15

04-03-1989بوتیطاو   كریمة مقبول3500924810.92 أوالد سي سلیمان16

16-08-1992زواقري   نوال مقبول3500929510.18 اوالد سي سلیمان17

07-09-1992قراد   منى مقبول3500927610.14 نقاوس18

30-03-1994بن مربي   نسمة قریب من الجید3500929112.08 نقاوس19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5053/ثانویة أوالد سي سلیمان: المؤسسة 

15-01-1991حنیش   حسینة مقبول3500954510.05 نقاوس1

19-08-1994شنة   أشواق مقبول3500952310.59 نقاوس2

25-11-1991بیطام   خالد مقبول3500954710.81 نقاوس3

03-01-1989بن عیاش   لطفي مقبول3500959710.04 نقاوس4

13-11-1990رزقي   عبد المنتصر مقبول3500958310.94 نقاوس5

22-05-1992شنة   موسى قریب من الجید3500966112.81 نقاوس6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5053/ثانویة أوالد سي سلیمان: المؤسسة 

04-04-1992رحماني   محمود مقبول3500960410.12 مروانة7

11-03-1993شنة   نور اإلسالم مقبول3500961510.74 نقاوس8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5053/ثانویة أوالد سي سلیمان: المؤسسة 

08-09-1993بعیطي   أمین مقبول3500970710.44 نقاوس1

25-09-1994عزیز   أمین مقبول3500970910.63 نقاوس2

10-05-1994بودھان   أمین مقبول3500970811.17 أوالد سي سلیمان3

14-04-1994بن مربي   انتصار قریب من الجید3500974012.71 نقاوس4

26-02-1994عزیز   امال مقبول3500973710.35 اوالد سي سلیمان5

16-06-1994بعیطي   الكاھنة مقبول3500973410.64 نقاوس6

05-09-1993شافعة   إسمھان مقبول3500972310.55 نقاوس7

25-05-1994بعیطي   رجاء قریب من الجید3500979413.28 نقاوس8

02-02-1994بعیطي   حیاة مقبول3500977510.47 نقاوس9

13-08-1994بودھان   خدیجة مقبول3500978011.59 نقاوس10

18-02-1992بوكمیش   سارة مقبول3500981210.89 نقاوس11

20-04-1994بعزیز   صبرینة قریب من الجید3500984612.19 نقاوس12

25-08-1994زواقري   عبیر جید3500987015.90 باتنة13

09-04-1994نزار   فاطمة الزھراء مقبول3500989110.86 نقاوس14

17-02-1993رزقي   فاتح مقبول3500988610.75 نقاوس15

18-11-1993موساوي   محي الدین مقبول3500991911.25 أوالد سي سلیمان16

04-09-1994بخوش   نجاح قریب من الجید3500995212.39 نقاوس17

13-09-1994بوقطوشة   مریم مقبول3500992610.99 أوالد سي سلیمان18

18-06-1994صوالح   مشیرة مقبول3500993011.90 نقاوس19

20-03-1994بلخذریة   منى قریب من الجید3500993712.65 نقاوس20

14-04-1994بوتیطاو   مریم مقبول3500992510.03 نقاوس21

20-08-1994بوقطوشة   نجاة مقبول3500995110.03 نقاوس22

26-06-1994عزیز   ندى مقبول3500995611.69 نقاوس23

24-02-1994نیري   منار مقبول3500993111.46 نقاوس24

10-09-1994بخوش   رنیدة مقبول3501003110.40 باتنة25

20-09-1994شنة   مروة مقبول3501005711.80 نقاوس26

24-09-1994عزیز   أشواق مقبول3501001911.47 نقاوس27

14-05-1994سماللي   كمال مقبول3501005310.77 نقاوس28
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5053/ثانویة أوالد سي سلیمان: المؤسسة 

19-01-1994بن لحسن   ھاجر مقبول3500997810.66 نقاوس29

12-12-1994بن لحسن   ھشام مقبول3500998210.75 نقاوس30

57 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

01-08-1993بومخیلة   یاسمینة مقبول3501067311.18 راس العیون1

1991خالل ھماش   ھدى مقبول3501065410.41 القیقبة2

1992خالل منصوریة   أسیا مقبول3501026311.95 القیقبة3

25-11-1993بوجالل   أسماء مقبول3501026210.87 عین ازال4

17-12-1992منصوریة   أمال مقبول3501026511.39 نقاوس5

18-06-1993مداني   ابتسام مقبول3501028410.15 نقاوس6

03-03-1992زدام   اسامة قریب من الجید3501028512.26 نقاوس7

10-09-1994بن منصور   آمنة قریب من الجید3501025213.03 نقاوس8

28-02-1992شرون   أحالم قریب من الجید3501025312.01 اوالد جالل9

01-11-1991بن حولة   أحمد مقبول3501025411.89 نقاوس10

06-06-1993لعناني   ایمان مقبول3501030310.38 نقاوس11

23-12-1993صوالحیة   بشیر مقبول3501029211.37 نقاوس12

16-11-1994مداني   بدر الدین مقبول3501030910.97 عین آزال13

05-07-1994منصوریة   السعید مقبول3501029611.50 نقاوس14

06-06-1993بن اسعید   حمامة مقبول3501034310.18 تالخمت15

19-09-1992لعناني   حیاة مقبول3501035911.19 رأس العیون16

24-01-1992غنام   خدیجة مقبول3501036110.27 نقاوس17

03-05-1991فرحات   حكیمة مقبول3501033810.89 الرحبات18

24-04-1992مقیدش   سارة قریب من الجید3501040112.99 عین ازال19

13-11-1993بوھزة   راویة مقبول3501038011.10 راس العیون20

28-03-1992بشاطة   ذھبیة مقبول3501037610.44 راس العیون21

23-07-1991قارة   سارة مقبول3501039610.12 مروانة22

19-09-1993خننو   سماح مقبول3501042510.25 نقاوس23

27-05-1994قارة   سعاد قریب من الجید3501041412.31 القیقبة24

19-09-1994بن ناصر   سمیة قریب من الجید3501043212.03 رأس العیون25

15-06-1991عباز   سمیة مقبول3501042911.73 راس العیون26

01-01-1992بومخیلة   شمس الدین مقبول3501045111.47 نقاوس27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

01-02-1993خرف اهللا   صفیة قریب من الجید3501046512.62 راس العیون28

10-04-1993لقرع   شھیرة مقبول3501045510.84 راس العیون29

14-01-1994زاوي   شھیرة مقبول3501045611.55 نقاوس30

27-05-1992بن حمیدة   سھیلة مقبول3501044711.92 عین ازال31

12-02-1993بن اسباع   عفاف مقبول3501050410.95 عین أزال32

03-11-1994ھماش   عفاف قریب من الجید3501050613.69 عین أزال33

09-01-1992عباس   كریمة مقبول3501055210.06 الرحبات34

05-04-1991لعناني   فتیحة مقبول3501053410.83 رأس العیون35

24-02-1992بن سعید   فوزیة قریب من الجید3501054812.64 تالخمت36

24-07-1993بن اسباع   فواز مقبول3501054511.43 القیقبة37

23-01-1993بن سالم   المیة مقبول3501056211.65 راس العیون38

20-12-1992فروج   لمیاء مقبول3501056810.27 تالخمت39

16-12-1991بن حمیدة   مریم مقبول3501059611.38 نقاوس40

24-03-1993وشاش   منال قریب من الجید3501060212.17 نقاوس41

17-04-1993دامس   محمد مقبول3501058310.75 نقاوس42

14-05-1994شلف   مباركة قریب من الجید3501058012.88 رأس العیون43

20-09-1993كتفي   نصر الدین مقبول3501063610.59 عین آزال44

27-02-1994عریف   نسیم مقبول3501063310.51 نقاوس45

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

30-08-1994ضیف اهللا   مریم مقبول3501081210.07 القیقبة1

02-05-1993عریف   مریم مقبول3501081010.29 عین ازال2

16-10-1994اسماعیل   رشیدة مقبول3501076911.07 الرحبات3

15-07-1994بن منصور   شیماء قریب من الجید3501079313.35 نقاوس4

10-12-1991دوادي   آمنة مقبول3501075611.08 نقاوس5

13-08-1994دوادي   أمیرة مقبول3501074911.54 رأس العیون6

29-08-1994مرابط   خولھ مقبول3501076510.64 نقاوس7

03-12-1994مرابط   سھام مقبول3501079111.72 الرحبات8

10-10-1994منصوریة   شھرزاد مقبول3501079210.52 نقاوس9

13-03-1994ھماش   ملیكة قریب من الجید3501081412.71 نقاوس10

06-11-1993اعثامنة   اسحاق مقبول3501075410.87 راس العیون11

01-10-1994بادي   عباس مقبول3501079611.10 القیقبة12
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

24-06-1994دامس   فؤاد مقبول3501080211.04 سطیف13

20-08-1994دوادي   محمد أسامة قریب من الجید3501080912.33 باتنة14

06-07-1993دوادي   ھشام قریب من الجید3501082213.85 نقاوس15

08-03-1994زرمان   ھشام مقبول3501082411.24 نقاوس16

28-01-1994ھماش   عمار مقبول3501080110.99 القیقبة17

04-04-1993اعثامنة   زھرة مقبول3501077110.20 القیقبة18

04-08-1994بشاطة   أمال مقبول3501074810.08 نقاوس19

11-05-1992بشاطة   لیندة مقبول3501080810.53 نقاوس20

23-12-1994بن اسباع   لبنى مقبول3501080611.28 نقاوس21

01-01-1994بن الزاوي   سلمى مقبول3501078411.69 نقاوس22

20-06-1992دوادي   ھاجر مقبول3501082010.61 عین ازال23

04-04-1993صوالحیة   خامسة مقبول3501075510.02 القیقبة24

27-03-1993عبوب   عبیر مقبول3501079911.63 نقاوس25

13-11-1993قارة   زینة مقبول3501077410.55 تنزارت بصالح باي26

20-06-1992منصوریة   حلیمة مقبول3501076110.58 القیقبة27

01-03-1993درغال   رندة جید3501077014.92 مروانة28

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

13-02-1994بوجالل   ھارون مقبول3501097011.50 نقاوس1

29-09-1994معاش   ھاني قریب من الجید3501097113.46 نقاوس2

01-08-1993بن دا یخة   حمزة مقبول3501087310.88 نقاوس3

10-01-1992عالق   خالد مقبول3501087711.59 نقاوس4

27-04-1994علواش   اشرف جید3501086014.97 نقاوس5

14-02-1994ناصري   الزھرة مقبول3501086211.81 نقاوس6

23-10-1993ھمال   عائشة قریب من الجید3501091813.29 رأس العیون7

30-01-1993بوقبال   زھیر قریب من الجید3501089213.10 راس العیون8

12-09-1993شافعة   سفیان مقبول3501089810.54 الرحبات9

17-09-1993ضیف اهللا   شفیق مقبول3501091110.50 عین ازال10

31-03-1994ھمال   صالح الدین قریب من الجید3501091512.59 نقاوس11

19-01-1994بادي   رفیقة مقبول3501088611.39 عین آزال12

16-12-1993ضیف اهللا   زینب مقبول3501089411.51 نقاوس13

03-09-1994لقرع   سمیة مقبول3501090711.01 راس العیون14
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

07-04-1994كتفي   عبیر مقبول3501092911.98 عین ازال15

27-07-1994بن اسباع   ماجد مقبول3501094910.92 مروانة16

15-11-1992بن لوصیف   مبروك مقبول3501095110.42 عین آزال17

29-07-1994بن زعبار   نجود قریب من الجید3501096212.38 نقاوس18

24-05-1992معافة   كریمة مقبول3501094210.38 عین آزال19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

19-02-1994لعناني   آمنة قریب من الجید3501103112.80 رأس العیون1

21-09-1994سویھر   آمنة مقبول3501103211.22 نقاوس2

12-06-1993بعزیز   ابتسام مقبول3501105610.42 نقاوس3

02-10-1994وھاب   آمنھ قریب من الجید3501103413.51 نقاوس4

24-07-1993لقرع   احمد مقبول3501106211.47 القیقبة5

10-03-1993بن النور   أمال مقبول3501104810.20 رأس العیون6

15-01-1994ادریس   تفاحة قریب من الجید3501109512.92 نقاوس7

07-09-1994غول   ایمان قریب من الجید3501108113.86 بریكة8

11-05-1994بن خضرة   حسني مقبول3501110711.11 نقاوس9

25-05-1993دامس   بثینة مقبول3501108411.96 عین ازال10

04-01-1992بومخیلة   ام السعد مقبول3501107411.54 القیقبة11

07-06-1991بن منصور   بدر الدین مقبول3501108710.54 نقاوس12

02-04-1994ھماش   حلیمة مقبول3501111210.30 نقاوس13

29-03-1993بن النور   سارة قریب من الجید3501116512.12 نقاوس14

18-04-1994بن ساعد   زیاد جید3501115914.73 نقاوس15

12-05-1994حدید   زین العابدین قریب من الجید3501116213.82 نقاوس16

19-02-1994بلعایب   سعیدة مقبول3501117811.96 رأس العیون17

19-03-1994سویھر   سماح مقبول3501118910.09 رأس العیون18

24-11-1992مصباح   صفیة مقبول3501122810.00 نقاوس19

16-12-1992صوالحیة   صباح مقبول3501122411.06 عین أزال20

10-02-1994غول   عبد الحق مقبول3501125011.23 القیقبة21

20-03-1991بوقرفة   طاھر قریب من الجید3501123612.12 الرحبات22

12-09-1992دوادي   عبد الفتاح مقبول3501126311.14 راس العیون23

16-09-1994بن منصور   عائشة مقبول3501124110.26 نقاوس24

02-06-1994كامل   عبد الحلیم مقبول3501125111.55 الرحبات25
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

16-01-1994جمانة   عبد الرحمان مقبول3501125611.88 نقاوس26

29-04-1992بعداش   عیاشة مقبول3501128811.79 عین ازال27

24-12-1994قانة   فاطمة الزھراء قریب من الجید3501129812.35 رأس العیون28

09-05-1992بن اسباع   عقیلة قریب من الجید3501128212.74 نقاوس29

22-12-1994عیشور   فاطمة الزھراء مقبول3501129710.60 سریانة30

02-05-1993ادریس   غنیة قریب من الجید3501129212.23 الرحبات31

17-12-1994لعرابة   عمار قریب من الجید3501128613.38 راس العیون32

06-11-1993دوادي   مروة مقبول3501133911.81 نقاوس33

11-12-1993سویھر   مروان قریب من الجید3501133812.82 نقاوس34

25-03-1992بن حمیدة   كمال مقبول3501131410.78 نقاوس35

20-09-1992ضیف اهللا   ولید مقبول3501138510.81 نقاوس36

18-01-1992بن حمیدة   ھشام مقبول3501137710.89 نقاوس37

10-02-1994بلخیري   نعیمة قریب من الجید3501136613.23 قیقبة38

12-01-1991بلخیري   ملیكة مقبول3501135211.41 قیقبة39

09-04-1994عیساني   یوسف مقبول3501139310.06 الرحبات40

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5058/رأس العیون-ثانویة زواكري عمار: المؤسسة 

19-02-1994برتال   زین الدین مقبول3501146110.34 راس العیون1

05-06-1993برش   لبنى مقبول3501146910.52 راس العیون2

29-10-1994الویفي   عیسى مقبول3501146811.25 راس العیون3

05-03-1994بن الصغیر   رمضان مقبول3501145710.48 راس العیون4

19-03-1994دوادي   الصدیق مقبول3501145211.46 راس العیون5

01-05-1994دوادي   رمزي مقبول3501145610.86 نقاوس6

11-07-1993بن زعبار   سارة مقبول3501146211.15 نقاوس7

139 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

05-04-1994لیتیم   وردة مقبول3501066810.44 عین أزال1

09-04-1994ربعي   ھدى مقبول3501065611.60 الرحبات2

13-11-1993بلوصیف   نورة مقبول3501064911.38 مروانة3

13-08-1994بن منصور   یونس مقبول3501068110.99 راس العیون4

16-01-1993بن التركي   أسیة مقبول3501026411.88 رأس العیون5

23-07-1994بن زعبار   إیمان مقبول3501028311.00 راس العیون6

03-06-1993قبوج   آمال مقبول3501024711.60 نقاوس7

06-09-1991بن عبد الغني   أمنة مقبول3501026710.33 عین آزال8

11-03-1993حناشي   امنة مقبول3501030110.17 نقاوس9

03-04-1993وھاب   باشة مقبول3501030611.02 راس العیون10

03-07-1993مناصریة   اسیة مقبول3501029111.58 راس العیون11

18-02-1994بن سالم   الزھرة مقبول3501029510.85 نقاوس12

23-06-1993لقرع   حسین مقبول3501033610.03 نقاوس13

18-05-1992بشاطة   حمزة مقبول3501034410.33 نقاوس14

18-04-1992قندوز   سارة مقبول3501040010.52 القیقبة15

07-12-1991اسماعیل   رشیدة مقبول3501038610.70 الرحبات16

26-11-1992لونیس   سامیة مقبول3501040610.95 نقاوس17

16-06-1992برتال   زینة مقبول3501039511.24 رأس العیون18

06-09-1993لعناني   سمیحة مقبول3501043510.96 نقاوس19

12-10-1994بن النوي   سھیر مقبول3501044611.69 عین آزال20

17-10-1993قانة   سفیان مقبول3501041511.29 نقاوس21

01-12-1991بن احمیدة   سعاد مقبول3501041010.58 رأس العیون22

23-01-1993بوقبال   سھام مقبول3501044211.24 رأس العیون23

04-01-1994سنوسي   صحوة مقبول3501046210.15 نقاوس24

01-07-1993شرون   صفاء الدین مقبول3501046410.34 اوالد جالل25

15-02-1993قبوج   صالح مقبول3501046010.49 نقاوس26

22-07-1993بوسعید   صونیا مقبول3501047010.06 نقاوس27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

14-02-1994دامس   عبیر مقبول3501049710.58 نقاوس28

13-12-1993حالة   فاطمة مقبول3501052510.32 عین ازال29

26-04-1993برتال   فطیمة مقبول3501054310.72 عین أزال30

06-02-1993علواش   فھیمة مقبول3501054410.93 نقاوس31

27-05-1993لحمر   لیندة مقبول3501057611.20 عین ازال32

24-01-1993بلوصیف   مسعود مقبول3501059810.32 تالخمت33

11-04-1991بن اسباع   منھ مقبول3501060511.00 نقاوس34

26-10-1993حامد   محمد امین مقبول3501058510.09 نقاوس35

14-03-1992بن عبد الغاني   منى قریب من الجید3501060712.75 راس العیون36

01-02-1993فرحات   نبیلة مقبول3501061710.10 الرحبات37

19-10-1991بووذن   نجمة مقبول3501062110.24 باتنة38

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

05-04-1994لعرابة   تفاحة مقبول3501075811.90 القیقبة1

29-01-1994أعثامنة   خدیجة قریب من الجید3501076412.27 رأس العیون2

1994خالل بونشادة   سمیحة قریب من الجید3501078913.89 الرحبات3

04-02-1992بالوصیف   آمنة قریب من الجید3501074613.65 تالخمت4

13-08-1994ربعي   فھیمة مقبول3501080311.20 نقاوس5

23-06-1993بن عیاش   سالمة مقبول3501077810.61 نقاوس6

01-12-1992بن سمانة   دالل مقبول3501076610.19 نقاوس7

09-11-1994سي أحمد   كنزة جید3501080515.03 مروانة8

21-05-1994بن منصور   ابتسام مقبول3501075311.72 نقاوس9

01-01-1994توكھ   سارة مقبول3501077611.14 راس العیون10

14-05-1994أونیس   رتیبة قریب من الجید3501076812.08 نقاوس11

06-12-1994مزیان   ملیكة قریب من الجید3501081512.81 مروانة12

11-06-1994توكة   راویة قریب من الجید3501076712.13 رأس العیون13

10-05-1994عبد الغني   منال قریب من الجید3501081613.29 نقاوس14

01-02-1994لیتیم   سارة قریب من الجید3501077713.73 نقاوس15

24-10-1992بوسعید   حیاة مقبول3501076310.85 راس العیون16

14-04-1991عیاش   منیرة مقبول3501081710.72 راس العیون17

23-01-1994لونیس   لمیس مقبول3501080711.75 نقاوس18

17-06-1994دوادي   مریم جید3501081115.60 نقاوس19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

05-11-1994بن عیاش   إلھام قریب من الجید3501075113.49 رأس العیون20

06-08-1993حالة   زینب قریب من الجید3501077213.59 عین ازال21

09-02-1992دوادي   ھارون قریب من الجید3501082112.57 نقاوس22

16-05-1991لمودع   صھیب مقبول3501079410.91 نقاوس23

06-01-1991لكبیر   عبد النور مقبول3501079710.20 راس العیون24

22-12-1993قندوز   كریمة مقبول3501080410.73 عین أزال25

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

03-04-1993لكبیر   وردة مقبول3501097211.17 راس العیون1

16-07-1994بن الزاوي   یاسین قریب من الجید3501097712.84 رأس العیون2

07-04-1994حدید   خولة جید3501088114.39 نقاوس3

24-01-1995اونیس   الھام جید3501086414.25 نقاوس4

12-07-1993بن زعبار   إبتسام قریب من الجید3501085613.63 نقاوس5

15-08-1992بن زعبار   خالد مقبول3501087811.04 راس العیون6

23-07-1993لكبیر   رحمھ قریب من الجید3501088512.14 نقاوس7

14-04-1992باغیاي   الحسن مقبول3501086110.72 تالخمت8

23-02-1993حناشي   سامیة مقبول3501089710.18 عین ازال9

30-01-1993حفیان   سكینة مقبول3501090010.68 راس العیون10

16-02-1992معزوزة   سكینة مقبول3501089910.64 راس العیون11

21-01-1995اونیس   طارق مقبول3501091610.77 راس العیون12

02-10-1993بن اسباع   صحوة مقبول3501091310.66 نقاوس13

26-06-1993بن حمیدة   زینة مقبول3501089510.48 راس العیون14

22-08-1993وشاش   عائشة قریب من الجید3501091712.40 الرحبات15

22-01-1994معزوزة   صالح الدین قریب من الجید3501091412.23 راس العیون16

11-07-1992خننو   عبد الباسط مقبول3501092011.72 رأس العیون17

11-11-1994قندوز   فایزة قریب من الجید3501093912.65 عین ازال18

07-06-1994غنام   عبد العزیز مقبول3501092811.93 تالخمت19

06-02-1993ربعي   لحسن قریب من الجید3501094712.18 الرحبات20

19-03-1994برش   عزالدین مقبول3501093011.62 راس العیون21

24-12-1993بوقبال   فاطمة مقبول3501093811.55 نقاوس22

03-04-1993اسماعیل   نصیرة قریب من الجید3501096512.25 الرحبات23

29-06-1991بن الصغیر   كلثوم مقبول3501094410.98 مروانة24
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

02-10-1993عباس   فؤاد قریب من الجید3501093512.53 الرحبات25

15-02-1992بن سعید   كمال قریب من الجید3501094512.00 تالخمت26

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

25-03-1994عریف   إبتسام قریب من الجید3501105313.79 نقاوس1

19-07-1994قاسمي   ابتھال قریب من الجید3501105912.60 نقاوس2

24-12-1992عباس   اسماء مقبول3501106611.55 نقاوس3

08-07-1993شلم   أسامة عالء الدین مقبول3501104410.13 سطیف4

26-03-1994عاشور   أسماء قریب من الجید3501104613.35 الرحبات5

19-08-1994بن عیاش   اسامھ مقبول3501106410.52 نقاوس6

03-01-1994بن حمیدة   اسماعیل مقبول3501106710.67 نقاوس7

12-02-1994قندوز   امال مقبول3501107611.92 عین ازال8

03-03-1994بن عیاش   بسمة قریب من الجید3501108813.51 نقاوس9

04-12-1992لقرع   تقي الدین مقبول3501109611.06 نقاوس10

03-03-1994تسوح   جابر مقبول3501110011.93 عین ازال11

07-06-1994بن باھة   تقي الدین قریب من الجید3501109712.14 نقاوس12

07-10-1994بن سراي   بثینة مقبول3501108610.83 عین الحجر13

08-01-1994بولمرقة   حنان مقبول3501112211.25 راس العیون14

13-05-1994عبدو   خولة مقبول3501113810.39 نقاوس15

25-07-1994بن النوي   خولة مقبول3501113910.64 نقاوس16

01-12-1994بادي   حلیمة قریب من الجید3501111312.98 نقاوس17

29-04-1993بن الصغیر   رامي مقبول3501114310.77 نقاوس18

15-10-1994تخنوني   حوریة جید3501112514.64 رأس العیون19

25-01-1994بن النور   حیاة مقبول3501112611.37 نقاوس20

17-04-1992لعناني   سلیمة مقبول3501118710.41 نقاوس21

23-06-1994تسوح   سفیان قریب من الجید3501118213.62 عین ازال22

26-06-1994بن الزاوي   رندة قریب من الجید3501115213.20 نقاوس23

28-06-1992زدام   زكریاء مقبول3501115510.65 نقاوس24

01-10-1994توكة   زھیرة قریب من الجید3501115813.25 رأس العیون25

13-03-1991بن الصغیر   سمیة مقبول3501119110.23 راس العیون26

27-12-1994عجاج   صبریة مقبول3501122510.63 رأس العیون27

15-01-1994قارة   شمس األصیل جید3501121414.14 رأس العیون28
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

19-12-1993بوقابة   سھیلة مقبول3501120511.77 نقاوس29

12-04-1993بوساحة   صبرینة مقبول3501122610.69 نقاوس30

06-03-1994اسماعیل   سھیلة مقبول3501120610.96 نقاوس31

18-09-1993اعثامنة   سیف الدین مقبول3501120810.07 نقاوس32

19-05-1994أوبیش   عبد الرحیم قریب من الجید3501125713.76 نقاوس33

12-02-1994خلیفة   عبد الفتاح مقبول3501126411.45 نقاوس34

16-08-1993بن الصغیر   عادل مقبول3501124310.05 مروانة35

16-01-1992توكة   عبد المؤمن مقبول3501126610.45 رأس العیون36

20-08-1994بن یوسف   عائشة قریب من الجید3501124012.24 نقاوس37

26-09-1995دوادي   ضیاء الدین قریب من الجید3501123512.17 بریكة38

15-06-1994مناس   صالح الدین مقبول3501123011.07 نقاوس39

14-07-1994بن الزواي   فدوى مقبول3501130011.45 مروانة40

24-10-1994راجعي   فدوى جید3501130215.90 نقاوس41

02-02-1991بوھزة   فرید مقبول3501130411.14 راس العیون42

07-10-1994سعیدي   فطیمة مقبول3501130711.77 عین آزال43

08-05-1994منصوري   عبیر قریب من الجید3501127713.48 راس العیون44

15-06-1994بن یوسف   غاده مقبول3501128911.77 نقاوس45

28-01-1993بن یوسف   عبیر مقبول3501127611.00 نقاوس46

20-12-1994لكبیر   عبدالحق جید3501127415.16 نقاوس47

27-07-1994بن الصغیر   فؤاد قریب من الجید3501129413.68 نقاوس48

20-11-1993بلعایب   مریم مقبول3501134411.07 رأس العیون49

12-11-1994لقرع   لحسن قریب من الجید3501132012.88 راس العیون50

15-08-1992قانة   كمال مقبول3501131511.81 نقاوس51

10-09-1994بن عیاش   محمد جید3501133114.51 راس العیون52

21-06-1994بوترعة   مروة مقبول3501134111.40 نقاوس53

05-08-1994بن یخلف   محاسن قریب من الجید3501133012.30 نقاوس54

02-11-1992عوشاش   لمیاء مقبول3501132411.22 الرحبات55

02-08-1994بن النوي   كنزة مقبول3501131710.45 رأس العیون56

12-12-1992بوقبال   مراد مقبول3501133510.05 رأس العیون57

08-03-1991قریون   وردة مقبول3501138210.75 الرحبات58

29-12-1993دردوخ   موسى مقبول3501135511.67 نقاوس59

19-02-1994تخنوني   یاسر قریب من الجید3501138712.50 راس العیون60
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

29-01-1994منصوري   نور الدین جید3501137015.09 راس العیون61

19-11-1994بوجالل   وسام قریب من الجید3501138312.27 نقاوس62

08-10-1994بن منصور   نضال قریب من الجید3501136412.80 نقاوس63

14-05-1994معزوزه   ولید جید3501138615.39 رأس العیون64

16-05-1992غنام   مسعودة مقبول3501135010.95 راس العیون65

12-01-1993سنوسي   موسى مقبول3501135411.32 نقاوس66

04-05-1994بن منصور   نوح مقبول3501136811.40 نقاوس67

10-04-1994بن بوخالفة   یوسف قریب من الجید3501139413.37 نقاوس68

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

27-03-1993بن منصور   عزیزة مقبول3501150110.79 راس العیون1

17-09-1994بن الصغیر   سلیمان مقبول3501149911.55 راس العیون2

09-04-1993بن عیاش   سعو مقبول3501149810.01 نقاوس3

12-04-1994ربعي   مراد مقبول3501150511.92 نقاوس4

18-11-1992بن الصغیر   مبروك مقبول3501150310.36 نقاوس5

20-11-1993بن عیاش   عبد الحكیم مقبول3501150011.81 راس العیون6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5059/راس العیون- ثانویة العابد عیسى : المؤسسة 

19-02-1994قیش   آمنة مقبول3501152610.80 القیقبة1

29-07-1994قارة   رشیدة قریب من الجید3501153113.16 نقاوس2

12-04-1994برتال   إیمان مقبول3501152811.21 عین آزال3

06-08-1994بن یوسف   أمال مقبول3501152710.96 رأس العیون4

05-03-1993لعناني   فاطمة مقبول3501153410.62 نقاوس5

29-07-1990قبوج   نادیة مقبول3501153710.51 الرحبات6

08-04-1993بن الصغیر   یوسف مقبول3501154011.14 نقاوس7

30-10-1993مصباح   حسیبة مقبول3501153010.93 رأس العیون8

27-02-1991بن یوسف   عبد الرحمان مقبول3501153310.21 بریكة9

19-05-1993سنوسي   ھشام مقبول3501153910.58 نقاوس10

14-07-1993بن منصور   ھارون مقبول3501153810.57 نقاوس11

18-10-1992دردوخ   ایوب قریب من الجید3501152912.04 نقاوس12

175 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5060/ثانویة القصبات: المؤسسة 

26-09-1994برو   ھدى مقبول3501065710.15 نقاوس1

24-11-1993بن سالم   وافیة مقبول3501066110.63 القصبات2

28-12-1993رقاد   وردة مقبول3501066611.08 القصبات3

1994خالل بوطارن   یوسف مقبول3501067910.91 القصبات4

25-11-1992كحالن   وسیم مقبول3501067010.00 القصبات5

09-12-1994لعرابھ   ھالھ مقبول3501065310.55 نقاوس6

06-09-1991بن سالم   أسماء مقبول3501025710.29 عین آزال7

16-02-1994بن عنتر   آمال مقبول3501024811.13 القصبات8

07-04-1993قدوج   أسماء مقبول3501026010.47 عین آزال9

15-09-1992بن سالم   إلھام مقبول3501027511.48 القصبات10

10-02-1994بقة   آمنة مقبول3501025010.43 نقاوس11

22-01-1994واضح   إلیاس مقبول3501027810.97 نقاوس12

15-02-1994شلوي   إیمان مقبول3501028011.12 عین ازال13

31-03-1994بن سالم   إیمان مقبول3501028110.32 نقاوس14

15-02-1994بوشامھ   اسمھان مقبول3501028910.89 نقاوس15

16-02-1994برو   بسمھ مقبول3501031110.85 نقاوس16

04-09-1993شنوف   اسیا مقبول3501029010.39 القصبات17

10-05-1994بوقرة   الحاج مقبول3501029311.45 نقاوس18

1994خالل بوقرة   خدیجة مقبول3501036410.27 القصبات19

01-03-1994بوطارن   حوریة مقبول3501035710.60 القصبات20

13-02-1993محبوبي   حنان مقبول3501035210.50 عین آزال21

1994خالل رباج   خولة مقبول3501036910.36 القصبات22

31-12-1994بوقفھ   ساره مقبول3501040510.52 نقاوس23

07-09-1994بارش   ریمھ مقبول3501039111.45 نقاوس24

19-02-1994بشطوطي   سمیة مقبول3501043110.57 الحامة25

04-11-1992بن حدوش   سلمى مقبول3501041911.11 القصبات26

08-07-1994بن سراي   سفیان مقبول3501041611.22 القصبات27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5060/ثانویة القصبات: المؤسسة 

28-09-1993بن سالم   سمیة مقبول3501043010.35 القصبات28

17-11-1994بلعباس   سمیرة مقبول3501044011.98 القصبات29

11-01-1994بوروبھ   صفاء مقبول3501046311.01 نقاوس30

1994خالل بوعبداهللا   شھرزاد مقبول3501045410.87 القصبات31

1994خالل بن سالم   سھیلة مقبول3501044810.92 القصبات32

17-04-1994بوقربة   سیف الدین مقبول3501044911.72 الحامة33

28-12-1993خالف   عائشة مقبول3501047510.32 القصبات34

14-11-1993جیالني   عائشة مقبول3501047410.53 الحامة35

23-06-1993مسوس   عبد المالك مقبول3501049011.34 القصبات36

26-07-1993بوساحة   عماد مقبول3501050810.91 القصبات37

1994خالل بوروبة   عفاف مقبول3501050511.37 القصبات38

09-03-1994جدراوي   عبدالسالم مقبول3501049210.27 القصبات39

08-11-1994بلھوشات   عبیر مقبول3501050010.16 نقاوس40

18-04-1994كحالن   كریم مقبول3501055110.10 نقاوس41

03-05-1994خالف   مالیة مقبول3501057811.33 القصبات42

22-03-1992بلمسوس   مدیحھ مقبول3501058910.08 نقاوس43

03-08-1994العقنة   محمد مقبول3501058410.50 القصبات44

07-03-1994ذیاب   مرزاقة مقبول3501059110.21 نقاوس45

12-02-1991بن سالم   لیلى مقبول3501057110.25 القصبات46

05-12-1994بن خلیفة   نسرین مقبول3501063110.31 نقاوس47

1994خالل دباب   نعیمة مقبول3501064111.35 القصبات48

1994خالل بوطارن   نبیلة مقبول3501061810.25 القصبات49

21-12-1993طحرور   نزیھة مقبول3501063011.24 القصبات50

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5060/ثانویة القصبات: المؤسسة 

13-02-1994بن حدوش   نصیرة مقبول3501096611.29 عین آزال1

08-04-1992بلمسوس   یمینة مقبول3501097810.15 القصبات2

26-06-1993طشوعة   أمیرة قریب من الجید3501084913.73 الحامة3

04-04-1993طشوعة   أمینة مقبول3501085310.22 القصبات4

07-04-1992بوقربة   حیاة مقبول3501087611.89 القصبات5

19-01-1992حماش   آمال مقبول3501084611.00 القصبات6

28-09-1993مقورة   بسام مقبول3501086610.33 القصبات7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5060/ثانویة القصبات: المؤسسة 

18-07-1993بن سالم   أیوب مقبول3501085410.65 نقاوس8

11-07-1994سعیدي   سھیلة قریب من الجید3501090913.25 عین آزال9

08-10-1993باشھ   شھرزاد قریب من الجید3501091213.01 نقاوس10

22-07-1992خیتوس   عبد الرحمان مقبول3501092110.07 باتنة11

03-04-1991بعزیز   عبد السالم مقبول3501092410.08 القصبات12

03-05-1994خالف   مریم قریب من الجید3501095713.29 القصبات13

23-08-1994بركات   نسرین مقبول3501096310.59 عین آزال14

21-12-1993بن یخلف   مریم مقبول3501095610.75 القصبات15

04-10-1991لعرابة   فاتح مقبول3501093610.47 عین آزال16

18-09-1991قلمان   عصام مقبول3501093110.41 القصبات17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5060/ثانویة القصبات: المؤسسة 

21-03-1994ذیاب   أسامة مقبول3501104311.46 القصبات1

20-09-1994زعبار   بسمة مقبول3501109011.84 عین آزال2

08-10-1991مقوره   حسیبة مقبول3501110810.04 القصبات3

18-03-1994بلحواس   حنان مقبول3501112311.77 عین آزال4

15-11-1994دباب   حكیمھ مقبول3501111110.79 نقاوس5

17-04-1994بن سراي   خذیجھ مقبول3501113311.90 نقاوس6

14-03-1994بوشامھ   رزیقھ مقبول3501114611.03 نقاوس7

15-03-1994رقاد   خدیجة مقبول3501113011.50 نقاوس8

15-06-1993بوعوقل   حنان مقبول3501112110.40 القصبات9

26-04-1993بوقرة   خالد مقبول3501112810.66 القصبات10

30-10-1994زبیري   سعاد قریب من الجید3501117513.85 عین آزال11

17-04-1994بن سراي   سارة مقبول3501116611.00 نقاوس12

28-11-1994بن سراي   سمیرة مقبول3501120210.53 سیدي امحمد13

07-01-1992برو   شھرزاد مقبول3501121610.57 القصبات14

14-06-1994بن سراي   سمیة قریب من الجید3501119712.59 عین آزال15

01-05-1993بن سراي   سمیة قریب من الجید3501119312.69 الحامة16

06-07-1994شلیح   عبد المالك مقبول3501126911.83 القصبات17

23-04-1994نویوة   عبد الرؤوف قریب من الجید3501125412.31 نقاوس18

01-03-1994بوشامة   عبد الرزاق قریب من الجید3501125812.58 القصبات19

06-05-1994بن حدوش   غنیة جید جدا3501129316.10 عین آزال20
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5060/ثانویة القصبات: المؤسسة 

08-05-1994خالف   عمار جید3501128514.57 نقاوس21

26-01-1993برو   عقبة مقبول3501128110.08 القصبات22

14-10-1994لحمر   عبد المالك مقبول3501127010.38 عین آزال23

29-09-1994رقاد   مریم مقبول3501134710.73 القصبات24

21-02-1994لعمارة   مریم مقبول3501134510.75 نقاوس25

13-10-1994حالتة   نریمان قریب من الجید3501136112.50 عین آزال26

04-04-1994قماز   ھاجر مقبول3501137410.42 عین آزال27

1994خالل بوطارن   نبیل مقبول3501135711.43 القصبات28

09-03-1993بن موسى   نصر الدین مقبول3501136210.10 القصبات29

21-07-1993قراش   نور اإلسالم مقبول3501136911.61 نقاوس30

19-08-1993خیتوس   ھدى مقبول3501137510.59 عین آزال31

25-11-1992بلمسوس   مصعب مقبول3501135110.33 نقاوس32

23-04-1994بلمسوس   یعقوب مقبول3501139010.25 القصبات33

1994خالل بن سراي   یوسف مقبول3501139210.37 القصبات34

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5060/ثانویة القصبات: المؤسسة 

25-01-1994خالف   مسعودة قریب من الجید3501157913.28 القصبات1

08-12-1993بوعبداهللا   كنزه مقبول3501157610.42 نقاوس2

10-09-1994مسوس   ایمان مقبول3501156210.28 سیدي امحمد3

02-02-1992جیالني   كریمة مقبول3501157511.24 نقاوس4

15-03-1994طحرور   ریاض جید جدا3501156716.07 القصبات5

20-05-1994قراش   عبد الناصر جید جدا3501157216.07 نقاوس6

03-08-1994بلحواس   كریم جید3501157414.35 عین آزال7

29-05-1994نویوة   یاسین مقبول3501158011.98 القصبات8

27-11-1994خالف   توفیق جید3501156414.39 نقاوس9

29-04-1994شنوف   شرف الدین قریب من الجید3501157012.29 عین آزال10

12-03-1993بوقرة   مؤید قریب من الجید3501157812.13 نقاوس11

15-06-1994بن خلیفة   صالح الدین مقبول3501157111.81 نقاوس12

04-02-1992بوعنان   أحمد مقبول3501156010.07 القصبات13

05-04-1990حماش   بسام مقبول3501156310.84 نقاوس14

115 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5061/ثانویة تالخمت: المؤسسة 

15-07-1993بن عقون   وسام مقبول3501066911.91 مروانة1

23-04-1990قبوج   نورة مقبول3501064810.06 مروانة2

05-04-1993أوشن   وردة مقبول3501066410.43 مروانة3

08-11-1993بن ساعد   یسمینة مقبول3501067711.39 مروانة4

05-01-1994بن قسمیة   یاسین مقبول3501067611.62 مروانة5

16-08-1992سخري   نورالھدى مقبول3501064710.06 بني مسوس6

20-09-1992بسطالي   جمیلة مقبول3501032511.85 بیضاء برج7

13-08-1992بولمرقة   إكرام قریب من الجید3501031812.45 مروانة8

13-07-1992بن نجمة   جمیلة مقبول3501032410.54 تالخمت9

19-04-1993شافعي   ایمان مقبول3501030211.86 تالخمت10

18-04-1993غنام   بارزة مقبول3501030511.27 تالخمت11

05-06-1994قبوج   بشرى مقبول3501031210.42 تالخمت12

30-10-1994بحرون   حوریة مقبول3501035811.34 تالخمت13

22-06-1993بن عاشور   حوریة مقبول3501035511.04 تالخمت14

16-12-1992عباشي   حسین مقبول3501033511.54 مروانة15

17-11-1994غنام   حنان مقبول3501035410.38 مروانة16

03-05-1993بن عاشور   ریمة مقبول3501039011.48 تالخمت17

05-06-1994مرزوقي   رحمة مقبول3501038110.62 مروانة18

23-09-1991اوشن   سلیمة مقبول3501071410.05 تالخمت19

11-05-1992بحرون   سمیرة مقبول3501071510.08 تالخمت20

19-04-1992بخاخشة   أمیرة مقبول3501070111.60 مروانة21

12-08-1993بخوش   فضیلة مقبول3501072110.14 مروانة22

08-04-1992بن باھة   حسام مقبول3501070210.34 لمسان23

21-09-1991بن ساسي   فریدة مقبول3501072010.96 مروانة24

26-06-1994بیطام   حسین مقبول3501070311.88 لمسان25

27-05-1994بیطام   سامي قریب من الجید3501071112.00 مروانة26

27-12-1993بیطام   سعاد مقبول3501071311.08 مروانة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5061/ثانویة تالخمت: المؤسسة 

25-01-1994بیطام   ولید مقبول3501072610.32 لمسان28

27-06-1992تولمیت   عادل مقبول3501071710.09 تالخمت29

12-06-1994عزیزي   عمر مقبول3501071910.45 نقاوس30

22-07-1992واش   خلیل مقبول3501070610.23 مروانة31

09-07-1994واش   سھیلة مقبول3501071611.10 لمسان32

22-09-1991انزارن   خیر الدین مقبول3501070710.41 لمسان33

23-05-1993بخوش   لمیاء مقبول3501072210.12 تالخمت34

13-05-1990قدور   سامیة مقبول3501071210.00 تالخمت35

02-05-1992قدور   وداد مقبول3501072510.28 تالخمت36

23-02-1991غنام   رشیدة مقبول3501070810.09 تالخمت37

20-10-1994بخاخشة   سمیحة قریب من الجید3501043612.61 مروانة38

03-03-1993بن یحي   سمیر مقبول3501043710.63 مروانة39

23-03-1992بخاخشة   سمیرة مقبول3501043911.43 مروانة40

04-05-1993قدور   سعاد مقبول3501041311.90 تالخمت41

22-11-1994قمجة   شعیب مقبول3501045011.33 مروانة42

20-03-1993سخري   عادل مقبول3501047810.13 مروانة43

27-04-1991بخوش   صلیحة مقبول3501046710.57 تالخمت44

05-03-1993بخوش   عبد الحكیم مقبول3501048210.50 تالخمت45

17-11-1992بن السعدي   صالح الدین مقبول3501046611.16 تالخمت46

27-04-1994بن عاشور   شھرة مقبول3501045310.94 مروانة47

02-11-1994برقاد   عادل مقبول3501047910.42 مروانة48

04-03-1994شافعي   عائشة مقبول3501047611.89 مروانة49

20-07-1994مرابط   عبد الصالح مقبول3501048610.36 مروانة50

19-05-1993عباشي   عبد الوھاب مقبول3501049110.81 نقاوس51

05-03-1994غنام   عبیر مقبول3501049811.65 مروانة52

18-01-1991مرابط   غزالة مقبول3501051810.11 الرحبات53

16-08-1992عباشي   غنیة مقبول3501051910.55 بانتة54

02-02-1993قدور   فایزة مقبول3501053111.50 تالخمت55

24-10-1993ناصري   فضیلة مقبول3501054111.53 تالخمت56

21-09-1993سخري   فریدة مقبول3501053710.88 مروانة57

30-03-1992بن حولة   فوزیة مقبول3501054910.22 تالخمت58

01-12-1992عبد الكریم   لمیاء مقبول3501056710.64 تالخمت59

295من186:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5061/ثانویة تالخمت: المؤسسة 

21-07-1993بن عاشور   لونجة مقبول3501056910.71 مروانة60

25-12-1994زیتون   منال مقبول3501060411.34 تالخمت61

28-02-1993عباشي   لیلى مقبول3501057411.27 مروانة62

24-08-1993ریغي   مدیحة مقبول3501058811.21 تالخمت63

19-08-1993بن سلیمان   محمد لمین مقبول3501058611.36 مروانة64

17-03-1993عباشي   مدیحة مقبول3501058711.44 مروانة65

16-09-1993بخوش   نجاة قریب من الجید3501061913.39 مروانة66

07-01-1993قدور   نبیل مقبول3501061610.59 مروانة67

09-10-1994بن عاشور   نادیة قریب من الجید3501061313.45 تالخمت68

16-10-1994بن عاشور   منى مقبول3501060811.78 مروانة69

13-02-1992سخراوي   نوال مقبول3501064410.29 مروانة70

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5061/ثانویة تالخمت: المؤسسة 

15-04-1992قدور   یوسف مقبول3501097910.00 تالخمت1

12-09-1991عزیزي   نور الدین قریب من الجید3501096912.13 مروانة2

26-10-1991بن حولة   الصالح مقبول3501086310.57 تالخمت3

18-09-1993مرزوقي   جالل مقبول3501086810.89 تالخمت4

17-05-1992بن قسمیة   راضیة قریب من الجید3501088312.59 مروانة5

18-07-1989غنام   اسماعیل مقبول3501085910.64 تالخمت6

16-02-1991أوشن   علي جید3501100714.04 مروانة7

05-08-1991بن یحي   محمد مقبول3501101010.79 تالخمت8

20-12-1994بوراضي   أمین مقبول3501099910.16 مروانة9

22-03-1993صحراوي   فوزیة مقبول3501100911.49 مروانة10

15-05-1994واش   عبد الحق مقبول3501100510.15 مروانة11

26-11-1992بخوش   ربیعة مقبول3501100211.75 الدویرة12

07-01-1993بن السعدي   حمید مقبول3501100110.60 مروانة13

16-08-1992قدور   سعیدة مقبول3501100411.04 تالخمت14

22-05-1992ناصري   رشیدة مقبول3501100311.47 مروانة15

29-11-1994سكاك   زھرة قریب من الجید3501089112.08 تالخمت16

05-12-1994مخلوفي   عبد السالم قریب من الجید3501092513.99 نالخمت17

22-02-1994أونیس   مبارك مقبول3501095011.96 نالخمت18

11-12-1994بن لوصیف   كریمة قریب من الجید3501094313.64 مروانة19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5061/ثانویة تالخمت: المؤسسة 

07-04-1992برقاد   فارس قریب من الجید3501093712.43 تالخمت20

27-12-1993بطیط   عماد قریب من الجید3501093312.01 مروانة21

02-12-1991غنام   ناصر مقبول3501096011.26 تالخمت22

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5061/ثانویة تالخمت: المؤسسة 

13-02-1990بن عاشور   الجمعي مقبول3501106910.49 تالخمت1

05-04-1994عوشاش   أمال مقبول3501104910.76 مروانة2

20-12-1993اوشن   حدة مقبول3501110511.03 تالخمت3

18-12-1994ھیباش   بالل مقبول3501109411.17 تالخمت4

17-08-1991بن عاشور   جمال مقبول3501110110.30 تالخمت5

05-09-1994بن سعدي   حسام الدین مقبول3501110611.33 مروانة6

08-09-1994بن سعید   حمیدة قریب من الجید3501111812.23 نقاوس7

07-05-1994بیطام   رمزي جید3501115014.15 لمسان8

01-08-1993سكاك   سامي قریب من الجید3501116913.56 مروانة9

22-12-1993بیطام   سفیان مقبول3501118110.89 لمسان10

01-04-1994عوشاش   ریمة مقبول3501115310.83 تالخمت11

27-06-1993قدور   سامیة مقبول3501117211.34 تالخمت12

22-06-1994قدور   سلمى قریب من الجید3501118513.28 مروانة13

13-02-1993مرزوقي   سالف مقبول3501118311.00 تاكسالنت14

01-02-1993زیتون   سعاد مقبول3501117310.58 تالخمت15

24-06-1994قمجة   سعاد مقبول3501117410.99 تالخمت16

07-06-1994بخوش   سھام قریب من الجید3501120413.58 مروانة17

27-03-1991بنادر   سمیرة مقبول3501120011.01 مروانة18

05-06-1994مرابط   صفیة قریب من الجید3501122913.02 نقاوس19

27-06-1993بن محمود   شعیب مقبول3501121311.97 مروانة20

15-05-1993شایب ذراعو   شھرزاد مقبول3501121810.34 تالخمت21

30-08-1994قدور   شریھان قریب من الجید3501121012.74 مروانة22

01-04-1994بخوش   عبد المؤمن مقبول3501126711.33 تالخمت23

27-09-1992بن سعید   عائشة قریب من الجید3501123912.43 تالخمت24

07-02-1993زیتون   عبد الكریم قریب من الجید3501126512.57 تالخمت25

25-04-1992شافعي   عبد السالم مقبول3501125910.32 تالخمت26

1994خالل بولمرقة   صونیة مقبول3501123410.94 تالخمت27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5061/ثانویة تالخمت: المؤسسة 

21-11-1993شافعي   عبد الرؤوف قریب من الجید3501125312.05 مروانة28

10-02-1994عباشي   عزیز قریب من الجید3501127813.28 مروانة29

16-07-1994ھیباش   فلة مقبول3501130810.79 مروانة30

21-04-1994غنام   غافور قریب من الجید3501129013.63 مروانة31

09-10-1994بن لوصیف   كنزة مقبول3501131810.17 مروانة32

07-02-1993بخوش   لمیاء مقبول3501132510.38 مروانة33

27-08-1994بطیط   مریم مقبول3501134611.74 تالخمت34

1994خالل كابھ   لزرق مقبول3501132110.56 تالخمت35

29-11-1994سخري   مریم جید3501134814.86 مروانة36

17-08-1993مرابط   ھنادي مقبول3501137810.25 مروانة37

12-06-1994شافعي   وداد قریب من الجید3501138113.74 مروانة38

11-05-1994شافعي   نصیرة مقبول3501136311.03 مروانة39

21-06-1992ریغي   نعیم مقبول3501136510.21 مروانة40

29-05-1994أونیس   نورة قریب من الجید3501142912.59 تالخمت41

1994خالل بن باھة   صارة مقبول3501142010.60 لمسان42

13-12-1993بن باھة   مونیر قریب من الجید3501142613.03 لمسان43

26-03-1994بیطام   عمر مقبول3501142310.52 مروانة44

12-11-1994بیطام   ولید مقبول3501143110.47 باتنة45

31-10-1992رحماني   إسحاق مقبول3501141410.23 مروانة46

15-08-1994قبایلي   خالد قریب من الجید3501141612.09 نقاوس47

12-08-1994مرزوق   سیف الدین مقبول3501141910.71 مروانة48

21-12-1991برقاد   صباح مقبول3501142110.25 تالخمت49

141 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

30-06-1992دھیمي   یاسمینة مقبول3501184510.65 مروانة1

06-01-1993بولعریف   امینة مقبول3501163511.20 باتنة2

26-02-1994اعراب   خولة مقبول3501167610.76 مروانة3

10-08-1993بیطام   حواء مقبول3501166111.97 مروانة4

26-02-1992عولمي   دالل مقبول3501167810.82 مروانة5

04-02-1993فروجي   حدة مقبول3501165210.13 مروانة6

26-05-1994بوخالفة   سفیان مقبول3501171311.69 مروانة7

03-08-1992بوعمرة   شھرة مقبول3501174011.13 مروانة8

31-10-1993بیطام   عبد الرحیم مقبول3501176010.11 مروانة9

05-12-1993شیباني   كنزة مقبول3501179210.00 مروانة10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

04-10-1994بارودي   توفیق مقبول3501187910.75 مروانة1

1994خالل معافة   الزھرة جید3501187515.62 حیدوسة2

25-09-1994بوعافیة   فریال مقبول3501191110.00 مروانة3

10-08-1993حیدوسي   وھیبة مقبول3501192910.33 حیدوسة4

08-03-1994سلوق   المیة مقبول3501191310.01 مروانة5

20-10-1993مخلوف   نوارة مقبول3501192211.63 مروانة6

09-12-1993بروال   شیماء مقبول3501196110.00 مروانة7

05-02-1992فوحال   المیة مقبول3501197010.77 سطیف8

16-06-1993مودة   قویدر مقبول3501196910.30 مروانة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

06-02-1994أعبوبو   حسام الدین قریب من الجید3501203012.53 مروانة1

17-10-1993خده   أنور مقبول3501200211.21 نقاوس2

08-12-1991ساسي   بسام مقبول3501202011.70 مروانة3

05-09-1994عنون   بالل مقبول3501202310.61 مروانة4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

14-10-1994غجاتي   ایمان مقبول3501201910.23 مروانة5

10-01-1993فروجي   أنور مقبول3501200110.43 مروانة6

05-11-1992فیاللي   ابوبكر مقبول3501200710.24 مروانة7

02-11-1992حیدوسي   دالل مقبول3501203711.27 مروانة8

20-04-1992دھیمي   سالم قریب من الجید3501205012.03 مروانة9

26-04-1993رویبي   ریاض قریب من الجید3501204312.55 مروانة10

15-06-1993رداد   سارة قریب من الجید3501204712.46 مروانة11

14-03-1992زموة   عقبة مقبول3501207310.15 باتنة12

13-11-1992زیتون   عبد الغني قریب من الجید3501206512.58 مروانة13

27-06-1992صحراوي   زكریاء مقبول3501204510.40 مروانة14

20-05-1994صحراوي   سیف الدین مقبول3501205810.81 مروانة15

04-08-1992لوصیف   عبد الرؤوف مقبول3501206410.84 مروانة16

03-04-1992مسعود دواق   زكریاء قریب من الجید3501204413.74 مروانة17

21-05-1992أسد   محمد أمین مقبول3501208911.24 مروانة18

18-05-1992العشي   نسمة مقبول3501209710.52 باتنة19

10-11-1991بوكثیر   یزید مقبول3501210911.75 واد الماء20

25-09-1994جفال   ھاجر قریب من الجید3501210112.36 مروانة21

02-03-1992خرباش   وسیلة قریب من الجید3501210512.28 وادى الماء22

30-10-1992فادن   نجم الدین مقبول3501209610.03 مروانة23

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

01-08-1994بشیني   أسماء جید جدا3501215216.85 باتنة1

12-03-1994بن علي   أ حالم جید3501214514.67 مروانة2

18-03-1991بھلول   أمین قریب من الجید3501216912.07 واد الماء3

05-03-1995بوعربي   أسماء مقبول3501215611.77 مروانة4

24-09-1993ساكر   أمین مقبول3501217010.12 باتنة5

13-10-1994سلیماني   أمال مقبول3501216310.52 قصربلزمة6

30-05-1994شرقي   أسامة مقبول3501214811.92 مروانة7

18-03-1994عباس   أسامة قریب من الجید3501214713.04 واد الماء8

26-12-1994ھالل   أمیرة قریب من الجید3501216812.14 مروانة9

17-08-1993بلھوایش   أیوب مقبول3501218010.39 مروانة10

24-09-1991بوعربي   إبتسام مقبول3501218110.67 مروانة11
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

01-10-1994حفصي   الصالح مقبول3501220510.75 مروانة12

07-05-1994مراح   الزھرة جید3501220314.35 مرواتة13

20-07-1994مساعدیة   امیرة جید جدا3501221116.50 مروانة14

30-10-1994صابري   جھاد مقبول3501223210.99 مروانة15

10-03-1994معزیز   براءة مقبول3501222010.99 مروانة16

15-02-1994وصاف   جمعة قریب من الجید3501223013.82 مروانة17

21-10-1993بن یزة   ریاض مقبول3501229110.15 مروانة18

22-06-1992بوخالل   رضا مقبول3501228410.47 بني مسوس19

11-12-1994حنفر   خیرة مقبول3501226910.64 اقرادو مروانة20

31-03-1993زمورة   حنان مقبول3501225410.95 مروانة21

15-04-1994سلطاني   حنان مقبول3501225511.45 حیدوسة22

27-12-1992عجة   حنان مقبول3501225310.09 مروانة23

23-06-1994عنون   راضیة قریب من الجید3501227412.09 مروانة24

22-02-1994عنون   رحاب قریب من الجید3501228112.30 مروانة25

24-06-1994عنون   رومیسة مقبول3501228910.07 مروانة26

26-04-1994عیساني   دینا جید3501227115.08 مروانة27

16-05-1993بشیني   سھیلة قریب من الجید3501233112.70 مروانة28

15-12-1992بوقرورة   سھیلة مقبول3501233010.02 مروانة29

13-05-1994صحراوي   زكریاء مقبول3501229411.17 مروانة30

02-07-1994بن زاید   شھیناز قریب من الجید3501234512.47 مروانة31

18-12-1994بن عبدالعزیز   عبد الحق جید3501236514.41 باتنة32

02-08-1992حمان   صباح مقبول3501234711.67 مروانة33

03-11-1994سلطاني   ظریفة مقبول3501235711.77 مروانة34

17-07-1991عباس   صونیا مقبول3501235611.03 مروانة35

09-12-1994معمري   شھرزاد قریب من الجید3501234213.95 مروانة36

02-03-1994اعبیدري   عبد النور مقبول3501237311.90 مروانة37

23-11-1992بن الطیب   عقبة مقبول3501237410.00 مروانة38

12-06-1994بن قسمیة   عالءالدین قریب من الجید3501237712.69 مروانة39

11-06-1994بوقرة   عماد مقبول3501238310.60 مروانة40

01-01-1993حداد   فریدة مقبول3501239711.97 مروانة41

28-04-1994حشاني   عالءالدین جید جدا3501237616.80 مروانة42

09-01-1994حفصي   عماد جید3501238215.46 مروانة43
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

28-04-1994درغال   فایزة مقبول3501239211.67 مروانة44

01-11-1994فروج   فضیلة جید3501239815.28 مروانة45

17-07-1994فروجي   فلة مقبول3501239911.57 مروانة46

29-07-1994مختاش   فارس قریب من الجید3501239012.49 مروانة47

07-05-1994مراح   علي قریب من الجید3501237813.05 مروانة48

19-02-1990وزاني   عماد مقبول3501238010.69 مروانة49

23-05-1994بوزید   مسعود مقبول3501243910.92 علي النمر50

11-12-1994حمام   محمد عز الدین مقبول3501242310.12 مروانة51

07-04-1995زروالي   مروة مقبول3501243111.25 مروانة52

20-06-1994عبد العزیز   میلود قریب من الجید3501244612.72 مروانة53

09-05-1994مساعدیة   ناجي مقبول3501244711.14 مروانة54

27-11-1994معاش   منال قریب من الجید3501244313.49 مروانة55

23-01-1993معزیز   مبارك قریب من الجید3501241612.72 مروانة56

04-09-1992منزر   مسیكة مقبول3501244011.05 مروانة57

05-11-1994بن علي   وسام مقبول3501248810.77 مروانة58

12-03-1995دھیمي   نور الھدى قریب من الجید3501246913.52 مروانة59

09-10-1990روابح   ھاجر مقبول3501247511.79 مروانة60

11-10-1993شبیلة   ھاجر مقبول3501247611.07 مروانة61

11-11-1993عزیزي   نوال مقبول3501246610.85 مروانة62

21-08-1994عویش   ھند جید3501248315.20 مروانة63

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

11-11-1992بوخالفة   ایمان مقبول3501252311.02 مروانة1

12-06-1994بوخالفة   سالف مقبول3501253211.16 مروانة2

16-05-1993حارث   خدیجة مقبول3501252711.13 مروانة3

04-06-1993خرباش   كنزة قریب من الجید3501254413.82 مروانة4

09-05-1993سعیدي   وسام مقبول3501255310.49 مروانة5

10-04-1994طمین   بسمة مقبول3501252410.00 مروانة6

26-09-1994عرعار   شیماء قریب من الجید3501253513.69 مروانة7

23-11-1993عزوز   خلود مقبول3501252810.00 مروانة8

07-12-1994معطار   ریمة مقبول3501252911.54 مروانة9

10-03-1994معمري   محمد مقبول3501254710.85 مروانة10
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5065/الثانویة المختلطة مروانة: المؤسسة 

24-04-1992درغال   وداد مقبول3501267210.97 مروانة1

16-05-1992بن حدة   حلیمة مقبول3501263311.47 مروانة2

13-02-1994بوعزیز   الیاس مقبول3501262811.08 مروانة3

01-06-1994حاج محمد   حسیبة مقبول3501263211.10 مروانة4

04-04-1994حنفر   رتیبة مقبول3501263810.84 مروانة5

23-05-1993حیدوسي   شمس الدین مقبول3501264510.96 مروانة6

31-01-1994شاغي   الھام مقبول3501262711.11 مروانة7

08-06-1993عالوة   خالد قریب من الجید3501263512.46 مروانة8

22-11-1991فرجي   راضیة مقبول3501263710.08 مروانة9

09-03-1992عولمي   شھرزاد مقبول3501264611.41 مروانة10

05-11-1993معزیز   اسمھان مقبول3501262610.23 مروانة11

26-07-1994منزر   بشرى قریب من الجید3501263013.22 مروانة12

127 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

04-01-1994فروج   إلھام مقبول3501162211.80 مروانة1

10-11-1993أعراج   احالم مقبول3501162510.41 مروانة2

05-04-1993 منزر    بركات مقبول3501160111.07 مروانة3

26-08-1994 صحراوي    سمیة قریب من الجید3501160713.69 مروانة4

10-12-1994بوخنشوش   إلھام مقبول3501162311.78 مروانة5

12-09-1993بغیاني   أمیرة مقبول3501161811.19 مروانة6

13-09-1991كرمیش   بالل مقبول3501164210.30 مروانة7

02-09-1993شاغي   توفیق مقبول3501164710.43 مروانة8

14-11-1991خلفة   بوزید مقبول3501164410.83 مروانة9

03-02-1992بوعون   راویة مقبول3501168110.67 مروانة10

20-11-1993بوخالفة   ربعیة مقبول3501168310.00 شیدي11

10-10-1994سنوسي   سفیان مقبول3501171411.25 مروانة12

05-01-1993حنفر   سمیة مقبول3501172510.17 مروانة13

11-08-1994حمان   شھیناز مقبول3501174711.38 مروانة14

12-01-1993ماجور   لیندة مقبول3501179811.15 باتنة15

07-08-1993فوحال   لیلى مقبول3501179710.25 تكسالنت16

05-03-1994بجیر   عمار مقبول3501176811.28 مروانة17

05-12-1991زریبي   نسمة مقبول3501182011.13 مروانة18

30-10-1994حمان   نجمة مقبول3501181911.84 مروانة19

10-06-1991أعراب   نوال مقبول3501182810.15 قصر بلزمة20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

15-09-1994بلعریف   حنین مقبول3501188310.93 مروانة1

09-01-1994شیباني   عبلة مقبول3501190510.06 مروانة2

26-09-1994الوناس   خلود قریب من الجید3501188512.63 باتنة3

08-12-1993 بدري    المیة مقبول3501186811.24 مروانة4

26-07-1994سالمي   صفوى مقبول3501189810.70 مروانة5

295من195:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

26-09-1994عجاد   عبیر مقبول3501190710.95 مروانة6

07-10-1994زروال   لمیاء قریب من الجید3501191412.43 مروانة7

10-06-1994عوف   نوارة مقبول3501192411.50 مروانة8

09-08-1993مزغیش   عماد مقبول3501190910.38 مروانة9

02-09-1994شطوح   یوسف مقبول3501193110.75 مروانة10

03-11-1991ھوشال   نور الدین مقبول3501192610.63 مروانة11

16-08-1993 حماد   فریدة مقبول3501196810.57 مروانة12

06-09-1992زودة   حنان مقبول3501195810.13 مروانة13

05-11-1992مداسي   دنیا مقبول3501195910.09 مروانة14

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

16-05-1993ناصري    نسیم مقبول3501199510.75 مروانة1

05-02-1994 سیدي علي    حوریة قریب من الجید3501199413.64 مروانة2

27-07-1994معاش   الھام مقبول3501201411.59 مروانة3

11-07-1993خاوة   إسالم مقبول3501200510.74 مروانة4

01-01-1991بو تمجت   أسامة مقبول3501199710.68 مروانة5

08-07-1993منزر   اسامة مقبول3501201011.70 مروانة6

03-09-1992تومي   احمد مقبول3501200911.33 مروانة7

02-09-1993زقاغ   سارة مقبول3501204810.24 شیدي مروانة8

15-01-1993بوراس   طھ قریب من الجید3501206112.86 مروانة9

10-10-1992مخلوفي   صابر مقبول3501205910.33 مروانة10

06-10-1993مخلوفي   رائد مقبول3501203810.43 مروانة11

02-06-1994عباس   صابر مقبول3501206011.89 وادي الماء12

28-12-1992قھطار   عبد الوھاب مقبول3501207010.95 مروانة13

31-12-1994ناصري   نسیمة مقبول3501209811.42 مروانة14

21-12-1994بوخنشوش   لینة قریب من الجید3501208612.85 مروانة15

07-03-1993درغال   یوسف مقبول3501211110.50 مروانة16

27-07-1994مساعدیة   یوسف قریب من الجید3501211213.45 مروانة17

06-09-1992زودة   عماد مقبول3501207510.74 مروانة18

01-11-1992شطوف   عمر مقبول3501207611.40 مروانة19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

10-08-1994 زمورة    نجمة مقبول3501214111.52 مروانة1

27-08-1994بوطالب   أسماء جید جدا3501215417.21 مروانة2

07-05-1994 بركات    كوثر مقبول3501214011.30 مروانة3

11-01-1994 حجار    ابتسام مقبول3501213311.00 مروانة4

30-08-1994 بارودي    الكاھنة مقبول3501213410.40 حیدوسة5

13-01-1994بشیم   أمال مقبول3501216210.95 مروانة6

24-12-1994ربیع   أمال مقبول3501216411.72 مروانة7

04-03-1994 بولعواش    رومیسة مقبول3501213811.64 مروانة8

21-10-1993ناصر الشریف   أكرم قریب من الجید3501215812.20 مروانة9

11-11-1994بروال   أمیر جید جدا3501216616.28 مروانة10

03-03-1995خنفوسي   أسامة جید3501215014.91 مروانة11

21-07-1993ماجور   أشرف مقبول3501215711.72 مروانة12

25-02-1994حساني   أمین قریب من الجید3501217213.43 مروانة13

14-11-1993 روابح    حمزة مقبول3501213611.29 لمسیل14

20-05-1994علوش   أنوار جید3501217315.15 مروانة15

24-09-1993درغال   اسماء قریب من الجید3501219913.85 مروانة16

15-09-1994منزر   الزھرة مقبول3501220410.58 مروانة17

22-06-1994سلوم   إخالص قریب من الجید3501218612.04 مروانة18

08-12-1994بوزید   إنتصار مقبول3501219211.16 مروانة19

21-12-1994حمان   إكرام قریب من الجید3501218913.54 مروانة20

28-04-1994شھیلي   افتخار مقبول3501220011.93 مروانة21

27-09-1994بن زاید   ابراھیم مقبول3501219611.89 مروانة22

22-09-1994بوشامة   اسامة قریب من الجید3501219813.30 باتنة23

06-09-1993عنون   أنور مقبول3501217411.08 مروانة24

04-02-1994حنفر   حدة قریب من الجید3501223612.65 مروانة25

23-03-1994عالم   حسناء مقبول3501224110.75 مروانة26

14-02-1994عمران   حسین جید3501224414.31 مروانة27

15-07-1994معمري   حسین قریب من الجید3501224512.80 مروانة28

06-02-1994مولحسان   حسام مقبول3501223911.22 مروانة29

29-07-1994شطوح   ایمن جید3501221515.81 مروانة30

05-01-1994مشعالة   حمزة جید3501225015.66 مروانة31

16-12-1994عجینة   خدیجة جید3501226215.04 مروانة32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

02-11-1994بومعراف   رحاب قریب من الجید3501228212.54 مروانة33

20-06-1994مرجان   خلیدة مقبول3501226511.33 مروانة34

13-08-1994بروال   دنیا جید3501227014.88 مروانة35

29-09-1994ساكر   راندا جید3501227614.60 مروانة36

09-12-1994خماري   رانیا قریب من الجید3501227713.84 مروانة37

30-08-1994قري   رمزي جید جدا3501228716.37 مروانة38

21-12-1994بوزید   ربیع قریب من الجید3501228013.01 مروانة39

17-06-1994شیباني   رامي جید3501227514.08 مروانة40

11-11-1994بوضیاف   سارة جید3501230214.21 مروانة41

26-09-1993دھیمي   سناء مقبول3501232310.21 مروانة42

10-01-1994درغال   سمراء مقبول3501231710.55 مروانة43

12-09-1993منزر   سلمى قریب من الجید3501231513.30 مروانة44

08-06-1994بوزیان   سھام قریب من الجید3501232612.26 مروانة45

05-09-1993سایح   ساسیة مقبول3501230311.87 مروانة46

30-09-1994اعبیدري   سلمى جید جدا3501231616.76 مروانة47

17-09-1993عبیدري   سمیة مقبول3501231811.00 مروانة48

30-05-1994مجاني   سھى مقبول3501232711.50 مروانة49

17-09-1993طمین   سامي قریب من الجید3501230512.53 مروانة50

27-10-1992نقادي   صوفیا مقبول3501235510.34 مروانة51

01-04-1994فرشة   صلیحة مقبول3501235311.54 مروانة52

12-03-1994معزیز   شھیرة قریب من الجید3501234413.18 مروانة53

01-12-1994دھیمي   سیف الدین قریب من الجید3501233712.73 مروانة54

08-06-1993سكیو   عبد الغني قریب من الجید3501236912.27 مروانة55

05-09-1993مرجان   شمس الدین مقبول3501233911.40 مروانة56

04-12-1994بوزید   ظالل الدین قریب من الجید3501235813.09 باتنة57

17-08-1994قیدوم   عاصم قریب من الجید3501236112.67 مروانة58

27-03-1994دحو   قمرة مقبول3501240410.29 مروانة59

17-02-1994ناصري   كریمة قریب من الجید3501240712.14 مروانة60

01-09-1993درغال   لمیس قریب من الجید3501241213.83 مروانة61

28-09-1993حنفر   فتیحة مقبول3501239311.92 مروانة62

05-12-1994برور   فرحات جید3501239514.57 مروانة63

26-03-1994نزار   عمار مقبول3501238410.51 مروانة64
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

30-06-1994مزعاش   عیسى قریب من الجید3501238612.09 مروانة65

11-04-1994بلعید   مروة قریب من الجید3501242813.75 مروانة66

04-12-1994سلیماني   مروة مقبول3501243010.36 مروانة67

29-11-1994طویل   مریم قریب من الجید3501243512.14 مروانة68

25-06-1994معداس   مروة قریب من الجید3501242912.57 مروانة69

12-08-1994عبیدري   مریم جید3501243315.20 مروانة70

07-07-1994ناصرالشریف   محمد مقبول3501241811.21 مروانة71

11-11-1993فرحات   محي الدین مقبول3501242610.61 مروانة72

14-10-1994قبایلي   نسرین جید جدا3501245717.11 مروانة73

23-04-1994درغال   وردة جید3501248614.81 باتنة74

25-02-1993بدري   ھالة مقبول3501247810.27 نقاوس75

06-09-1994نجاي   وسام مقبول3501248710.46 مروانة76

12-06-1994مخلوفي   نسیمة قریب من الجید3501246012.24 مروانة77

28-11-1994سعیدي   ھاجر جید جدا3501247716.01 مروانة78

02-06-1993مباركي   ھالة مقبول3501247911.60 مروانة79

31-03-1994بن عبد العزیز   نسرین جید جدا3501245517.50 مروانة80

23-05-1994خماري   وداد قریب من الجید3501248513.98 مروانة81

27-05-1994بروال   نور الیقین مقبول3501247011.98 مروانة82

17-07-1994بوتمجت   ھاني مقبول3501248111.20 مروانة83

09-06-1994بن عقون   ولید مقبول3501249110.55 مروانة84

13-12-1994العشي   نور االسالم مقبول3501246711.10 باتنة85

26-01-1993لحالح   نورزاد مقبول3501247410.69 مروانة86

11-04-1994حجوج   یاسمین قریب من الجید3501249413.19 باتنة87

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

04-06-1994مسعودي   سكینة مقبول3501258610.01 مروانة1

09-02-1993دالل   مزغیش مقبول3501259510.25 مروانة2

07-03-1994بوزیان   أسماء مقبول3501257410.00 مروانة3

21-08-1994شطوح   یاسمینة مقبول3501259811.04 مروانة4

16-10-1994بوضیاف   سناء قریب من الجید3501258912.09 مروانة5

28-03-1994نكاع   حسیبة مقبول3501258110.79 تكسالنت6

07-07-1993عجینة   رمیسة قریب من الجید3501258312.20 مروانة7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

13-06-1993طویل   سناء مقبول3501258810.99 مروانة8

10-04-1994فالح   فھیمة قریب من الجید3501259212.07 مروانة9

12-03-1994عالوة   أمیرة مقبول3501257510.02 مروانة10

14-03-1993سعیدي   سامي مقبول3501258411.03 مروانة11

1993خالل مرزوق   جمال الدین مقبول3501258010.54 مروانة12

21-08-1994بولعریف   حمودي مقبول3501258210.41 مروانة13

15-12-1994نزار   ھاني مقبول3501259611.48 مروانة14

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5066/ثانویة مروانة: المؤسسة 

21-09-1994مسعودي   نادیة مقبول3501266710.22 مروانة1

07-08-1993زودة   مروة قریب من الجید3501266312.45 مروانة2

10-10-1994فوحال   یاسر مقبول3501267311.04 الجزائر الوسطى3

25-09-1994مراح   نسیم مقبول3501266810.72 مروانة4

22-09-1994برور   ھشام قریب من الجید3501267112.26 مروانة5

1994خالل ماجور   لحسن مقبول3501266110.17 مروانة6

03-07-1993بوزید   فاطمة مقبول3501265410.81 مروانة7

02-06-1994مرزوق   سارة مقبول3501263911.61 مروانة8

25-08-1994عجاد   سھى قریب من الجید3501264213.88 باتنة9

09-05-1994فروج   باسم مقبول3501262911.88 مروانة10

05-03-1992نزار قبایلي   ابراھیم مقبول3501262310.05 باتنة11

16-12-1992بوقفة   اسامة مقبول3501262410.99 مروانة12

04-01-1992شیشون   عماد الدین قریب من الجید3501265212.88 شیدي13

167 العدد اإلجمالي للناجحین 

295من200:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5067/ثانویة وادي الماء: المؤسسة 

27-08-1994حویش   یزید مقبول3501184610.63 مروانة1

18-06-1992سعد اهللا   اسیة مقبول3501162610.91 وادي الماء2

05-03-1993كواشي   الھام مقبول3501163111.94 مروانة3

28-08-1992بن أحمد   أمنة مقبول3501161610.02 مروانة4

25-06-1994حجیج   أسماء مقبول3501161410.64 مروانة5

09-10-1992عزاز   إیمان مقبول3501162411.05 باتنة6

18-09-1994بن علي   خدیجة مقبول3501167110.09 وادي الماء7

16-06-1994نكاع   تفاحة مقبول3501164610.25 نقاوس8

23-10-1993خلفة   حنان مقبول3501165810.09 باتنة9

12-06-1993مرواني   حفیظة مقبول3501165311.64 مروانة10

28-11-1994زالقي   حوریة قریب من الجید3501166412.07 وادي الماء11

11-12-1994بروال   زینب قریب من الجید3501170013.30 وادي الماء12

17-06-1994بروال   سلمى مقبول3501171810.06 مروانة13

12-12-1993فرشة   زوبیر مقبول3501169610.49 مروانة14

16-12-1994عبد الرزاق   سارة مقبول3501170611.36 باتنة15

19-04-1992حورة   سارة مقبول3501170210.06 وادي الماء16

26-03-1994خلیفي   شھیناز مقبول3501174510.81 مروانة17

18-09-1994بن سعید   سھیلة مقبول3501173710.59 وادي الماء18

05-08-1993عطیة   سمیحة مقبول3501172710.03 مروانة19

09-10-1992حجیج   صالح الدین مقبول3501174911.62 وادي الماء20

14-02-1994بوحریق   عمار مقبول3501176711.04 وادي الماء21

19-05-1993بوطھرة   فریدة مقبول3501178311.48 وادي الماء22

23-07-1991كواشي   لطفي مقبول3501179510.07 مروانة23

13-04-1991بوطھرة   كاھنة مقبول3501178710.44 مروانة24

08-07-1992حجیج   فوزیة مقبول3501178510.23 مروانة25

09-02-1993ناصري   لمیاء مقبول3501179611.37 وادي الماء26

26-11-1990بروال   كریم مقبول3501178810.57 مروانة27

295من201:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5067/ثانویة وادي الماء: المؤسسة 

09-05-1993العربي   المیة مقبول3501179311.47 باتنة28

28-01-1992جرادي   فھیمة مقبول3501178410.58 وادي الماء29

18-12-1991سكیو   كنزة مقبول3501179010.05 مروانة30

07-10-1993دواق   نادیة مقبول3501181710.86 مروانة31

23-09-1992عزوز   محمد مقبول3501180110.11 وادي الماء32

18-03-1994مكربش   نورة مقبول3501183411.75 مروانة33

18-09-1994عزاز   نعیمة جید3501182414.04 وادي الماء34

14-07-1994بروال   نوال مقبول3501183011.79 مروانة35

08-08-1992لكحل   مریم مقبول3501180411.60 وادي الماء36

09-11-1994مقالتي   نسمة مقبول3501182111.44 مروانة37

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5067/ثانویة وادي الماء: المؤسسة 

07-01-1993مناصرة   إسالم مقبول3501200410.49 وادي الماء1

13-11-1992نكاع   أبوبكر مقبول3501199610.41 مروانة2

06-09-1993فرشة   أمین قریب من الجید3501200012.02 مروانة3

25-08-1992شیباني   بالل مقبول3501202111.23 مروانة4

31-10-1993بوطھرة   حلیم مقبول3501203411.80 واد الماء5

28-01-1993بوطھرة   رابح قریب من الجید3501203912.92 وادي الماء6

25-08-1994بوقفة   عبد الغني مقبول3501206611.64 وادي الماء7

06-04-1993جزار   عصام قریب من الجید3501207112.57 مروانة8

23-02-1994مناصرة   سامي مقبول3501205111.87 مروانة9

29-11-1994مراح   عصام مقبول3501207211.92 مروانة10

09-06-1994بن أحمد   فھمي مقبول3501208211.42 وادي الماء11

19-04-1992براھیمي   یوسف مقبول3501211010.97 مروانة12

09-09-1992حورة   فتحي مقبول3501208010.12 باتنة13

02-08-1994مساعدي   محمد أمین مقبول3501209010.63 مروانة14

26-06-1991نزار   محمد امین مقبول3501209111.33 مروانة15

21-11-1991قرینة   نبیل مقبول3501209411.08 باتنة16

29-09-1994العلمي   ھدى مقبول3501210210.48 مروانة17

295من202:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5067/ثانویة وادي الماء: المؤسسة 

02-09-1995بروال   أمال جید3501216514.10 مروانة1

19-05-1994عراب   أم الخیر مقبول3501215910.36 وادي الماء2

15-09-1994قرعیش   أسامة قریب من الجید3501214913.96 مروانة3

24-12-1994بلول   أمیرة مقبول3501216710.90 مروانة4

05-10-1993قرفي   حمزة مقبول3501224911.08 وادي الماء5

16-02-1994بوحریق   ایمان مقبول3501221410.20 مروانة6

18-07-1993أدرغال   حفصیة مقبول3501224610.58 مروانة7

10-07-1994بوكثیر   خلود جید3501226415.38 مروانة8

02-04-1994بروال   ریمة مقبول3501229210.68 وادي الماء9

16-11-1994بروال   خالد مقبول3501226110.54 وادي الماء10

21-01-1993بلقاسمي   رحمة مقبول3501228311.03 وادي الماء11

27-05-1993بوحریق   سعد مقبول3501230911.57 مروانة12

29-01-1993مراح   سعاد مقبول3501230711.45 باتنة13

24-09-1994قري   سعاد جید3501230815.04 مروانة14

31-01-1990العلمي   سعید عبد الوھاب مقبول3501231111.51 آریس15

29-06-1992بروال   سھیر مقبول3501232810.98 مروانة16

03-12-1994مراح   ریمة مقبول3501229311.54 مروانة17

02-04-1994دواق   صفاء قریب من الجید3501234912.25 وادي الماء18

14-11-1994عقون   عائشة مقبول3501236010.58 وادي الماء19

01-11-1994بن أحمد   سیف الدین مقبول3501233610.75 باتنة20

14-08-1993مراح   صدام قریب من الجید3501234812.30 مروانة21

16-04-1994دواق   قمر الدین قریب من الجید3501240312.90 مروانة22

05-02-1994مسعود دواق   فوزیة قریب من الجید3501240213.23 مروانة23

01-09-1993مكربش   عالء الدین مقبول3501237510.52 مروانة24

13-03-1994بن عجینة   كلثوم مقبول3501240910.06 وادي الماء25

03-09-1992بروال   كاھنة قریب من الجید3501240512.07 وادي الماء26

08-10-1994بوحریق   مریم قریب من الجید3501243412.53 وادي الماء27

13-07-1991مقالتي   مراد مقبول3501242710.32 مروانة28

15-12-1994جموعي   مریم مقبول3501243611.46 مروانة29

18-11-1991بوكثیر   محمد مقبول3501241711.03 مروانة30

19-02-1994بوطھرة   نادیة جید3501244915.43 مروانة31

19-06-1994نزار   نورالھدى قریب من الجید3501247213.25 مروانة32

295من203:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5067/ثانویة وادي الماء: المؤسسة 

28-10-1994عطیة   نورالدین مقبول3501247111.06 وادي الماء33

14-06-1994بوعون   نصیرة مقبول3501246310.96 مروانة34

25-04-1994نكاع   نورة جید3501247314.56 تاكسالنت35

29-09-1994عطیة   نجوى قریب من الجید3501245412.05 مروانة36

01-03-1995بلعقون   یسرى قریب من الجید3501249813.60 مروانة37

91 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

16-08-1994بن عتاسي   نور الھدى مقبول3501281810.54 تیغانمین1

07-10-1991بن عافیة   نورة مقبول3501281910.23 آریس2

15-06-1992عزوي   وسیلة مقبول3501282510.38 اریس3

15-09-1992بن لمبارك   حلیمة مقبول3501271410.38 آریس4

25-01-1992بوكعبة   رزیقة مقبول3501273210.00 اریس5

11-08-1992بولقواس   أمیرة مقبول3501270110.23 أریس6

23-08-1992دربالي   حوریة مقبول3501271910.54 كیمل7

19-08-1992مشومة   حسناء مقبول3501271010.12 آریس8

14-09-1991أبركان   حیاة مقبول3501272110.23 تغانمین9

13-05-1994دغامنة   أحمد مقبول3501269710.04 آریس10

03-04-1993دغماني   آمال مقبول3501269510.36 آریس11

14-10-1992بعقیق   سمراء مقبول3501274010.78 اریس12

04-07-1991بوحریك   عبدالباسط مقبول3501276910.39 أریس13

18-10-1993بن كاوحة   صابرة مقبول3501275211.26 آریس14

10-11-1992صاولي   عبد الحلیم مقبول3501276210.25 أریس15

18-03-1994بركي   فاطمة مقبول3501278010.50 تیغانمین16

19-02-1992خاللفة   فیصل مقبول3501278810.67 الحجاج17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

18-05-1994زراولھ   سماح مقبول3501288110.20 آریس1

05-07-1993عقابي   زھرة مقبول3501287810.25 لمدینة2

15-05-1994منصوري   خلود مقبول3501287011.63 آریس3

01-10-1994محمدي   فاطمة قریب من الجید3501289512.54 اریس4

12-12-1991طورش   حلیمة مقبول3501286511.08 لمدینة5

07-10-1994عبد اهللا   نسیبة قریب من الجید3501291013.68 غسیرة6

27-01-1993غزاز   صلیحة مقبول3501288510.17 آریس7

21-06-1994كربوب   لینة مقبول3501290010.84 باتنة8

295من205:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

20-04-1994لحول   سمیة مقبول3501288211.40 آریس9

05-04-1993مزوزي   عبلة مقبول3501289110.58 آریس10

22-11-1994نوري   منال قریب من الجید3501290612.84 اریس11

18-09-1994یزه   أحالم مقبول3501285311.56 اریس12

10-07-1992بن عوانة   تقي الدین قریب من الجید3501286412.20 آریس13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

04-04-1994مصدر   وھیبة مقبول3501305210.05 شیر النوادر1

13-05-1992بعزیز   صابرینة مقبول3501300911.40 خنقة لحدادة فم الطوب2

01-01-1994بوصیودة   عمار مقبول3501302111.00 اریس3

28-11-1994مزاش   نوارة مقبول3501304510.02 تیغانمین4

25-07-1994عثماني   شیماء مقبول3501300610.39 باتنة5

02-07-1994مسعودي   منال مقبول3501303911.87 آریس6

11-04-1993اوراغ   مھدي قریب من الجید3501304112.06 آریس7

01-08-1993بوقبال   سیف الدین مقبول3501300010.33 اریس8

20-09-1992دربالي   صلیحة مقبول3501301210.70 دشرة اوالد موسى دائرة اشمول9

01-05-1993عماري   سھیلة قریب من الجید3501299912.34 أریس10

06-01-1992زروالي   لویزة مقبول3501303310.74 اریس11

05-05-1992خلیف   منى مقبول3501304010.21 أریس12

05-01-1994بوحدید   سارة مقبول3501298810.09 آریس13

18-11-1992قرزة   سارة مقبول3501298710.50 اریس14

29-01-1993شمالل   امنة مقبول3501296410.50 اریس15

10-12-1993قرزة   أمیمة مقبول3501296010.42 آریس16

12-04-1992رمادیة   حنان مقبول3501297611.02 اریس17

11-01-1993جبابرة   حنان قریب من الجید3501297712.25 اریس18

24-08-1992مسرحي   أحالم مقبول3501295810.64 أریس19

05-03-1993زروالي   سلیمة مقبول3501299611.95 آریس20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

02-06-1994بلیلي   ابتسام جید3501310814.57 اریس1

17-01-1993بعزیز   إفریقیة قریب من الجید3501310012.90 آریس2

295من206:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

02-07-1993عیشاوي   اسامة مقبول3501311110.20 اریس3

04-10-1994بن ترسیة   احالم جید جدا3501311016.72 آریس4

21-08-1994فافي   اسالم جید جدا3501311216.09 اریس5

28-12-1994عزوي   أمال قریب من الجید3501309313.77 بجایة6

18-04-1994نوري   أسماء مقبول3501309110.84 آریس7

16-05-1994بوصیودة   اسماء مقبول3501311310.47 المعذر8

24-05-1994بن عاشور   توفیق مقبول3501313911.07 تیغانمین9

14-03-1993بلوفي   جمیلة مقبول3501314511.99 آریس10

19-10-1991بوعام   امین مقبول3501312311.60 اریس11

04-04-1994بولقواس   امال جید3501311914.50 الحجاج12

01-01-1993خاللفة   جالل مقبول3501314010.99 فم الطوب13

19-05-1994بعقیق   اسماء قریب من الجید3501311413.80 اریس14

30-08-1994ظافري   بشرى مقبول3501313210.79 اریس15

08-01-1994ھادف   بشیر قریب من الجید3501313313.05 وادي الطاقة16

26-07-1994بن اعراب   تقي الدین مقبول3501313811.12 آریس17

02-07-1994بن مشیش   امیرة مقبول3501312210.79 آریس18

26-10-1994بولھاط   حلیمة جید جدا3501315816.74 آریس19

29-01-1994یزة   راضیة جید3501318414.44 آریس20

10-01-1994بوكعبة   حلیمة مقبول3501315710.07 آریس21

24-08-1994یاحي   رزیقة مقبول3501319210.44 تیغانمین22

21-08-1994قارح   خلیصة قریب من الجید3501317713.69 آریس23

15-11-1994بن كاوحة   راضیة قریب من الجید3501318512.45 آریس24

15-05-1994بن سالم   حوریة جید3501316914.35 آریس25

23-11-1994معلم   حمزة قریب من الجید3501316012.34 آریس26

05-11-1994طلحاوي   رمزي مقبول3501319611.80 اریس27

23-09-1993حسة   سلمى قریب من الجید3501322813.49 آریس28

02-12-1994بعقیقي   سامي جید3501321515.05 آریس29

31-01-1992بولھاط   سلیمة مقبول3501323110.89 اریس30

31-01-1992بن زروق   زھرة مقبول3501320611.27 أریس31

18-09-1993معالیم   سارة مقبول3501321010.75 آریس32

12-02-1993بالوي   ریمة مقبول3501320011.09 آریس33

14-03-1994بلعشاش   سمیة مقبول3501323810.15 فم الطوب34
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

17-04-1994زغیشي   سیف الدین قریب من الجید3501325912.79 آریس35

03-10-1994عزوي   سیف الدین جید3501326014.90 آریس36

30-04-1994مزاش   سمیة مقبول3501324010.72 اریس37

18-03-1994بن بیة   سھام مقبول3501324810.82 آریس38

01-02-1994بلباشة   سمیة قریب من الجید3501323712.14 اشمول39

12-02-1994بن وادة   سمیرة قریب من الجید3501324412.84 اریس40

15-05-1992بن عزة   طارق مقبول3501327610.44 الحجاج41

28-06-1993بوختاش   عبد الرؤوف مقبول3501328811.42 اریس42

04-05-1994أبركان   عاصم مقبول3501328011.95 أریس43

22-12-1994بوبیدي   صوریة مقبول3501327511.24 بویزطوطن44

01-04-1994بخوش   طارق مقبول3501327710.40 تیغانمین45

27-07-1994أوراغ   عبد الرؤوف قریب من الجید3501328912.49 آریس46

01-03-1994بن سالم   فاطمة مقبول3501332711.57 اریس47

24-10-1994بوعرعور   لینة جید3501335014.19 آریس48

18-10-1994أبركان   فایزة جید جدا3501333216.84 اریس49

26-07-1993بوقبال   فیروز مقبول3501333910.90 اریس50

03-02-1994حصبي   فاطمة مقبول3501332610.25 اریس51

21-04-1994بوذیبي   عمار مقبول3501331510.00 أریس52

26-04-1994بلواعر   لیندا قریب من الجید3501335112.22 بسكرة53

28-09-1992بودرسة   فارس قریب من الجید3501332112.07 أریس54

10-07-1994مرشي   لمیاء جید3501334714.99 آریس55

19-04-1992شوفي   فاطمة مقبول3501332510.47 الوضحة56

07-11-1994بن قره   لویزة قریب من الجید3501334912.29 اریس57

11-09-1994بشقة   فاطمة مقبول3501332910.44 أریس58

25-04-1993عروفي   فھیمة قریب من الجید3501333712.22 آریس59

03-07-1993عقري   فردوس مقبول3501333311.84 آریس60

12-11-1994بولحیس   مریم مقبول3501336811.09 آریس61

18-06-1994قتالة   مروة قریب من الجید3501336512.10 آریس62

26-03-1994ملكمي   محمد الھادي مقبول3501336010.97 بوزینة63

02-01-1993بوكعبة   مراد مقبول3501336310.07 أریس64

29-08-1994عثماني   نور الھدى مقبول3501339310.97 آریس65

28-02-1994زروالي   مفیدة قریب من الجید3501337312.79 آریس66
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

10-09-1994عثماني   مروة مقبول3501336611.60 آریس67

19-02-1994بن سودة   ولیدة مقبول3501341610.10 آریس68

13-11-1994بلعیدي   یزید قریب من الجید3501342413.05 آریس69

11-08-1993قوقة   یوسف مقبول3501342711.12 آریس70

19-04-1991ھري   یزید مقبول3501342210.65 اریس71

13-04-1993تادبیرت   نوفل مقبول3501339510.90 آریس72

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5072/آریس- ثانویة محمد یكن الغسیري : المؤسسة 

16-09-1991بوقبال   یمینة مقبول3501347210.06 اریس1

1992خالل بوھراوه   حلیمة مقبول3501346210.40 تیغانمین2

04-06-1994بعزیز   اسماعیل مقبول3501345311.04 اریس3

30-08-1994مزوزي   حسام مقبول3501346010.08 تكوت4

02-12-1994بن عكاف   حلیمة مقبول3501346311.04 أریس5
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

12-09-1992زاوش   حفیظة مقبول3501271111.84 آریس1

31-10-1993انفیف   دالل مقبول3501272811.04 آریس2

14-03-1992سعادنة   عائشة مقبول3501275810.80 فم الطوب3

25-02-1992مزیاني   نجم الدین مقبول3501280810.97 اریس4

01-09-1994بریمھ   فاطمھ مقبول3501278110.97 لمدینھ5

16-01-1993بغامي   فاطمة مقبول3501277911.04 آریس6

22-10-1993بولھاط   كاھنة مقبول3501278910.89 آریس7

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

31-05-1993ایدیري   ریمة مقبول3501287411.92 آریس1

08-04-1994بن یكن   یاسمینة مقبول3501291711.54 آریس2

24-10-1994بوبالي   سمیرة قریب من الجید3501288412.93 آریس3

07-06-1994بوفضة   أحالم مقبول3501285210.15 الشمرة4

27-05-1993دراغلة   عائشة مقبول3501288611.04 آریس5

03-12-1992موساوي   فایزة مقبول3501289610.61 اریس6

10-11-1994عتامنھ   آمال مقبول3501285111.61 آریس7

03-11-1993بھدنة   عبیر مقبول3501289210.20 آریس8

24-06-1994بوراس   فارس مقبول3501289311.68 آریس9

11-03-1994بوسالم   یاسمینة مقبول3501291611.75 أریس10

22-05-1992تیطاوین   محمد امین مقبول3501290310.45 باتنة11

26-03-1994تیقان   نبیلة مقبول3501290811.40 آریس12

07-04-1994لعماري   وسام مقبول3501291310.68 آریس13

01-01-1994صالحي   ھالة مقبول3501291111.20 آریس14

08-09-1994عقري   سمیة مقبول3501288310.13 آریس15

22-07-1994غالفي   نسرین مقبول3501290911.79 إینوغیسن16

25-05-1994فافي   إكرام قریب من الجید3501285612.65 أریس17
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

16-09-1992بلیدو   عبد الوھاب مقبول3501301810.18 أریس1

21-03-1994بوربو   صابر مقبول3501300711.78 آریس2

09-06-1993بورقبة   عیسى مقبول3501302211.11 أریس3

06-10-1994تیغزة   سیف الدین جید3501300214.53 آریس4

10-05-1993دربالي   شھرزاد مقبول3501300510.40 اریس5

20-07-1994نواصریة   صلیحة مقبول3501301310.86 آریس6

30-05-1992قرین   محمد مقبول3501303411.67 أریس7

27-02-1994بوعام   بالل قریب من الجید3501296812.40 اریس8

16-11-1994ھادف   رشید جید3501298114.14 آریس9

16-04-1994بخوش   ریمة مقبول3501298410.21 اریس10

06-11-1994بوقبال   حكیمة مقبول3501297511.71 اریس11

25-07-1994رحایلي   حسان مقبول3501297410.02 أریس12

21-09-1993ییكن   حنان مقبول3501297811.11 شیر13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

20-11-1994مسالة   أحمد قریب من الجید3501308312.55 أریس1

11-12-1994زمره   إیمان جید3501310614.95 أریس2

10-08-1994بن سالم   أحالم مقبول3501308211.65 آریس3

21-10-1994بوحنیك   إنصاف مقبول3501310510.74 آریس4

02-06-1994رابحي   أحالم جید جدا3501308116.45 آریس5

30-07-1994شمالل   ابتسام قریب من الجید3501310912.49 آریس6

30-04-1994بن مشیش   أمیمة جید3501309615.37 آریس7

05-01-1994زروالي   آمنة جید3501307714.17 آریس8

04-05-1994بلقاسمي   أحمد اسالم مقبول3501308411.44 آریس9

05-07-1994بن ترسیة   آمال قریب من الجید3501307513.10 آریس10

23-10-1994بوحنیك   آمین جید3501308014.10 آریس11

07-02-1994عماري   أسامھ جید3501308614.87 آریس12

05-07-1994بن عكشھ   آمنة جید3501307814.74 آریس13

04-04-1994عثماني   حسام الدین مقبول3501315111.04 قسنطینة14

01-06-1994دوشمان   جمال قریب من الجید3501314412.29 اریس15

30-10-1994بعقیق   حدة جید3501314814.00 آریس16

27-03-1994جبابرة   حدة مقبول3501314710.52 آریس17
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

27-04-1994مشومھ   ربیع مقبول3501318910.75 آریس18

20-10-1993بوعیس   حنان مقبول3501316410.49 زریبة الواد19

23-07-1994خیواني   رانیة جید جدا3501318716.62 باتنة20

23-08-1994بن حوریة   رحمة جید3501319015.10 آریس21

27-06-1994تاللي   حیاة مقبول3501317011.37 اریس22

21-05-1994بوشتیلة   خیرالدین جید3501317915.59 آریس23

30-07-1994أبركان   حنان قریب من الجید3501316712.30 آریس24

17-10-1994بن مشیش   حنان قریب من الجید3501316812.02 آریس25

18-09-1994شماخ   رامي قریب من الجید3501318612.90 آریس26

31-07-1994بن دادة   سامیة مقبول3501321711.25 آریس27

29-01-1993لعلوي   سلمى مقبول3501322610.24 لمدینة28

11-07-1994مالكي   رمزي مقبول3501319511.24 اینوغیسن29

22-06-1994عیساوي   سماح قریب من الجید3501323312.17 أریس30

20-06-1994بوصیودة   سفیان جید3501322114.69 آریس31

19-02-1994بوذھبة   سعیدة مقبول3501321910.85 بوزینة32

28-01-1993زموش   ریمة مقبول3501319911.10 اشمول33

10-11-1994مزوزي   سارة قریب من الجید3501321212.60 آریس34

22-09-1994بن ترسیة   صالح الدین قریب من الجید3501327312.80 آریس35

14-10-1994بوغداده   شمس الھدى مقبول3501326311.74 اریس36

21-08-1994زروالي   شامة قریب من الجید3501326212.82 اریس37

29-11-1994بھدنة   سھیلة قریب من الجید3501325513.60 آریس38

29-04-1991برحایل   سوسن مقبول3501325610.79 اریس39

23-01-1995خنتوش   سھیر مقبول3501325210.39 آریس 40

28-05-1993مختاري   سناء مقبول3501324611.80 آریس41

24-01-1994شبي   سمیحة مقبول3501324210.20 آریس42

09-03-1993بوساكري   سمیحة مقبول3501324110.60 آریس43

29-11-1994عثماني   سماح مقبول3501323410.34 اریس44

16-01-1994زروالي   صدام مقبول3501327010.89 آریس45

08-09-1994بعزیز   سھام جید3501325115.60 آریس46

06-03-1994عوادي   سھام مقبول3501324710.85 اریس47

20-07-1994عقاقنة   عبد الحق مقبول3501328610.44 فم الطوب48

24-10-1994بزیان   عبد الحلیم قریب من الجید3501328713.59 آریس49
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

12-11-1994بن سوده   عبد المؤمن قریب من الجید3501330112.24 آریس50

14-06-1994زغیشي   عبدالحكیم قریب من الجید3501330412.45 اریس51

30-11-1994بودر   فاطمة الزھراء قریب من الجید3501333013.50 باتنة52

07-04-1994بعزوزي   كریمة مقبول3501334510.15 آریس53

01-08-1994زاوش   فطیمة الزھرة مقبول3501333611.09 باتنة54

15-01-1994مقراني   مھدي مقبول3501337711.72 آریس55

05-04-1994كركوري   نجمة قریب من الجید3501338012.00 اریس56

26-08-1992مختاري   وسام مقبول3501340710.32 آریس57

08-07-1994بلموشي   ھبة اهللا جید3501340015.72 آریس58

29-03-1994فردي   وفاء قریب من الجید3501341212.79 آریس59

25-06-1994شلیحي   وفاء قریب من الجید3501341313.69 آریس60

15-03-1994بن كاوحة   وائل قریب من الجید3501340413.94 آریس61

18-08-1994وزاني   یاسمینة مقبول3501342110.14 آریس62

02-12-1994یزة   ھالة قریب من الجید3501339913.09 آریس63

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

08-03-1994سبع   فلة مقبول3501349810.96 المغیر1

30-06-1993بوراس   كوثر مقبول3501350010.10 آریس2

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5073/آریس- ثانویة محمد لمیر صالحي : المؤسسة 

14-11-1993مرشي   محمد العید مقبول3501352910.52 آریس1

01-07-1994بولسنان   امیمة قریب من الجید3501352213.26 اریس2

10-07-1993بن عكشة   فارس عبد الرحمان مقبول3501352710.50 الرغایة3

16-07-1992دفھ   مروه مقبول3501353011.19 آریس4

25-12-1994عالوي   عبد الجلیل مقبول3501352610.54 آریس5

04-02-1993زروالي   الھاشمي مقبول3501352110.22 آریس6
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5074/ثانویة إشمول: المؤسسة 

17-10-1994طورش   وفاء مقبول3501282711.67 آریس1

05-12-1993یحیاوي   وسام مقبول3501282410.63 آریس2

06-10-1994بن شایبة   ھاجر مقبول3501282211.13 لمدینة القدیمة3

15-08-1993عثامنة   نوال مقبول3501281510.02 اریس4

01-09-1993مخناش   وھیبة مقبول3501282911.34 آریس5

27-02-1993زویوش   خدیجة مقبول3501272310.38 آریس6

29-03-1992مرداسي   إلھام مقبول3501270411.43 آریس7

17-11-1994تالوماتن   حنان قریب من الجید3501271812.41 لمدینة8

01-01-1992مخناش   خولة مقبول3501272510.62 لمدینة9

10-04-1992سلیماني   أمینة مقبول3501270311.08 إینوغیسن10

14-11-1994بن كاوحة   سماح قریب من الجید3501273913.45 إشمول11

31-08-1994خاللفة   شھرزاد مقبول3501274910.15 آریس12

1992خالل نواصریة   نجیبة مقبول3501280910.13 فم الطوب13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5074/ثانویة إشمول: المؤسسة 

20-07-1994رحموني   آمنة مقبول3501307910.19 آریس1

07-02-1994معمریة   أسماء مقبول3501309010.49 آریس2

02-03-1993عثماني   أمال مقبول3501309210.77 لیشانة3

09-12-1994بن عكشة   بدیعة مقبول3501313010.24 آریس4

22-03-1994بن شایبة   جالل قریب من الجید3501314112.89 آریس5

01-01-1995سعادنة   انور قریب من الجید3501312512.37 لمدینة6

06-03-1994مناعي   راویة جید3501318814.77 آریس7

27-03-1993قلفن   حنان مقبول3501316310.17 آریس8

10-08-1994محرزي   دنیا مقبول3501318310.62 لمدینة9

01-04-1995مزیاني   رحمة مقبول3501319110.24 لمدینة10

05-03-1994مباركیة   خالد مقبول3501317311.70 آریس11

20-01-1994بیشي   ریمة قریب من الجید3501320113.15 لمدینة12
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5074/ثانویة إشمول: المؤسسة 

18-05-1992تاللي   سامیة مقبول3501321610.34 لخناق لمدینة13

22-06-1992عزوي   سارة مقبول3501320910.45 باتنة14

12-06-1994غقالي   ریم جید3501319815.87 آریس15

09-04-1994بھدنھ   سلمى مقبول3501323011.17 آریس16

03-10-1992بعقیقي   سمراء مقبول3501323511.35 لمدینة17

28-07-1994زروالي   صالح الدین مقبول3501327210.92 لمدینة القدیمة18

02-01-1994بن داده   سمیة مقبول3501323610.54 بویزطوطن19

26-04-1992صالحي   شھیرة مقبول3501326611.02 آریس20

01-11-1994حابھ   عقبھ مقبول3501330910.55 اینوغیسن21

18-11-1993سعودي   عبد السمیع جید3501329514.04 آریس22

20-10-1994بن ترسیة   لمیاء مقبول3501334810.15 آریس23

28-01-1994بلباي   فریدة قریب من الجید3501333513.29 الحمام24

10-04-1993بلعقون   نوارة قریب من الجید3501339012.45 آریس25

24-03-1994بلباشة   منى مقبول3501337511.09 آریس26

20-01-1993مزیاني   مراد مقبول3501336411.54 لمدینة27

07-04-1994بن عفان   نورة مقبول3501339411.20 لمدینة28

08-05-1993سعادنة   وردة مقبول3501340610.47 عین أیوب29

42 العدد اإلجمالي للناجحین 

295من215:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

12-06-1993زراد   أمین مقبول3501355410.58 باتنة1

10-07-1993مناصر   أسماء مقبول3501355210.68 باتنة2

16-08-1994عیشور   احالم مقبول3501356010.20 سریانة3

01-03-1993لموفق   رشیدة مقبول3501358710.38 باتنة4

22-11-1993منصوري   امین مقبول3501356610.75 باتنة5

19-07-1993خالف   حیاة مقبول3501357810.14 زانة البیضاء6

08-04-1995سامعي   سمیة مقبول3501360411.44 الزرو7

26-03-1994منادي   صباح مقبول3501361310.88 مروانة8

14-08-1994رزیق   سھام مقبول3501360610.26 زانة البیضاء9

28-09-1993حلیمي   صالح مقبول3501361110.09 زانة البیضاء10

23-12-1993مبرك   منیر مقبول3501365110.27 قسنطینة11

12-06-1994مزعاش   نسیمة مقبول3501366010.41 سریانة12

1993خالل دحماني   ھجیرة مقبول3501366611.07 زانة البیضاء13

15-11-1993مسعودي   وداد مقبول3501366910.42 زانة البیضاء14

15-04-1993مسعودي   نجاح مقبول3501365710.07 مروانة15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

02-12-1994بن سریر   نور الھدى جید3501371914.20 باتنة1

12-10-1994زیاد   سمیة قریب من الجید3501370512.77 سریانة2

02-02-1994طاھیر   الھام مقبول3501369811.05 باتنة3

06-01-1994عباس   إیمان مقبول3501369610.05 مروانة4

08-02-1993رزیق   شھیناز مقبول3501370710.13 باتنة5

08-06-1994بوزیان   جلیلة مقبول3501370111.66 مروانة6

28-11-1991بلخیر   خدیجة مقبول3501370310.05 سریانة7

14-11-1992بن طاھر   نسیمة مقبول3501371811.57 باتنة8

21-01-1994بن نزار   وفاء مقبول3501372010.23 مروانة9

11-10-1993بن عمار   ماسة مقبول3501371510.77 باتنة10
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

07-07-1994بخوش   بالل مقبول3501370011.46 مروانة11

23-06-1993بخوش   شھیناز مقبول3501370810.71 باتنة12

04-09-1992مبرك   صباح قریب من الجید3501370912.02 الزرو13

27-11-1993میلودي   صفاء مقبول3501371011.07 سریانة14

10-03-1994سنوسي   حیاة مقبول3501370210.42 سریانة15

13-05-1994عباس   اسماء مقبول3501369710.30 وادي الماء16

04-11-1993صحراوي   فارس جید3501371314.40 باتنة17

14-03-1990غرداوي   آمنة مقبول3501369910.35 مروانة18

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

04-04-1994بلحاج   ریمة جید3501378114.18 عین یاقوت1

03-11-1994بن باطة   حمزة جید3501377114.17 باتنة2

21-04-1993بن بلقاسم   بریزة مقبول3501376010.75 باتنة3

27-04-1994دزیري   برھان الدین مقبول3501375910.59 باتنة4

22-02-1994معتوقي   اسالم قریب من الجید3501375112.44 اریس5

01-11-1994نزار   ایمان قریب من الجید3501375713.58 باتنة6

04-07-1994نزار   أشرف قریب من الجید3501374613.76 باتنة7

20-06-1994سامعي   خولة جید3501377614.67 الزرو8

22-01-1994بوعزة   حوریة قریب من الجید3501377313.01 باتنة9

28-04-1994بلعباس   حمزة جید3501377015.74 مروانة10

11-01-1993بن بوعزیز   رمیساء مقبول3501377910.03 باتنة11

14-09-1994بن عمار   بالل مقبول3501376111.55 سریانة12

13-03-1994مرزوق   خولة قریب من الجید3501377512.33 باتنة13

21-09-1993مخلوفي   أحالم قریب من الجید3501374412.70 باتنة14

26-05-1994نزار   اكرم مقبول3501375410.69 سریانة15

27-06-1994راقدي   تقوى قریب من الجید3501376213.47 مروانة16

28-05-1994خیثر   رونق مقبول3501378010.09 باتنة17

01-12-1994مسعودي   انتصار مقبول3501375610.57 مروانة18

21-08-1994مسعودي   ذھبیة قریب من الجید3501377812.47 زانة البیضاء19

16-05-1995مسعودي   جابر مقبول3501376410.95 زانة البیضاء20

03-04-1993فروجي   خولة مقبول3501377411.54 زانة البیضاء21

06-01-1994غوالل   شھاب قریب من الجید3501380313.04 باتنة22
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

12-07-1994غالل   شریھان جید3501380214.81 باتنة23

15-08-1994بن طیب   سعیدة مقبول3501379510.67 سریانة24

19-10-1994بن عبد اهللا   سعیدة مقبول3501379610.69 سریانة25

07-10-1993بن عمار   زكریاء مقبول3501378710.72 مروانة26

03-01-1993بن صالح   زینة مقبول3501379011.90 باتنة27

10-03-1994كریشي   لینة مقبول3501381710.65 قسنطینة28

29-01-1994بوساحة   زھیرة قریب من الجید3501378812.57 مروانة29

17-05-1994بلحاج   سامي قریب من الجید3501379312.55 سریانة30

20-04-1993بلة   سلمى مقبول3501379711.07 باتنة31

23-03-1993بن مرزوق   زكریاء مقبول3501378510.48 باتنة32

24-01-1993بسي   سارة مقبول3501379111.46 مروانة33

03-06-1994برك   ماریة قریب من الجید3501381813.52 شلغوم العید34

22-02-1994بخوش   صالح قریب من الجید3501380612.13 سریانة35

16-06-1994زیان   فھیمة مقبول3501381310.15 سریانة36

11-11-1993مناصر   مایسا مقبول3501381910.05 مروانة37

28-05-1993سدرات   زكریاء مقبول3501378610.70 باتنة38

09-02-1994عقاقبة   لطیفة قریب من الجید3501381512.71 سفیان39

18-12-1994بوقادي   سارة قریب من الجید3501379212.70 باتنة40

14-04-1993محلول   عیدة مقبول3501381111.36 باتنة41

19-09-1994مسعودي   ریمة قریب من الجید3501378413.43 باتنة42

27-06-1994بن العربي   سناء قریب من الجید3501380013.25 زانة البیضاء43

20-12-1994بن داود   سھام مقبول3501380110.19 مروانة44

13-11-1995عطال   شھرزاد مقبول3501380411.17 زانة البیضاء45

27-11-1994بالة   مصعب مقبول3501382110.49 مروانة46

23-05-1993زراف   سلیم قریب من الجید3501379812.92 باتنة47

27-11-1993بن كعبة   نادرة مقبول3501382510.67 مروانة48

01-08-1994بخوش   یاسمین قریب من الجید3501383912.22 سریانة49

04-08-1994زحاف   ھناء مقبول3501383410.20 باتنة50

02-10-1994محجوب   نور الھدى جید3501383014.52 سریانة51

11-10-1994منصور   منال مقبول3501382211.60 باتنة52

29-11-1994مفتاح   منال جید3501382315.63 تازولت53

16-04-1992عیساني   یعقوب مقبول3501384011.63 باتنة54
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

14-07-1994غضبان   نصیف الدین جید جدا3501382716.93 باتنة55

05-06-1994نزار   منیر جید جدا3501382416.75 باتنة56

29-08-1993بن عالیة   نبیلة قریب من الجید3501382612.07 بریكة57

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

09-06-1994رزیق   مریم مقبول3501387510.68 باتنة1

27-11-1994بالة   مریامة قریب من الجید3501387413.82 مروانة2

09-11-1994نیة   تركیة قریب من الجید3501386612.02 زانة البیضاء3

18-01-1993عابد   بسمة قریب من الجید3501386512.08 زانة البیضاء4

11-02-1994أمزیان   عصام مقبول3501387311.90 باتنة5

12-12-1993وزناجي   آدم مقبول3501386011.20 مروانة6

12-02-1994حفیظ   خالدة قریب من الجید3501386712.84 سریانة7

06-06-1994لخضر فریحة   خولة مقبول3501386810.32 سریانة8

14-02-1993متوري   رحمة مقبول3501386910.33 باتنة9

24-08-1994نزار   سلیمة مقبول3501387111.06 سریانة10

01-06-1994سامعي   رحمة مقبول3501387010.63 باتنة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

5079/سریانة- ثانویة محمد بوضیاف : المؤسسة 

11-10-1994بن صادق   نجاة مقبول3501391911.29 الزرو1

29-01-1994أمغار   مریم مقبول3501391711.96 سریانة2

15-06-1993بوراس   سارة مقبول3501390910.78 باتنة3

23-03-1992بوضیاف   نادیة مقبول3501391810.22 باتنة4

06-07-1993بخوش   إلیاس مقبول3501389811.45 مروانة5

24-09-1994بخوش   حیزیة مقبول3501390110.62 باتنة6

15-09-1994لخضر فریحة   أشرف مقبول3501389610.01 باتنة7

19-04-1994مراكشي   ریاض مقبول3501390611.85 مروانة8

05-05-1993علیوة   سعید مقبول3501391011.19 مروانة9

17-02-1994بوعزة   رومیسة قریب من الجید3501390512.38 مروانة10

111 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5084/تكوت- ثانویة الرائد مصطفى بوستة : المؤسسة 

07-06-1994شاطري   سوریة قریب من الجید3501399212.21 تكوت1

01-11-1990قاسمي   سھیلة مقبول3501398911.95 آریس2

17-12-1993لونیسي   عبلة مقبول3501400811.17 آریس3

05-11-1994مزھودي   سمیة مقبول3501398511.06 تكوت4

20-05-1991ازرایب   یمینة مقبول3501406911.58 تكوت5

29-04-1993كردودي   وفاء مقبول3501406510.93 آریس6

1994خالل مزیاني   وسیلة مقبول3501406410.50 تكوت7

18-06-1993بشینة   فیروز مقبول3501410710.52 مشونش8

22-11-1994بلجراف   دالل مقبول3501410011.16 آریس9

24-04-1994بوستھ   سلمى مقبول3501410211.49 آریس10

03-07-1994جعرة   حوریة قریب من الجید3501409812.33 تكوت11

15-03-1994دنداني   حدة قریب من الجید3501409612.37 تكوت12

09-03-1994سعیدي   حنان مقبول3501409710.18 آریس13

15-04-1994سالمي   سھیلة مقبول3501410310.85 تكوت14

20-11-1993سالمي   سوریة قریب من الجید3501410413.92 تكوت15

25-05-1994غقالي   كنزة قریب من الجید3501410813.50 آریس16

20-08-1994قمري   الزھرة مقبول3501409210.97 تكوت17

11-05-1994محمدي   سارة مقبول3501410110.35 آریس18

05-12-1994مسرحي   أحالم قریب من الجید3501409112.21 تكوت19

11-10-1992بلجراف   إبتسام مقبول3501395110.95 تكوت20

03-01-1994بوخلوف   آمال مقبول3501394210.88 تكوت21

22-10-1994سعیدي   أسماء قریب من الجید3501394812.60 آریس22

25-06-1994شاطري   سامیة مقبول3501397910.99 تكوت23

24-10-1992شیبوب   زینة مقبول3501397610.86 آریس24

07-01-1994عاشورة   سارة مقبول3501397710.36 تكوت25

07-12-1994قرباعي   بشرى قریب من الجید3501396013.99 تكوت26

01-05-1990قرباعي   سفیان مقبول3501398010.34 تكوت27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5084/تكوت- ثانویة الرائد مصطفى بوستة : المؤسسة 

31-01-1991لعماري   حسناء مقبول3501396511.86 آریس28

09-01-1993نجاحي   أمیرة مقبول3501394910.60 تكوت29

14-07-1991ازرایب   كریمة مقبول3501403011.97 تكوت30

12-08-1992ازرایب   محبوبة مقبول3501403711.43 تكوت31

14-04-1994ازرایب   موسى مقبول3501404110.19 تكوت32

18-04-1990ازرایب   نوال مقبول3501405210.99 تكوت33

20-11-1992براھمي   كریمة مقبول3501403111.12 تكوت34

18-09-1994بزالھ   فدوى مقبول3501402511.06 تكوت35

30-01-1994بزالھ   كنزة مقبول3501403510.02 آریس36

13-02-1991بلجراف   نادیة مقبول3501404310.88 آریس37

11-06-1993بن علي أغقال   نادیة قریب من الجید3501404512.23 تكوت38

04-03-1994بن مشیش   نور الھدى مقبول3501405410.47 آریس39

12-07-1994بوخلوف   كریمة قریب من الجید3501403313.62 آریس40

10-04-1993بوستھ   نورة قریب من الجید3501405512.63 تكوت41

07-09-1993بوستھ   ھدى مقبول3501405810.93 تكوت42

01-09-1993زكري   نسیمة مقبول3501404911.39 تكوت43

05-06-1993سلیماني   كاھنة قریب من الجید3501402912.91 إینوغیسن44

1993خالل غقالي   كنزة قریب من الجید3501403412.17 بسكرة45

25-02-1994غقالي   نور الھدى مقبول3501405310.71 آریس46

12-09-1990قتالة   منال قریب من الجید3501404013.10 آریس47

21-04-1991قمري   فتیحة مقبول3501402210.86 تكوت48

26-02-1992كردودي   ملیكة قریب من الجید3501403812.26 آریس49

12-09-1993مختاري   كریمة مقبول3501403210.62 آریس50

19-10-1993مزیاني   فتیحة مقبول3501402411.63 آریس51

30-11-1994مسرحي   ھالة قریب من الجید3501405612.19 آریس52

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5084/تكوت- ثانویة الرائد مصطفى بوستة : المؤسسة 

02-08-1994بزالھ   سارة مقبول3501416610.52 آریس1

03-08-1993بزالھ   سعیدة مقبول3501416710.12 آریس2

19-01-1995بزیان   آمنة مقبول3501412811.17 آریس3

05-02-1994بن علي أغقال   خدیجة مقبول3501415710.20 تكوت4

28-07-1993بنشوري   حنان مقبول3501415010.22 آریس5
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5084/تكوت- ثانویة الرائد مصطفى بوستة : المؤسسة 

08-09-1994بوخلوف   أسماء مقبول3501413411.24 آریس6

03-01-1994بوخلوف   خدیجة قریب من الجید3501415612.39 تكوت7

19-07-1994بوشارب   أمیمة جید3501413615.19 تكوت8

24-04-1994دنداني   حسام جید3501414815.39 آریس9

01-09-1993زعزع   حیاة مقبول3501415410.39 آریس10

17-10-1992زقرو   احالم مقبول3501413910.94 باتنة11

07-05-1994ساكري   أسماء جید3501413314.77 آریس12

13-06-1991سعیدي   حوریة مقبول3501415310.50 آریس13

16-11-1993سعیدي   دالل قریب من الجید3501415912.25 تكوت14

03-05-1994سلطاني   أسماء مقبول3501413211.60 آریس15

16-12-1992محمدي   رواح مقبول3501416110.47 آریس16

06-02-1994مرداسي   أسامة قریب من الجید3501413112.50 آریس17

28-04-1993بزة   سلمى مقبول3501417110.50 آریس18

19-10-1994بلجراف   سمیر جید3501417514.02 تكوت19

27-04-1993بن مشیش   سمیة مقبول3501417310.75 آریس20

06-01-1995بنشوري   سمیحة مقبول3501417411.27 أریس21

21-07-1992بوستھ   سفیان مقبول3501417010.69 تكوت22

16-04-1992خویوة   سعیده مقبول3501416810.72 كیمل23

06-10-1992خالف   ماسینیسا مقبول3501420610.30 آریس24

14-06-1993زقرو   عبد الحق مقبول3501418910.07 آریس25

20-10-1993زكري   فریدة مقبول3501420110.35 آریس26

27-11-1993شریف   شھرزاد مقبول3501418110.85 آریس27

22-01-1995شیبوب   سناء قریب من الجید3501417912.14 تكوت28

03-03-1994شیبوب   شھرزاد مقبول3501418211.22 تكوت29

28-05-1994صحراوي   كریمة جید3501420314.14 زریبة الوادي30

07-12-1994قرباعي   سناء مقبول3501417811.60 تكوت31

15-02-1994مزیاني   محسن جید3501420715.29 تكوت32

24-01-1994بوستة   زھیة قریب من الجید3501424912.18 تكوت33

08-06-1994سالمي   سوریة مقبول3501425011.10 تكوت34

15-11-1994عبد الرزاقي   خدیجة مقبول3501424810.25 أریس35

24-01-1994الصغیر   نصرالدین جید3501421414.77 آریس36

26-10-1994بوخلوف   وسیلة جید3501422614.62 آریس37
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5084/تكوت- ثانویة الرائد مصطفى بوستة : المؤسسة 

02-07-1993شیبوب   نسیمة مقبول3501421310.00 آریس38

17-01-1993طكوك   ھدى مقبول3501422210.32 تكوت39

07-05-1994عاشوري   نجاح قریب من الجید3501421213.50 آریس40

03-04-1994عیساوي   نوال مقبول3501421710.07 آریس41

18-01-1994محمدي   ھدى مقبول3501422311.34 تكوت42

22-09-1993معاش   نور الھدى قریب من الجید3501421913.69 زریبة الوادي43

16-02-1994مھدي   وفاء قریب من الجید3501422712.30 اریس44

20-07-1994خالف   اسماء مقبول3501422811.69 باتنة45

97 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5085/غسیرة- ثانویة غسیرة : المؤسسة 

20-03-1994برسولي   فاطمة مقبول3501402011.69 غسیرة1

22-03-1993بن سالم   صباح مقبول3501399710.97 غسیرة2

29-07-1994بولقمان   شریھان مقبول3501399411.02 غسیرة3

23-02-1992بن زروال   وسیلة مقبول3501406110.00 آریس4

20-03-1993برسولي   زولیخة مقبول3501397510.76 اریس5

24-03-1994عثماني   إسمھان مقبول3501395510.17 آریس6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5085/غسیرة- ثانویة غسیرة : المؤسسة 

18-07-1994خذري   سارة جید3501416515.97 باتنة1

20-05-1992دریدي   بسمھ مقبول3501414310.15 جامعة2

25-06-1994سالوي   احالم جید3501414014.50 لمدینة3

22-08-1993مزیاني   خدیجة قریب من الجید3501415512.64 غسیرة4

21-11-1991بن عمر   سلیمة مقبول3501417210.29 غسیرة5

01-11-1994ھنداوي   صباح قریب من الجید3501418312.52 آریس6

19-04-1993بن حودة   مریم مقبول3501420810.67 غسیرة7

26-08-1992سلیمان   نھلة مقبول3501421610.27 غسیرة8

14 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5090/ثنیة العابد- ثانویة االخوة شطارة: المؤسسة 

04-07-1990بومعراف   حفیظة مقبول3501429810.70 شیر1

27-05-1992بروج   حنان مقبول3501430610.44 ثنیة العابد2

08-02-1990مدكور   اسمھان مقبول3501428211.00 شیر3

02-05-1993بوھراوه   شھیرة قریب من الجید3501433612.21 شیر4

02-09-1992مدكور   شھرزاد مقبول3501433510.06 شیر5

24-02-1993تیمیزار   ھشام مقبول3501438611.04 اریس6

09-09-1994زروال   خولة مقبول3501445410.05 آریس7

01-06-1992قالقیل   حفصیة مقبول3501443810.09 شیر8

01-12-1994بن خرور   حسناء جید3501443714.14 آریس9

21-09-1993لموشي   حفیظة مقبول3501444210.21 ثنیة العابد10

10-04-1994بوتھ   باھیة مقبول3501442711.21 شیر11

13-07-1994أولمان   حفیظة مقبول3501444410.84 ثنیة العابد12

24-10-1992داودي   صابرة قریب من الجید3501449012.38 شیر13

27-02-1994عمري   سماح مقبول3501448210.63 ثنیة العابد14

08-05-1993تقاللت   سمیرة مقبول3501448410.33 ثنیة العابد15

01-12-1994بن خرور   سمیرة مقبول3501448611.34 آریس16

06-02-1994السایب   شھیرة مقبول3501448910.66 ثنیة العابد17

10-01-1994لبیض   زھیة مقبول3501446810.13 شیر18

19-12-1994بن عباس   سلیمة مقبول3501448111.82 منعة19

09-01-1994توبي   عبد المجید مقبول3501450610.34 شیر20

06-06-1993بن عبد المومن   فاطمة مقبول3501451410.01 شیر21

27-07-1993حجازي   عبد الحق مقبول3501450010.26 شیر22

29-11-1994رملي   نور الھدى قریب من الجید3501455112.53 ثنیة العابد23

18-07-1993قرجع   نھلة قریب من الجید3501454612.25 بوزینة24

23-01-1993قرابة   وردة مقبول3501455910.00 شیر25

22-05-1993فرطاس   نجاة مقبول3501454111.91 شیر26

16-01-1995ییكن   نورة مقبول3501455511.18 شیر27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5090/ثنیة العابد- ثانویة االخوة شطارة: المؤسسة 

23-09-1994بن فیفي   نورة مقبول3501455411.15 آریس28

27-08-1994مسلم   نصیرة مقبول3501454311.83 شیر29

02-04-1994ماجي   نسیمة مقبول3501454210.60 شیر30

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5090/ثنیة العابد- ثانویة االخوة شطارة: المؤسسة 

10-09-1991عنان   أم الخیر مقبول3501471710.48 شیر1

06-10-1993عضاب   حمزة مقبول3501472810.67 أریس2

09-06-1991عنان   أم ھاني مقبول3501471810.28 شیر3

1993خالل درغال   خیر الدین مقبول3501474010.00 ثنیة العابد4

05-02-1993لخواده   أحالم قریب من الجید3501471312.04 ثنیة العابد5

05-04-1992عساس   ریمة مقبول3501474911.22 ثنیة العابد6

13-04-1993تقاللت   توفیق مقبول3501472211.79 آریس7

16-01-1993یحیاوي   صباح مقبول3501476811.37 ثنیة العابد8

19-01-1993بن نصر   صبیحة قریب من الجید3501477012.75 شیر9

01-11-1993منزر   سعیدة مقبول3501475710.13 ثنیة العابد10

19-04-1993میمون   نجمة مقبول3501482611.00 ثنیة العابد11

29-07-1992عساس   كلثوم مقبول3501481211.33 ثنیة العابد12

01-08-1993تقاللت   كریمة مقبول3501481111.03 بوزینة13

05-03-1994سكیو   نذیر مقبول3501483011.15 ثنیة العابد14

17-04-1993صاولي   نذیر مقبول3501482910.25 ثنیة العابد15

23-07-1994فكوس   الھام قریب من الجید3501488313.46 اریس16

04-01-1994بغزة   حلیمة قریب من الجید3501490013.39 شیر17

20-06-1994دردوري   حسناء جید3501489815.68 اریس18

23-01-1994درار   أمیرة مقبول3501487511.82 ثنیة العابد19

17-06-1992شیبان   امیرة مقبول3501488510.02 اریس20

12-02-1994مذكور   حیاة مقبول3501490711.78 ثنیة العابد21

19-10-1991بوزناق   خامسة قریب من الجید3501491013.13 شیر22

27-11-1994بارور   سلمى قریب من الجید3501492912.33 آریس23

24-03-1994مھداوي   رحمة قریب من الجید3501491813.37 آریس24

1993خالل ریحاني   شھیرة قریب من الجید3501494112.74 شیر25

20-02-1994بودوح   سعیدة مقبول3501492710.02 شیر26

06-07-1994بن یوسف   سھام مقبول3501493711.30 ثنیة العابد27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5090/ثنیة العابد- ثانویة االخوة شطارة: المؤسسة 

13-08-1994حداد   شھرزاد جید جدا3501494016.35 شیر28

09-08-1994عزوزي   كریمة مقبول3501498410.50 ثنیة العابد29

27-07-1995منصوري   كریم مقبول3501498111.02 شیر30

09-02-1994زحزاح   عبد الحفیظ مقبول3501495210.14 ثنیة العابد31

15-04-1994بن حمانة   عبد الحق مقبول3501495311.11 آریس32

18-06-1994بلموشي   عفاف جید جدا3501496817.05 اریس33

03-09-1992بن عزیزة   عبد الغني مقبول3501495611.05 ثنیة العابد34

11-06-1994بومرزوف   عادل قریب من الجید3501494913.79 ثنیةالعابد35

27-06-1994بوھراوة   یمینة مقبول3501502511.72 شیر36

05-09-1993بوتھ   ماسینیسا مقبول3501499410.19 شیر37

12-02-1994حموتھ   نبیلة مقبول3501500711.47 ثنیة العابد38

01-01-1994بن حمانة   نورالدین جید3501501414.33 شیر39

14-07-1994بوحره   وسام قریب من الجید3501502013.51 آریس40

1994خالل بوحیحي   میادة مقبول3501500510.45 ثنیة العابد41

21-11-1994بلھوشات   نھى جید3501501214.73 شیر42

28-08-1993خذري   یزید مقبول3501484410.32 شیر43

24-06-1993بغزة   وفاء مقبول3501484211.21 آریس44

28-05-1993فراد   ماسینیسا مقبول3501484610.82 آریس45

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5090/ثنیة العابد- ثانویة االخوة شطارة: المؤسسة 

30-05-1994صاولي   بالل مقبول3501512210.72 ثنیة العابد1

14-01-1994بغزة   سعد الدین مقبول3501512510.12 شیر2
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5091/ثنیة العابد- ثانویة محمود الواعي : المؤسسة 

25-07-1994حب الدین   اسالم مقبول3501428110.11 ثنیة العابد1

01-06-1994خذري   حنان مقبول3501430810.32 آریس2

22-04-1990بن فیالة   حنان مقبول3501430110.70 ثنیة العابد3

12-04-1994العایب   أمینة مقبول3501427711.52 سیدي عقبة4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5091/ثنیة العابد- ثانویة محمود الواعي : المؤسسة 

11-04-1992صاولي   كرم اهللا مقبول3501463111.48 ثنیة العابد1

27-09-1994عزوزي   انور مقبول3501458910.24 آریس2

04-10-1993زیري   زینة مقبول3501460711.56 آریس3

05-07-1993رابحي   وسام قریب من الجید3501464412.17 اریس4

22-04-1992عوادي   نبیلة مقبول3501463811.48 اریس5

17-07-1993بن الدب   طارق مقبول3501461811.81 ثنیة العابد6

17-02-1990بارور   ریمة قریب من الجید3501460512.18 آریس7

13-11-1993زموري   میسون قریب من الجید3501463713.02 باتنة8

11-05-1991عشي   مسعودة مقبول3501463511.74 شیر9

10-04-1994مھدیوي   حفصة مقبول3501459811.97 شیر10

19-11-1992تیمیزار   لطفي مقبول3501463411.21 آریس11

30-12-1992فكوس   حسام مقبول3501459711.13 اریس12

21-07-1993بن منزر   جمال الدین مقبول3501459510.53 ثنیة العابد13

04-07-1994بوخنیفره   كریمة قریب من الجید3501463213.11 منعة14

23-04-1994بدة   دنیا قریب من الجید3501460413.20 باتنة15

03-12-1994بن خاتم اهللا   حدة قریب من الجید3501459612.31 اریس16

05-03-1992بلمانع   فؤاد قریب من الجید3501462512.92 بولھیالت17

11-12-1994فراح   سھیلة مقبول3501461610.12 ثنیة العابد18

05-09-1993تیمیزار   حلیمة مقبول3501460011.85 ثنیة العابد19

25-09-1994بن اجراد   عبد الھادي قریب من الجید3501462013.65 بوزینة20

08-10-1992كیج   ھشام مقبول3501464310.09 اریس21
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5091/ثنیة العابد- ثانویة محمود الواعي : المؤسسة 

03-04-1993محنة   أسماء مقبول3501471511.26 ثنیة العابد1

01-01-1994بن منزر   رابح قریب من الجید3501474213.50 ثنیة العابد2

11-11-1992مسلم   إیمان مقبول3501471910.88 شیر3

12-09-1992بن فیفي   رافع قریب من الجید3501474313.33 ثنیة العابد4

02-01-1994تافرونت   خالد مقبول3501473811.45 ثنیة العابد5

27-06-1992بارو   حنان مقبول3501473111.57 ثنیة العابد6

26-05-1994تافرونت   دالل مقبول3501474111.90 آریس7

31-05-1994بومشاش   رقیة قریب من الجید3501474712.09 ثنیة العابد8

07-06-1993درغال   حنان قریب من الجید3501473412.26 ثنیة العابد9

03-02-1993یحیاوي   زبیر مقبول3501475011.00 أریس10

01-02-1994بومرزوف   أسماء قریب من الجید3501471612.85 ثنیة العابد11

20-09-1994زروال   زكریاء قریب من الجید3501475113.84 آریس12

23-05-1994عقون   عفاف مقبول3501479110.78 ثنیة العابد13

23-11-1992معلم   زھیة مقبول3501475210.72 ثنیة العابد14

25-06-1994أوشن   سارة جید جدا3501475416.09 بوزینة15

07-11-1993بوزناق   سعاد مقبول3501475611.45 باتنة16

07-02-1994مدور   سمیحة قریب من الجید3501476413.95 ثنیة العابد17

11-09-1994تافرونت   عائشة جید3501477415.61 ثنیة العابد18

19-03-1994تیمیزار   طاووس مقبول3501477211.64 ثنیة العابد19

16-11-1993اوحباب   سعیدة مقبول3501475810.87 ثنیة العابد20

03-09-1994العایب   عبلة قریب من الجید3501478813.94 ثنیة العابد21

03-12-1993بغزة   سمیر قریب من الجید3501476513.00 آریس22

08-05-1993نطاح   سھیلة قریب من الجید3501476613.22 آریس23

20-04-1991بلھیسات   عالیة مقبول3501477510.42 ثنیة العابد24

01-06-1994عضاب   عبد اللطیف جید3501478515.44 ثنیة العابد25

02-01-1995بورقبة   فردوس قریب من الجید3501480212.82 آریس26

24-07-1994لعور   مفیدة قریب من الجید3501482213.27 ثنیة العابد27

27-09-1994بومرزوف   كنزة جید3501481315.97 آریس28

22-03-1994فقوس   فضیلة قریب من الجید3501480312.66 ثنیة العابد29

23-02-1993فقوس   محمود مقبول3501481911.65 ثنیة العابد30

05-04-1992مھداوي   محمود مقبول3501481810.50 ثنیة العابد31

12-06-1993بوغریس   فوزي قریب من الجید3501480612.27 ثنیة العابد32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5091/ثنیة العابد- ثانویة محمود الواعي : المؤسسة 

08-01-1992لموشي   غالیة مقبول3501479611.97 ثنیة العابد33

21-07-1994قرقابي   فاطمة قریب من الجید3501480013.35 اریس34

13-11-1994بارو   فھمي قریب من الجید3501480513.54 ثنیة العابد35

23-03-1992بلھوشات   عقیلة مقبول3501479210.62 ثنیة العابد36

20-06-1994زھور   لمیاء قریب من الجید3501481612.67 ثنیة العابد37

08-05-1993الواعیو   فارس مقبول3501479811.19 ثنیة العابد38

03-01-1994مھداوي   موسى قریب من الجید3501482313.43 ثنیة العابد39

18-04-1994حلیمي   ھناء قریب من الجید3501483913.69 ثنیة العابد40

17-05-1992لطرش   ھاجر مقبول3501483411.06 شیر41

28-09-1991بوزناق   نصیرة مقبول3501483210.94 ثنیة العابد42

10-07-1994مسلم   ھجیرة مقبول3501483610.82 شیر43

07-04-1992تیمیزار   یاسمینة مقبول3501484310.04 ثنیة العابد44

04-10-1994بن فیفي   ھشام قریب من الجید3501483813.94 آریس45

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5091/ثنیة العابد- ثانویة محمود الواعي : المؤسسة 

14-05-1994مسعودي   عبد القادر قریب من الجید3501516612.34 آریس1

11-01-1993زموري   مختار مقبول3501517510.39 ثنیة العابد2

25-06-1993معلم   محمد مقبول3501517410.70 آریس3

23-09-1994بن فیفي   بالل مقبول3501515510.02 ثنیة العابد4

03-03-1994بن یزة   سعید جید3501516014.40 ثنیة العابد5

03-05-1992تیمیزار   فاضل مقبول3501517110.19 ثنیة العابد6

25-09-1991عنان   بشیر مقبول3501515411.54 شیر7

26-06-1994فراح   سلیمة مقبول3501516111.20 ثنیة العابد8

1991خالل مھداوي   عبد اهللا مقبول3501516710.00 ثنیة العابد9

02-01-1994عساس   عبد الحمید مقبول3501516410.82 ثنیة العابد10

12-12-1994خذري   رحمة مقبول3501515810.41 شیر11

19-03-1994بوغریس   زین العابدین قریب من الجید3501515912.63 ثنیة العابد12
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5092/ثانویة بوزینة: المؤسسة 

20-10-1990قرجع   خدیجة مقبول3501431010.47 بوزینة1

29-06-1991یوسفي   حنان مقبول3501430310.45 آریس2

01-06-1993عوره   التوفیق مقبول3501428310.23 بوزینة3

09-01-1990مقران   حسناء مقبول3501429410.86 بوزینة4

06-01-1993سغداو   ثلجة مقبول3501428910.38 بوزینة5

07-04-1993غشام   عبلة مقبول3501434810.52 بوزینة6

02-11-1992لكبیر   دنیا مقبول3501431410.17 بوزینة7

03-11-1993بن حیزیھ   صلیحة مقبول3501433910.28 آریس8

14-12-1992بوفروخ   عبد الناصر مقبول3501434510.43 بوزینة9

08-02-1993غشام   سمیرة مقبول3501433010.88 آریس10

18-05-1991عوره   فتحیة مقبول3501435910.32 بوزینة11

21-03-1991سیاري   نسیمة مقبول3501437910.32 آریس12

17-08-1993بھلول   فطیمة مقبول3501436211.99 بوزینة13

02-01-1991مكنتیشي   مریم مقبول3501437010.89 بوزینة14

06-10-1991مرزوقي   نجیب مقبول3501437711.51 بوزینة15

01-05-1994بایع راسو   خدیجة مقبول3501445310.19 بوزینة16

15-03-1994سیش   إیمان قریب من الجید3501442612.45 بوزینة17

07-08-1993ھدار   حنان قریب من الجید3501444912.25 بوزینة18

22-10-1994بلھاني   حیزیة مقبول3501445110.22 بوزینة19

18-07-1994تامن   آمنة قریب من الجید3501442012.18 بوزینة20

16-03-1994مرزوقي   حسناء قریب من الجید3501443612.55 بوزینة21

16-03-1994رحموني   سمیرة مقبول3501448511.44 أریس22

22-03-1994بن حیزیھ   سعیدة قریب من الجید3501447712.37 بوزینة23

03-08-1994العقون   ربیعة مقبول3501445911.21 بوزینة24

27-02-1994بوھراوه   صلیحة قریب من الجید3501449212.38 بوزینة25

06-01-1993قرجع   سامیة مقبول3501447410.17 بوزینة26

12-04-1992سغداو   كنزة مقبول3501452610.84 بوزینة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5092/ثانویة بوزینة: المؤسسة 

29-05-1994مقران   عالیة مقبول3501449811.40 بوزینة28

26-06-1993بوذھبھ   ملیكة مقبول3501453710.00 آریس29

23-05-1993بلومي   فوزیة مقبول3501452111.53 آریس30

27-02-1991خلخال   نعیمة مقبول3501454410.60 بوزینة31

12-02-1992أوشن   وناسة مقبول3501456110.06 آریس32

19-03-1994لحمر   نفیسة مقبول3501454511.19 بوزینة33

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5092/ثانویة بوزینة: المؤسسة 

26-12-1994رحموني   صلیحة مقبول3501467710.50 اریس1

08-01-1994لیتیم   دنیا مقبول3501467110.25 بوزینة2

07-03-1993لیتیم   زینب مقبول3501467310.00 بوزینة3

22-05-1993منصوري   سمراء مقبول3501467510.21 بوزینة4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5092/ثانویة بوزینة: المؤسسة 

09-03-1993شعیره   حنان مقبول3501473310.95 آریس1

04-05-1991بایع راسو   حسناء مقبول3501472511.99 بوزینة2

26-09-1992مزیاني   حسناء قریب من الجید3501472612.02 بوزینة3

19-10-1991مرزوقي   صابر مقبول3501476710.02 بوزینة4

18-04-1993زمیط   سامیة مقبول3501475511.67 بوزینة5

31-05-1993غشام   سارة مقبول3501475310.74 آریس6

05-06-1993جحا   عبد الحمید مقبول3501477810.97 بوزبنة7

22-06-1993شبي   سمیة مقبول3501476310.95 آریس8

06-03-1993غشام   نجیبة مقبول3501482711.12 بوزینة9

05-01-1993شبي   لحسن مقبول3501481411.20 بوزینة10

04-01-1992صیاغ   فطیمة الزھرة مقبول3501480410.84 بوزینة11

10-01-1994بزعي   حفیظة مقبول3501489911.60 بوزینة12

07-08-1994شعیره   إیمان مقبول3501487810.88 بوزینة13

23-09-1994بزعي   حلیمة قریب من الجید3501490212.25 آریس14

08-05-1994منزر   الزھرة قریب من الجید3501488013.86 بوزینة15

22-02-1994سغداو   الویزة قریب من الجید3501488412.65 بوزینة16

28-04-1994یوسفي   إیمان قریب من الجید3501487713.04 اریس17
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5092/ثانویة بوزینة: المؤسسة 

23-03-1994بایع راسو   أسماء جید3501487315.46 آریس18

24-02-1994شعیره   جمیلة جید3501489414.94 اریس19

05-02-1994شبي   آمال مقبول3501486610.65 بوزینة20

06-02-1994بوحاره   أم كلثوم قریب من الجید3501487413.66 بوزینة21

07-04-1995بن مزمازة   خولة مقبول3501491211.10 اریس22

09-04-1994صیاغ   زكیة جید3501492114.47 بوزینة23

09-08-1994معلم   سمراء قریب من الجید3501493212.74 بوزینة24

21-08-1994زایدي   خدیجة مقبول3501491110.93 بوزینة25

09-07-1994یوسفي   حوریة قریب من الجید3501490512.63 بوزینة26

01-01-1994سیاري   حیاة جید3501490614.24 بوزینة27

24-05-1994بخوش   عبد الفتاح قریب من الجید3501495712.00 بوزینة28

01-03-1994مكنتیشي   فایزة مقبول3501497711.70 بوزینة29

19-04-1994بھلول   صوریة مقبول3501494711.72 بوزینة30

26-03-1994زمیط   عبد الغفور قریب من الجید3501495512.24 بوزینة31

07-07-1993قرجع   عتیقة مقبول3501496310.83 بوزینة32

29-01-1994بوحره   عبد العزیز مقبول3501495411.93 بوزینة33

21-05-1994زعتر   عایده مقبول3501495011.72 منعة34

11-07-1994قرجع   فؤاد مقبول3501497411.41 بوزینة35

07-02-1994یوسفي   علیمة مقبول3501497010.28 بوزینة36

16-07-1994غقال   كریمة قریب من الجید3501498313.15 بوزینة37

12-08-1994بعجوج   عمار مقبول3501497110.84 باتنة38

25-11-1994شعیره   عفاف مقبول3501496911.44 آریس39

17-05-1989لیتیم   صلیحة مقبول3501494610.18 بوزینة40

10-05-1994بخوش   یوسف جید3501502614.07 بوزینة41

14-08-1994بن حیزیة   لحسن قریب من الجید3501498612.47 بوزینة42

18-07-1994مرزوقي   نورة مقبول3501501511.40 بوزینة43

13-06-1994مقران   یسمینة قریب من الجید3501502313.26 بوزینة44

24-04-1993زمیط   لزھر مقبول3501498710.74 بوزینة45

14-05-1994بن اجراد   محمد مقبول3501499511.49 بوزینة46

05-11-1994غشام   منال مقبول3501500211.10 بوزینة47

26-01-1994بن بوتھ   نصیرة قریب من الجید3501501013.91 بوزینة48

04-01-1994بن عباس   لیلى مقبول3501499010.68 منعة49
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5092/ثانویة بوزینة: المؤسسة 

01-08-1994غشام   محمد األمین قریب من الجید3501499612.10 بوزینة50

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5092/ثانویة بوزینة: المؤسسة 

26-04-1992شباك   یمینة مقبول3501506111.13 بوزینة1

12-01-1991بن بوتھ   سلیمة مقبول3501505110.00 بوزینة2

21-04-1993تواتي   سفیان مقبول3501504910.63 آریس3

18-12-1993عكسة   رحیمة مقبول3501504811.06 بوزینة4

22-01-1990بن عبد المومن   حدة مقبول3501504610.16 بوزینة5

22-07-1993مخلوفي   نادیة مقبول3501505611.10 آریس6

17-02-1993قبي   حیاة قریب من الجید3501504712.40 بوزینة7

05-03-1994رحموني   رقیة قریب من الجید3501508612.17 بوزینة8

07-04-1994بشوش   عبد العزیز مقبول3501509110.91 آریس9
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5096/المعذر- المحتلطة- ثانویة عبد الصمد عبد المجید: المؤسسة 

03-01-1993دمیخة   إلیاس مقبول3501520210.19 عین یاقوت1

02-05-1994العمري   صباح قریب من الجید3501522312.38 المعذر2

06-10-1994سي محمد   یزید مقبول3501525610.05 المعذر3

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5096/المعذر- المحتلطة- ثانویة عبد الصمد عبد المجید: المؤسسة 

04-09-1994عبد اهللا   خولة مقبول3501529810.48 باتنة1

19-12-1994كرومت الصید   زھیرة مقبول3501531010.43 باتنة2

16-09-1993لخضر   جالل قریب من الجید3501528912.00 باتنة3

26-10-1994مقالتي   دنیا مقبول3501529910.28 المعذر4

21-04-1992أحمان   خدیجة مقبول3501529410.84 باتنة5

23-07-1994العمري   ربعیة مقبول3501530211.06 باتنة6

07-12-1994برباش   حنان قریب من الجید3501529212.17 المعذر7

30-07-1994بن أحمد   شریھان مقبول3501531411.00 باتنة8

26-07-1994بن حركات   حنان مقبول3501529111.95 باتنة9

26-09-1994مسعودي   سارة جید3501531214.50 باتنة10

18-03-1992معاش   أمال مقبول3501528010.45 باتنة11

03-07-1994عواج   حوریة مقبول3501529310.68 المعذر12

29-05-1993بلخیر   فتیحة مقبول3501532711.41 المعذر13

04-08-1994بن الطیب   وفاء مقبول3501534611.06 باتنة14

01-04-1993بن حركات   لیلیا مقبول3501533211.34 المعذر15

03-02-1993بعزیزي   ھناء مقبول3501534310.84 باتنة16

02-06-1994بوعافیة   صبرینة مقبول3501532211.34 المعذر17

09-02-1994مسعودي   وفاء مقبول3501534510.56 باتنة18

31-07-1994عبد الصمد   كریمة قریب من الجید3501532913.67 باتنة19

12-10-1992نزار   محمد الطاھر مقبول3501533510.23 عین ملیلة20
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5096/المعذر- المحتلطة- ثانویة عبد الصمد عبد المجید: المؤسسة 

19-02-1994بن عمار   ھیبة قریب من الجید3501539913.07 المعذر1

01-10-1992زغوغ   ھالة مقبول3501539810.28 باتنة2

11-11-1994براھیمي   بالل قریب من الجید3501537512.92 باتنة3

13-12-1994بوعكاز   إكرام قریب من الجید3501537213.33 المعذر4

27-05-1993بوقرة   كوثر مقبول3501538811.07 باتنة5

22-07-1992سرار   وسام مقبول3501540011.34 المعذر6

25-09-1992صدوقي   محمد نذیر مقبول3501539411.14 باتنة7

19-07-1994قادري   محمد لمین مقبول3501539311.87 باتنة8

24-04-1993كحالت   رونق مقبول3501538110.74 باتنة9

14-08-1993معمیش   یاسین مقبول3501540211.16 مفتاح10

07-10-1994مني   یوغرطة مقبول3501540310.21 عین التوتة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5096/المعذر- المحتلطة- ثانویة عبد الصمد عبد المجید: المؤسسة 

04-02-1994بوعزیز   إلھام مقبول3501543811.55 باتنة1

15-01-1994كحالت   ایمان قریب من الجید3501545213.78 وھران2

10-01-1994منصور   إیمان قریب من الجید3501543913.04 الشمرة3

13-12-1994براھیمي   أیوب قریب من الجید3501543713.14 باتنة4

14-12-1993بوعزیز   بالل قریب من الجید3501545513.17 المعذر5

22-03-1994سرار   أمینة جید جدا3501543517.60 المعذر6

16-02-1993عقون   امال مقبول3501544911.19 المعذر7

09-12-1994حربوش   أحالم مقبول3501542911.92 المعذر8

04-07-1994ساسیة   أسماء مقبول3501543110.37 المعذر9

04-02-1994نزار   أمینة جید جدا3501543416.55 المعذر10

30-09-1994مخلوف   أحالم مقبول3501542711.70 باتنة11

03-02-1994براھیمي   ریمة جید3501547614.03 المعذر 12

22-06-1994سالمي   خلیل جید جدا3501546516.15 جرمة13

05-08-1994بن الطیب   سارة قریب من الجید3501548112.29 باتنة14

01-06-1994بن ساسیة   سلمى مقبول3501549111.02 باتنة15

27-09-1993بن عبد الرحمان   سلیم مقبول3501549310.10 المعذر16

01-07-1994بوضیاف   سامیة مقبول3501548511.94 باتنة17

03-07-1994حبالل   رانیة مقبول3501547110.85 باتنة18

24-02-1994سرایري   ریم مقبول3501547511.50 باتنة19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5096/المعذر- المحتلطة- ثانویة عبد الصمد عبد المجید: المؤسسة 

26-07-1994شنوفي   زكریاء قریب من الجید3501547812.56 باتنة20

09-12-1991عقون   سلمى مقبول3501548911.33 باتنة21

07-02-1994عكاز   رمیساء قریب من الجید3501547313.05 باتنة22

22-05-1994عولمي   شعیب مقبول3501549411.51 باتنة23

15-04-1993مقالتي   سلیم مقبول3501549210.33 باتنة24

03-11-1994منصور   رومیسة مقبول3501547411.84 المعذر25

03-02-1993عبد الرزاق   دالل مقبول3501546811.02 باتنة26

16-12-1994بوعزیز   عبد الحكیم جید3501550115.95 المعذر27

25-10-1994عواج   خدیجة جید3501546414.43 المعذر28

13-11-1994شنوفي   لیلیا قریب من الجید3501553012.16 باتنة29

21-06-1994بن مدور   عبد الرحمن بن مخلوف مقبول3501550310.50 عین ملیلة30

09-07-1994عبدلي   عبلة قریب من الجید3501550612.12 المعذر31

03-08-1994ھادف   مالك نور جید جدا3501554116.39 باتنة32

23-06-1994بوذریعة   فایزة مقبول3501551511.13 باتنة33

11-01-1993لخضر   كوثر مقبول3501552611.21 المعذر34

15-05-1994لمودع   عبیر مقبول3501550710.42 باتنة35

05-12-1994بوذراع   عزالدین مقبول3501550910.32 المعذر36

03-11-1994حداد   عبیر مقبول3501550810.59 المعذر37

05-12-1994سرایري   فتح الدین قریب من الجید3501551612.05 المعذر38

23-02-1994سي محمد   فایزة مقبول3501551410.55 اوالد بوجمعة39

15-08-1994لغویل   كوثر مقبول3501552811.36 باتنة40

09-09-1992قادري   نبیل مقبول3501554611.29 سیدي عمار41

15-08-1994لغویل   نریمان قریب من الجید3501554813.04 باتنة42

76 العدد اإلجمالي للناجحین 

295من237:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5097/المعذر- ثانویة نجاي عثمان : المؤسسة 

29-11-1994سي محمد   حدة مقبول3501521011.31 أوالد بوجمعة1

07-12-1994قالم   سھام مقبول3501522010.26 المعذر2

08-03-1992براھیمي   سامیة قریب من الجید3501521812.50 باتنة3

11-07-1992مھني   عبد الستار مقبول3501522710.09 معسكر4

02-12-1992عبد العزیز   سارة مقبول3501521710.04 المعذر5

26-02-1993شنوفي   عماد الدین مقبول3501523310.76 المعذر6

05-09-1991بولمزایر   عبدالمالك مقبول3501523011.04 باتنة7

30-11-1994منصر   فارس مقبول3501523711.09 باتنة8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5097/المعذر- ثانویة نجاي عثمان : المؤسسة 

12-01-1994بن براھیم   آمال جید3501527715.32 المعذر1

22-10-1994بن سخریة   خدیجة مقبول3501529711.75 باتنة2

22-08-1994براھیمي   رندة قریب من الجید3501530612.30 باتنة3

10-12-1994مسعودي   ریم مقبول3501530710.25 أوالد زاید4

02-01-1994بلموشي   آمنة مقبول3501527810.25 اریس5

25-10-1992ناصري   أمینة مقبول3501528110.70 باتنة6

12-01-1994ساسیة   ریمة مقبول3501530811.31 المعذر7

25-09-1993سالمي   رحمة مقبول3501530311.27 باتنة8

04-05-1993عبد العزیز   أنیس مقبول3501528210.34 باتنة9

16-09-1994بن شادي   نور الھدى قریب من الجید3501534112.26 باتنة10

19-07-1992بن الطیب   وھیبة مقبول3501534711.34 باتنة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5097/المعذر- ثانویة نجاي عثمان : المؤسسة 

23-01-1994زیدان   بدر الدین مقبول3501545310.27 باتنة1

11-07-1993سرایري   أمیرة مقبول3501543310.84 باتنة2

16-09-1993عمیمرات   أوسامة مقبول3501543611.80 الرویبة3

07-03-1993قنفود   أحالم مقبول3501542511.50 الشمرة4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5097/المعذر- ثانویة نجاي عثمان : المؤسسة 

27-05-1993بن أمحمد   ایمان مقبول3501545111.98 المعذر5

04-04-1993عزوز   حسین مقبول3501545810.20 المعذر6

20-05-1994ناصري   شھیناز مقبول3501549511.74 المعذر7

13-12-1994شطوح   خولة مقبول3501546711.04 المعذر8

06-09-1992العمري   سفیان مقبول3501548611.83 المعذر9

28-11-1994براھیمي   صفاء قریب من الجید3501549913.29 المعذر10

20-03-1994محمد الشریف   شیماء جید3501549614.61 المعذر11

09-05-1994بوجالل   دالل قریب من الجید3501546913.95 باتنة12

02-02-1994بن علي   سالف جید3501548815.01 المعذر13

11-10-1994براھیمي   راضیة قریب من الجید3501547012.27 المعذر14

12-03-1994بھلول   زكریاء مقبول3501547711.33 المعذر15

11-04-1994براھیمي   شیماء مقبول3501549711.77 باتنة16

11-09-1994سرایري   مریم مقبول3501553810.39 باتنة17

15-08-1994بوعافیة   عیاد مقبول3501551110.47 باتنة18

25-01-1993حفصي   عبد الرزاق مقبول3501550511.72 المعذر19

10-10-1994منصر   كوثر مقبول3501552910.51 المعذر20

29-10-1994خنشاش   كریمة مقبول3501552410.53 الغمان21

02-04-1993بشیر   فاطمة الزھراء مقبول3501551310.55 المعذر22

27-09-1994والھ   محمد لمین مقبول3501553510.22 المعذر23

27-09-1993حفصي   محمد إسالم مقبول3501553311.62 المعذر24

31-05-1993مسعودي   قمر الدین مقبول3501552110.71 المعذر25

22-06-1993ناصري   منال مقبول3501554211.70 باتنة26

02-04-1994عمراني   مایسة مقبول3501553210.20 باتنة27

15-02-1994بشیر   نھى جید3501554915.30 باتنة28

02-12-1994زكري   یاسمین مقبول3501555811.08 المعذر29

10-08-1993بونصلة   ھدى مقبول3501555511.51 باتنة30

08-08-1993سفاري   یاسمین مقبول3501555710.20 باتنة31

22-06-1994بوعافیة   نور الھدى مقبول3501555110.54 المعذر32

29-01-1994منصر   میادة مقبول3501554410.80 المعذر33

26-09-1993سي محمد   وسام مقبول3501555611.82 المعذر34
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5097/المعذر- ثانویة نجاي عثمان : المؤسسة 

01-01-1994أسعید   أمیرة مقبول3501558010.19 باتنة1

21-12-1994بوكرومة   وئام قریب من الجید3501559113.87 المعذر2

31-08-1994عربي   محمد خلیل قریب من الجید3501558713.47 باتنة3

16-02-1992والھ   نضیرة قریب من الجید3501558912.05 المعذر4

01-10-1994زحاف   خالف قریب من الجید3501558412.30 باتنة5

25-07-1994مسعودي   ھشام مقبول3501559010.94 المعذر6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5097/المعذر- ثانویة نجاي عثمان : المؤسسة 

30-04-1994بن عبد الرحمان   بھاء الدین مقبول3501561510.79 المعذر1

13-08-1994براھیمي   یونس قریب من الجید3501563213.57 المعذر2

05-04-1994براھیمي   محمد العربي جید3501563014.04 باتنة3

19-09-1994براھیمي   عبد المؤمن قریب من الجید3501562212.26 باتنة4

02-12-1994والھ   اسامة قریب من الجید3501561312.99 باتنة5

22-11-1994زغوغ   عبلة مقبول3501562311.66 باتنة6

07-08-1993مسعودان   صفاء قریب من الجید3501562112.52 باتنة7

14-08-1993بوبكر   عمار مقبول3501562711.44 باتنة8

16-01-1994بن أحمد   حكیم جید3501561614.26 المعذر9

10-03-1993بن أحمد   كریم مقبول3501562910.22 المعذر10

07-07-1993بن أحمد   عماد الدین قریب من الجید3501562512.52 باتنة11

18-11-1994بن موسى   عماد الدین مقبول3501562611.96 باتنة12

02-12-1993بن فاضل   أیوب مقبول3501561210.91 فرجیوة13

09-07-1994میلود   أسامة جید3501561115.63 باتنة14

28-03-1993مسعودي   عماد مقبول3501562410.65 باتنة15

06-12-1992نكاع   محمد رضا مقبول3501563110.88 المعذر16
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5101/تازولت- ثانویة األمیر عبد القادر : المؤسسة 

11-12-1992حیون   یمینة مقبول3501581710.71 تازولت1

13-10-1993سوداني   الخنساء مقبول3501567011.00 تازولت2

11-03-1994بلقاید   امیرة مقبول3501567710.54 تازولت3

20-06-1994حاجي   أیمن مقبول3501566111.65 باتنة4

09-02-1992بوذھبة   حلیمة مقبول3501569510.47 تازولت5

25-01-1992لغدیري   سومیة مقبول3501572910.01 تازولت6

17-12-1994رحالي   لمیس مقبول3501577010.86 تازولت7

23-04-1994قنون   فایزة مقبول3501575510.85 تازولت8

14-08-1993بزوح   نذیر مقبول3501579310.15 تازولت9

27-09-1994مسامح   ھالة قریب من الجید3501580313.22 بوزینة10

27-07-1992بوتغماس   منیر مقبول3501578510.45 باتنة11

10-02-1992جدیة   محمد لمین مقبول3501577710.00 باتنة12

09-06-1992بوعقاقن   وسیلة مقبول3501580911.80 تازولت13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5101/تازولت- ثانویة األمیر عبد القادر : المؤسسة 

19-05-1992قنون   حیاة مقبول3501586010.02 تازولت1

02-01-1994خلخال   سامیة مقبول3501587111.73 بوزینة2

26-04-1994كربوب   ایمان مقبول3501585410.12 تازولت3

30-10-1992مشاشطي   احالم مقبول3501584511.83 تازولت4

05-07-1993رفیس   إنصاف مقبول3501584411.25 تازولت5

21-06-1994حماطة   زھیة مقبول3501586610.84 باتنة6

25-02-1993بن علجیة   سارة مقبول3501586911.92 باتنة7

30-07-1994لعور   الویزة مقبول3501584910.42 تازولت8

03-04-1993تاقوفت   المیة مقبول3501588910.93 تازولت9

27-11-1994مداس   عزیزة مقبول3501588210.11 تازولت10

15-01-1994بلحیواني   مروى قریب من الجید3501589612.49 تازولت11
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5101/تازولت- ثانویة األمیر عبد القادر : المؤسسة 

17-03-1993زوزو   أحمد حسام الدین مقبول3501593411.27 باتنة1

17-05-1994بوحالس   أحمد قریب من الجید3501593312.53 باتنة2

07-11-1994كعباش   اسالم قریب من الجید3501594213.89 تازولت3

26-02-1994طویل   أحالم قریب من الجید3501593013.12 تازولت4

05-11-1994زرقین   حسیبة جید3501596115.02 تازولت5

19-10-1994تمرابط   آمال جید3501592814.69 وادي الطاقة6

08-04-1994عوف   آیة مقبول3501592910.15 تازولت7

26-07-1994عطیة   أحالم جید3501593214.37 باتنة8

18-12-1994مخلوفي   خولة مقبول3501596711.77 تازولت9

03-12-1994بخوش   أسامة قریب من الجید3501593612.17 باتنة10

25-04-1994قدوار   العفراء قریب من الجید3501594512.85 دائرة برج باجي مخطار11

10-12-1994بونحاس   خلیدة قریب من الجید3501596512.85 تازولت12

09-07-1994بوسعد   أحالم جید3501593114.95 تازولت13

20-10-1994ذراع   إیمان جید3501594015.15 تازولت14

01-03-1994بلعقون   صفیة جید3501599815.75 تازولت15

29-07-1994بویعقاقن   دنیا مقبول3501596811.44 باتنة16

19-09-1994مرج   ریاض مقبول3501597611.60 باتنة17

31-01-1994ذراع   عائشة قریب من الجید3501600113.10 تازولت18

04-08-1994عیساوي   زھیة جید3501597914.97 تازولت19

31-05-1994عبدو   رؤى قریب من الجید3501597013.77 باتنة20

28-11-1994زغینة   ریان قریب من الجید3501597713.17 باتنة21

09-08-1994أقوجیل   سالف قریب من الجید3501598513.22 تازولت22

04-01-1994ریحاني   رحمة قریب من الجید3501597313.29 بوزینة23

15-06-1994شباكي   سمیة مقبول3501598810.75 تازولت24

21-07-1994سماعیلي   سید علي قریب من الجید3501599212.75 بریكة25

23-04-1993رحموني   علي مقبول3501601410.34 تازولت26

06-03-1994لشھب   عقیلة مقبول3501601110.85 تازولت27

14-10-1994شفري   كریم جید3501602414.09 تازولت28

22-08-1994مطاطحة   فراح قریب من الجید3501602013.52 باتنة29

10-07-1994فالح   محمد جید3501603214.83 تازولت30

14-07-1994قدوار   مریم مقبول3501603910.22 تازولت31

23-07-1994بن الذیب   عبداهللا قریب من الجید3501600912.35 شیر32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5101/تازولت- ثانویة األمیر عبد القادر : المؤسسة 

26-12-1994عیسي   نسرین جید3501604614.55 تازولت33

13-11-1992بوشمال   محمد رضا مقبول3501603510.14 باتنة34

22-04-1993قرعیش   عالء الدین مقبول3501601310.35 باتنة35

02-09-1994قدوار   وائل مقبول3501606611.55 تازولت36

07-01-1992شلیحي   ھاجر مقبول3501605610.17 تازولت37

07-12-1994عین حوض   نور الھدى مقبول3501605511.27 تازولت38

24-12-1994محمدي   وداد جید3501606814.07 تازولت39

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

5101/تازولت- ثانویة األمیر عبد القادر : المؤسسة 

02-07-1993دردوري   جوھرة مقبول3501609910.97 تازولت1

26-06-1993شوراب   فوزیة مقبول3501611510.50 تازولت2

21-01-1992باباحنیني   حسام الدین مقبول3501610011.94 عین التوتة3

25-07-1994بویعقاقن   عماد قریب من الجید3501611112.70 باتنة4

29-09-1993بوالفة   فاطمة مقبول3501611411.02 تازولت5

27-09-1993عجیل   ابتسام مقبول3501609711.19 باتنة6

19-02-1994عوف   شیماء مقبول3501610610.40 تازولت7

02-03-1992عوف   خلود قریب من الجید3501610212.08 تازولت8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5101/تازولت- ثانویة األمیر عبد القادر : المؤسسة 

21-09-1992شباكي   احمد امین قریب من الجید3501613912.55 باتنة1

1992خالل اقدالن   سمیر مقبول3501614211.72 بني فضالة الحقانیة بعین التوتة2

23-06-1994مكسح   إیمان مقبول3501613810.00 باتنة3

23-06-1994قبروج   أنیس مقبول3501613711.76 باتنة4

01-07-1991أبركان   نصر الدین مقبول3501614710.34 تازولت5

16-05-1992قروي   طارق مقبول3501614310.19 باتنة6
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5102/تازولت- ثانویة سلیماني أحمد : المؤسسة 

12-06-1994رغدة   یاسمین مقبول3501581310.08 تازولت1

05-02-1994قدوار   أحالم مقبول3501565311.04 تازولت2

08-03-1993مزوز   امال مقبول3501567411.38 تازولت3

01-01-1994یوسفي   حبیبة مقبول3501568710.15 بوزینة4

22-09-1993مراردة   جیھان مقبول3501568610.08 تازولت5

08-03-1993بن زینب   سلیمة مقبول3501572210.19 ثنیة العابد6

05-02-1994ھنیني   سمیحة قریب من الجید3501572512.30 ثنیة العابد7

01-06-1994بلخیري   عائشة قریب من الجید3501573812.17 تازولت8

17-12-1993حیدوسي   فاطمة مقبول3501575010.00 تازولت9

28-10-1992نحیلي   فتیحة مقبول3501575610.36 باتنة10

15-03-1993لحمر   صلیحة مقبول3501573510.60 بوزینة11

04-01-1994یحیاوي   منصورة قریب من الجید3501578212.04 تازولت12

08-04-1994عابد   نسرین قریب من الجید3501579412.36 تازولت13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5102/تازولت- ثانویة سلیماني أحمد : المؤسسة 

05-05-1994ماضي   أسماء مقبول3501584011.05 تازولت1

25-07-1992بن عون   أبوبكر مقبول3501583710.48 تازولت2

12-01-1992بویعقاقن   زینة مقبول3501586711.36 تازولت3

27-12-1994بادة   رانیة قریب من الجید3501586412.61 تازولت4

21-03-1994بلوام   ضریفة مقبول3501587610.00 باتنة5

28-03-1992بادة   ایمان مقبول3501585311.28 باتنة6

17-07-1993برحال   أحالم مقبول3501583910.86 تازولت7

30-10-1993بن الذیب   حلیمة مقبول3501585911.90 تازولت8

09-05-1994زرقین   كلتوم مقبول3501588610.62 باتنة9

11-06-1993لطرش   مروى مقبول3501589511.14 باتنة10

14-05-1992ماضي   نور الدین مقبول3501590511.59 تازولت11

02-05-1994عمري   عبدالناصر مقبول3501588110.67 اریس12
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5102/تازولت- ثانویة سلیماني أحمد : المؤسسة 

03-07-1992مرج   لیندة مقبول3501589211.71 تازولت13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5102/تازولت- ثانویة سلیماني أحمد : المؤسسة 

08-08-1994اوراغ   بشرى جید3501595414.04 باتنة1

08-04-1994سعیدي   ایمان جید3501595114.32 باتنة2

07-03-1994عوتي   اماني مقبول3501594811.04 رویبة3

06-06-1994حسیني   اكرام جید3501594414.62 باتنة4

10-04-1993عنان   اماني مقبول3501594710.19 تازولت5

05-11-1994حاج   أسماء مقبول3501593710.87 تازولت6

27-03-1994زاھي   حلیمة مقبول3501596211.40 تازولت7

10-06-1994بوروبة   أمین قریب من الجید3501593813.65 قسنطینة8

28-06-1994بوحالس   أسامة جید3501593514.54 باتنة9

28-06-1994بن راحلة   أنفال جید3501593914.02 باتنة10

15-12-1994بلعایش   جنات مقبول3501596011.87 باتنة11

05-06-1994جاب اهللا   تقي الدین مقبول3501595810.65 باتنة12

09-07-1994ذراع   حمزة مقبول3501596410.95 تازولت13

15-01-1994بوشارب   حمزة جید جدا3501596317.29 تازولت14

10-06-1994ھاللة   ضیاء الحق قریب من الجید3501599912.40 باتنة15

28-08-1994زرقة   سمیة قریب من الجید3501598912.32 عیون العصافیر16

01-03-1994غالم   ریمة جید3501597815.00 واد الطاقة17

22-01-1994رداس   سعاد مقبول3501598410.97 تازولت18

16-07-1994مقالتي   شیماء مقبول3501599511.77 تازولت19

26-06-1993سحنوني   صالح مقبول3501599610.42 تازولت20

23-04-1991بوزناق   عبد السالم مقبول3501600510.09 ثنیة العابد21

25-06-1994بن صحیح   عبد المآلك قریب من الجید3501600712.11 باتنة22

02-03-1994بن وارث   عائشة قریب من الجید3501600213.95 یابوس23

01-08-1992حاجي   عبد الكریم مقبول3501600610.95 باتنة24

22-08-1994راس غزال   لقمان قریب من الجید3501602813.03 تازولت25

24-09-1994اوصیف   محمد مقبول3501603311.40 المسیلة26

17-11-1994بادة   نسرین مقبول3501604511.04 باتنة27

21-05-1994بوبیدي   فائقة مقبول3501601511.60 آریس28

09-10-1994حواس   فطیمة جید3501602114.62 تازولت29
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5102/تازولت- ثانویة سلیماني أحمد : المؤسسة 

11-06-1994عورة   محمد لمین مقبول3501603610.25 بوزینة30

07-03-1994كعنیت   عقیلة جید3501601215.57 الرباع31

11-12-1993ماضي   كنزة مقبول3501602511.20 تازولت32

20-12-1994اسماعیل   كوثر مقبول3501602611.49 سطیف33

10-10-1994زغیش   محمد مقبول3501603411.35 تازولت34

03-09-1994ذراع   عفاف جید3501601015.15 باتنة35

14-06-1993زغیش   لیندة مقبول3501603010.99 باتنة36

01-03-1994زقادة   منال مقبول3501604211.65 باتنة37

13-03-1993شیبوب   مریم مقبول3501603710.04 آریس38

03-11-1992محبوبي   لبنى مقبول3501602711.07 باتنة39

10-06-1994درج   مریم مقبول3501603810.17 باتنة40

09-08-1994بن شادي   فاطمة قریب من الجید3501601913.70 باتنة41

23-12-1992زكارة   فوزیة مقبول3501602210.84 بجایة42

05-10-1994درفوف   یوسف شرف الدین جید جدا3501607517.05 باتنة43

24-04-1993رداس   وھیبة مقبول3501607010.65 تازولت44

07-12-1994خذري   ھشام قریب من الجید3501606212.42 اریس45

07-04-1993بلومي   ھند مقبول3501606310.69 باتنة46

24-09-1994عدوز   ھاجر جید3501605814.77 تازولت47

27-09-1993مونة   یونس مقبول3501607610.34 بوزینة48

15-09-1994بورزق   نوال قریب من الجید3501605212.40 تازولت49

23-04-1994بلومي   نھاد قریب من الجید3501605013.65 تازولت50

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5102/تازولت- ثانویة سلیماني أحمد : المؤسسة 

29-12-1994حسیني   أسامة جید3501616915.09 تازولت1

23-05-1994لیتیم   محمد مقبول3501619510.11 تازولت2

06-11-1993حمیدي   لمیس مقبول3501619311.57 باتنة3

18-01-1994حلیوش   محمد األمین قریب من الجید3501619612.07 باتنة4

07-07-1993بوذیبة   سلیم قریب من الجید3501618012.93 تازولت5

22-06-1993مزاش   حسناء مقبول3501617410.00 باتنة6

17-02-1993حیدوسي   كنزة مقبول3501619110.97 باتنة7

08-04-1993بن عمار   سھیلة مقبول3501618111.63 باتنة8
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5103/باتنة - 2مدیریة التربیة : المؤسسة 

08-01-1978حمیدات   العیاشي مقبول3502840411.08 مقرة1

08-04-1973بن عمومة   بلقاسم مقبول3502840911.00 أوالد عوف2

30-07-1973حافظ   عبد القادر مقبول3502844910.45 البیض3

01-02-1971حمیش   عبد العزیز مقبول3502844511.02 باتنة4

13-08-1982عناني   عادل مقبول3502844110.12 الرویبة5

09-08-1987فرحاتي   سیف الدین مقبول3502843610.81 مسكیانة6

04-05-1981قسوم   شوعیب مقبول3502843711.25 بریكة7

05-06-1969بوبیدي   عمار مقبول3502845810.04 سریانة8

17-07-1981جودي   محمد مقبول3502847310.00 بسكرة9

13-02-1986حمامدة   محمد الطاھر مقبول3502847710.60 الوادي10

26-05-1978حمیدة   فرید مقبول3502846510.56 بیضاء برج11

16-03-1970شویرب   محمد مقبول3502847111.45 بریان12

16-12-1983بغدادي   عمر مقبول3502845910.89 بریكة13

09-11-1984بن انسباغور   عبد الكریم مقبول3502845211.06 عین امقل14

12-01-1986شاكي   مراد قریب من الجید3502848112.02 أوالد عدي لقبالة15

04-01-1983جویني   مصطفى مقبول3502848410.60 العقلة16

31-08-1978خشیم مادي   نور الدین مقبول3502849310.64 الرباح17

21-10-1970ساحلي   نور الدین مقبول3502849211.08 بئر العرش18

15-07-1975غضبان   نبیل قریب من الجید3502848913.27 الشمرة19

21-04-1973لونیس   مقدم مقبول3502848510.25 برج منایل20

20-07-1985اسماعیل   نسیم قریب من الجید3502849012.06 باتنة21

13-08-1989بارودي   نصر الدین قریب من الجید3502849113.02 باتنة22

03-01-1983بعیطیش   ھشام مقبول3502849610.45 أوالد سالم23

15-09-1975بن رمضان   مصطفى قریب من الجید3502848313.43 بني سنوس24

24 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

26-10-1992العایب   لیلى مقبول3501630111.10 الشمرة1

29-09-1993شوشان   ملیكة مقبول3501630610.75 باتنة2

20-09-1993بزوح   وردة مقبول3501631610.75 الشمرة3

29-07-1993شرقي   مروة مقبول3501630210.78 الشمرة4

27-04-1994خمیج   نور الھدى مقبول3501631210.62 الشمرة5

20-10-1993شارف   یاسمینة مقبول3501631910.94 الشمرة6

02-12-1994لعور   أمیرة مقبول3501622210.58 الشمرة7

17-02-1994منصور   اسماء قریب من الجید3501622413.05 الشمرة8

02-10-1993انصر   رقیة مقبول3501625011.52 عین ملیلة9

28-04-1994بدار   ایمان مقبول3501623210.34 الشمرة10

25-01-1992علواني   بسمة مقبول3501623510.69 الشمرة11

24-05-1994صدوق   انیس مقبول3501623110.67 الشمرة12

29-06-1994مریبعي   حسیبة مقبول3501624111.13 الشمرة13

20-10-1992بن ساعد   الشریف مقبول3501622510.94 باتنة14

28-12-1992حابة   رمزي مقبول3501625110.72 الشمرة15

14-03-1993زیادي   الطاھر مقبول3501622610.22 الشمرة16

04-01-1993قباج   امیرة مقبول3501623011.87 الشمرة17

30-03-1994مزیاني   جمیلة مقبول3501623811.21 باتنة18

10-11-1993حیدوسي   بثینة مقبول3501623410.05 المعذر19

27-10-1992شوشان   امال مقبول3501622811.38 باتنة20

18-01-1993غدیري   حسام مقبول3501624010.31 الشمرة21

27-09-1994انصر   خدیجة مقبول3501624611.13 الشمرة22

12-08-1993اونیسي   بسمة مقبول3501623611.09 الشمرة23

24-02-1991شرقي   أمال مقبول3501621910.31 بولھیالت24

23-06-1993علواني   أم الخیر مقبول3501621811.61 الشمرة25

02-09-1993غضبان   سارة مقبول3501625510.55 الشمرة26

21-11-1994بوذن   شھرزاد مقبول3501627910.78 الشمرة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

05-01-1994فرطاس   سھام مقبول3501627510.00 الشمرة28

24-02-1993شاوش   عبد الحق مقبول3501628511.43 الشمرة29

29-07-1993شرقي   صفاء مقبول3501628210.04 الشمرة30

09-12-1993بوجوراف   فتیحة مقبول3501629610.20 باتنة31

19-12-1992جفار   شافیة مقبول3501627610.21 باتنة32

10-04-1992بوذن   فایزة قریب من الجید3501629212.13 الشمرة33

16-08-1991حفیظ   سامیة مقبول3501625910.51 باتنة34

11-02-1994ساعد سعود   سامیة مقبول3501626010.08 الشمرة35

16-04-1993قنفود   سناء مقبول3501627410.20 باتنة36

12-06-1993كریطر   سمیرة مقبول3501627310.00 میلة37

06-06-1991معصم   فتیحة مقبول3501629510.07 باتنة38

11-02-1994خمیج   سلوى مقبول3501626410.31 زكار الكواشیة39

12-06-1991تمغارت   عبد الكریم مقبول3501628611.20 الشمرة40

16-05-1993زین   عبلة مقبول3501628810.21 الشمرة41

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

03-01-1993بوعافیة   عقیلة مقبول3501636811.04 بولھیالت1

27-05-1992بلفراق   عالء الدین مقبول3501636910.33 الشمرة2

13-03-1992بن دعاس   عقبة قریب من الجید3501636712.70 باتنة3

11-06-1991بن ساعد   أحالم مقبول3501634210.84 باتنة4

11-11-1992بن ساعد   سماح قریب من الجید3501635612.70 باتنة5

26-05-1994بوربالة   عبد الحق قریب من الجید3501636313.55 الشمرة6

27-07-1991بوزیدي   عاطف مقبول3501636110.53 الشمرة7

10-07-1992بوصوف   وھیبة مقبول3501637910.77 قایس8

05-06-1991حمومو   حفیزة قریب من الجید3501635012.06 الشمرة9

13-07-1993خادم   ابتسام مقبول3501634610.15 الشمرة10

08-03-1991ذیاب   عبد الحلیم مقبول3501636410.97 الشمرة11

16-03-1993زیادي   رشید مقبول3501635410.74 الشمرة12

27-08-1993سامعي   عیسى مقبول3501637211.82 الشمرة13

06-09-1993شرقي   عبد الكریم قریب من الجید3501636512.97 الشمرة14

10-02-1993عرعار   دالل مقبول3501635310.95 بالشمرة15

07-08-1993قالب   سھام قریب من الجید3501635712.11 قایس16
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

01-12-1991قارش   بومدین قریب من الجید3501634912.77 الشمرة17

10-09-1993نایلي   زبیر مقبول3501635511.69 الشمرة18

30-10-1994غضبان   حمزة مقبول3501635110.16 بولھیالت19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

20-04-1994شرقي   یعقوب مقبول3501652511.30 باتنة1

10-04-1994محرزي   ولید قریب من الجید3501652413.38 بولھیالت2

03-01-1994العید   بشرى جید3501643114.54 الشمرة3

23-11-1994صدوق   اسامة قریب من الجید3501641912.23 الشمرة4

03-08-1992ثابت   أسماء مقبول3501640611.07 الشمرة5

20-06-1994حیرش   حمو مقبول3501644010.42 الشمرة6

21-05-1993موجاج   أحالم مقبول3501640411.18 الشمرة7

25-10-1994میھوبي   أمیمة مقبول3501641011.78 الشمرة8

23-11-1993نصر   اكرام مقبول3501642211.04 الشمرة9

14-03-1992بووذن   أمینة مقبول3501641111.18 باتنة10

20-08-1994رزاق   أمنة جید3501640914.96 بواھیالت11

05-11-1994شناق   احالم جید3501641814.70 بولھیالت12

02-07-1993بن شابو   بالل مقبول3501643211.53 الشمرة13

13-05-1993بولمزایر   أمال مقبول3501640810.81 الشمرة14

12-11-1992مریدد   بسمة مقبول3501642910.05 عین ملیلة15

25-04-1994یحي   الزھرة جید3501642315.53 باتنة16

13-02-1994بوذن   اسالم مقبول3501642010.52 الشمرة17

23-10-1992طالحي   آمال مقبول3501640210.40 الشمرة18

01-09-1994غمري   الصدیق مقبول3501642411.58 الشمرة19

10-11-1993فرطاس   بالل مقبول3501643310.11 الشمرة20

06-11-1994بلفراق   زھیر مقبول3501645410.55 باتنة21

17-04-1994حابة   سعیدة جید3501645914.02 الشمرة22

29-10-1993صدوقي   سھیلة مقبول3501646410.08 الشمرة23

26-05-1994غدیري   خلیل قریب من الجید3501644513.70 الشمرة24

08-08-1992بعیش   سیف االسالم مقبول3501646610.35 الشمرة25

08-08-1993بوحملة   سمیة مقبول3501646310.43 الشمرة26

19-07-1994بوشامة   خدیجة مقبول3501644310.22 الشمرة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

03-08-1994بوشكیوة   سلمى مقبول3501646210.28 الشمرة28

06-01-1992خریف   عبدالحفیظ مقبول3501647610.95 الشمرة29

26-01-1994دغوش   خولة مقبول3501644610.24 الشمرة30

28-05-1994كحل الذیب   عبد المومن قریب من الجید3501647512.17 شمرة31

11-04-1994یبوس   خولة قریب من الجید3501644713.45 باتنة32

11-09-1994بن ساعد   شیماء قریب من الجید3501646813.37 الشمرة33

19-11-1994بشقة   عفاف مقبول3501647911.15 الشمرة34

09-07-1994بعداش   سوسن مقبول3501646510.34 الشمرة35

07-08-1993بلحیرش   خدیجة مقبول3501644211.53 الشمرة36

07-03-1993درفولي   صلیحة مقبول3501647110.62 الشمرة37

28-06-1994سعد سعود   عدالن مقبول3501647811.12 الشمرة38

28-05-1994عمراني   عبد الحلیم قریب من الجید3501647312.18 باتنة39

20-06-1994فرطاس   شھیناز جید3501646714.60 باتنة40

09-12-1994بالة   خولة قریب من الجید3501644813.62 الشمرة41

02-10-1994بن العید   ریاض قریب من الجید3501645213.03 الشمرة42

22-04-1993منصور   رقیة مقبول3501645011.25 باتنة43

02-08-1994بركات   محمد قریب من الجید3501650212.12 الدویرة44

23-02-1994بعداش   فایزة قریب من الجید3501648612.37 الشمرة45

16-09-1994بوعرعور   نوح مقبول3501651710.30 حاسي مسعود46

05-03-1994فرطاس   كوثر قریب من الجید3501649712.80 الشمرة47

10-08-1994یبوس   فواز مقبول3501649110.59 باتنة48

1994خالل بركان   فتیحة مقبول3501648910.06 الشمرة49

16-09-1994لصھب   لبیب جید3501650014.40 الشمرة50

21-02-1994انصر   فاطمة الزھراء قریب من الجید3501648513.59 الشمرة51

25-07-1994بلفراق   نسرین مقبول3501651210.58 مشدالة52

16-01-1993بوعرعور   فتیحة قریب من الجید3501648813.07 الشمرة53

22-06-1993فرطاس   كنزة مقبول3501649411.10 الشمرة54

20-08-1994فرطاس   نوح مقبول3501651611.12 الشمرة55

13-09-1993بلفراق   محمد الطاھر مقبول3501650311.88 الشمرة56

10-09-1994حویشي   وداد مقبول3501652011.92 الشمرة57

22-06-1994رماش   لیلیا مقبول3501650111.50 الشمرة58

08-10-1994سامعي   ندى مقبول3501651011.14 الشمرة59
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

15-09-1992سایحي   وردة مقبول3501652110.96 الرمیلة قایس60

20-08-1994شرقي   نھى قریب من الجید3501651412.01 الشمرة61

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

13-05-1993انصر   ھجیرة مقبول3501656611.71 الشمرة1

1992خالل بوسلیماني   سھیلة مقبول3501655510.38 باتنة2

08-04-1993خادم   عبد الباقي قریب من الجید3501655713.64 باتنة3

08-10-1992سامعي   حلیمة مقبول3501655110.72 الشمرة4

19-03-1992سامعي   لزھر مقبول3501656211.39 الشمرة5

27-02-1992شوشان   أمینة مقبول3501654811.57 باتنة6

09-08-1994عایلة   بسمة قریب من الجید3501654912.50 الشمرة7

18-09-1991غراوي   أحمد تقي الدین مقبول3501654711.96 باتنة8

30-11-1992فرطاس   عبد اللطیف قریب من الجید3501655912.10 باتنة9

18-10-1992قنفود   جالل مقبول3501655010.70 الشمرة10

12-04-1992لطرش   عبد الجلیل مقبول3501655811.06 باتنة11

28-12-1992بزوح   سیف الدین مقبول3501655610.55 باتنة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5109/الشمرة- ثانویة غضبان الطیب : المؤسسة 

20-02-1993بلفراق   خیر الدین مقبول3501659211.70 الشمرة1

02-07-1994بوسلیماني   نسیبة مقبول3501659611.72 الشمرة2

30-01-1994ذیاب   ولید مقبول3501659711.69 الشمرة3
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

02-01-1993بوقفة   زینب مقبول3501664611.06 وادي الماء1

21-07-1993بن صوشة   سارة مقبول3501665010.39 عین جاسر2

14-11-1993بروال   سمیة مقبول3501665410.44 مروانة3

01-08-1994بالموفق   أحالم جید3501662114.39 عین جاسر4

29-01-1993بوعبداهللا   أسماء مقبول3501662310.38 سطیف5

20-05-1993بوقنة   أیوب مقبول3501662711.33 مروانة6

1994خالل بوقفة   زكاة مقبول3501664410.43 الحاسي7

05-05-1994لحسن   بریكة مقبول3501663210.92 مروانة8

27-03-1992زیدي   الخیر مقبول3501663110.02 باتنة9

17-11-1994بوزیان   حوریة مقبول3501663911.62 عین جاسر10

11-04-1993بن الذیب   سمیدة مقبول3501665510.28 العلمة11

17-03-1992بن علي   أسامة مقبول3501662210.95 حمام السخنة12

08-02-1994مداني   زكریاء مقبول3501664510.38 عین جاسر13

22-08-1994مساعدي   راضیة مقبول3501664110.36 مروانة14

21-04-1994بن عبد الرحمان   نبیلة مقبول3501668410.11 الحاسي15

06-05-1993بن علي   وداد قریب من الجید3501669412.17 عین جاسر16

19-03-1993عبد العزیز   نبیلة مقبول3501668311.33 مروانة17

09-08-1992قریدة   نصر الدین مقبول3501668810.04 مروانة18

12-10-1991بالموفق   نسیمة مقبول3501668710.09 عین جاسر19

29-07-1994بن زمیت   كامیلیا مقبول3501667710.00 مروانة20

04-05-1991بن سعید   فیصل مقبول3501667510.56 الحاسي21

11-09-1992حجار   نصیرة مقبول3501668911.13 عین جاسر22

08-11-1994سي بلخیر   ھاجر مقبول3501669211.98 باتنة23

13-03-1992سي بلخیر   فاطمة مقبول3501666710.06 عین جاسر24

26-03-1994بالموفق   فایزة مقبول3501667010.41 عین جاسر25

06-12-1994مزیز   صوریة قریب من الجید3501666212.17 مروانة26

07-08-1994سعدي   نجاة مقبول3501668511.00 وادي الماء27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

07-12-1994عجینة   سمیرة قریب من الجید3501665713.13 عین جاسر28

09-10-1994نقاب   یوسف مقبول3501669911.20 مروانة29

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

29-11-1992العشي   أحمد مقبول3501671910.20 مروانة1

09-07-1994بنور   ایمان قریب من الجید3501672012.14 عین جاسر2

21-11-1991بن حصیر   ھدى مقبول3501674410.55 مروانة3

16-09-1994زریطة   موسى قریب من الجید3501674112.66 الحاسي4

10-11-1991حجیج   بالل مقبول3501672111.28 عین جاسر5

18-03-1994حنفوق   خلود قریب من الجید3501672613.95 مروانة6

02-04-1992فرشة   صالح مقبول3501673210.26 مروانة7

04-10-1993قھطار   راضیة جید3501672714.28 مروانة8

08-01-1994بوزید   عبد الرؤوف مقبول3501673510.72 تاجنانت9

02-01-1993بن الذیب   ناجي قریب من الجید3501674212.16 عین جاسر10

27-03-1992بن الذیب   عبد السالم مقبول3501673610.12 عین جاسر11

30-08-1992زروال   عادل مقبول3501673411.19 باتنة12

13-05-1993حجیج   خلود قریب من الجید3501672512.13 مروانة13

26-12-1994نویوي   مھدي مقبول3501674011.71 باتنة14

28-11-1992نزار   ولید مقبول3501674510.84 باتنة15

04-06-1994عجینة   رضا مقبول3501672810.80 مروانة16

12-04-1993فرشة   خلود مقبول3501672410.94 مروانة17

03-05-1994قلول   ریاض قریب من الجید3501672912.06 العلمة18

04-08-1991خلفة   جمیلة مقبول3501672211.00 عین جاسر19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

03-03-1993بالوناس   حسناء قریب من الجید3501679312.96 حمام السخنة1

02-01-1993بوجناح   إبتسام قریب من الجید3501677612.25 عین جاسر2

20-10-1994بوجناح   أیمن جید3501677514.25 باتنة3

13-02-1995بوقنة   إسراء جید جدا3501677717.20 باتنة4

23-03-1993بلوناس   امال مقبول3501678210.52 مروانة5

19-11-1994بن أحمد   أحالم جید3501676714.35 مروانة6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

08-06-1994بن الذیب   أمینة قریب من الجید3501677313.05 مروانة7

15-03-1994كرمیش   ایمان مقبول3501678410.92 عین جاسر8

12-02-1994مزیز   إلھام قریب من الجید3501677812.83 مروانة9

27-12-1992مسعودي   المھدي قریب من الجید3501678112.24 مروانة10

07-09-1993سعیداني   خولة مقبول3501680211.35 مروانة11

06-04-1993حجیج   أسامة مقبول3501676911.06 مروانة12

08-05-1994بن حصیر   إلھام مقبول3501677910.34 مروانة13

08-07-1994بروال   إیمان جید3501678015.50 مروانة14

22-09-1994بوقرورة   تقي الدین جید3501678715.77 مروانة15

26-07-1994بزیح   أسماء جید جدا3501677016.07 مروانة16

19-07-1994سعدو   خلود مقبول3501680110.55 مروانة17

20-12-1994عجینة   حسام الدین قریب من الجید3501679113.50 مروانة18

03-12-1994حمان   حمیدة قریب من الجید3501679613.19 باتنة19

24-06-1994بوقرورة   بالل مقبول3501678610.30 مروانة20

20-04-1994بوقرورة   خدیجة جید3501679914.92 مروانة21

28-08-1993بن علي   حمزة مقبول3501679511.16 عین جاسر22

20-09-1994بن صالح   خدیجة جید3501680015.50 باتنة23

1994خالل عجینة   أحالم مقبول3501676611.05 عین جاسر24

12-03-1992عطاء اهللا   حسام مجیب الرحمن مقبول3501679210.17 العلمة25

19-11-1994بن حصیر   ریم مقبول3501681210.78 الحاسي26

26-11-1993عمران   صالح قریب من الجید3501682412.18 مروانة27

05-11-1993فرفاش   سارة مقبول3501681311.15 مروانة28

25-02-1993بن علي   عماد مقبول3501683810.72 باتنة29

08-04-1995مسعودان   فریال قریب من الجید3501684413.88 مروانة30

22-08-1993بلموفق   فایزة قریب من الجید3501684213.35 مروانة31

14-03-1994بوزید   فتح الدین مقبول3501684311.98 تاجنانت32

03-09-1993بن حصیر   عبد الكریم مقبول3501683310.90 مروانة33

06-02-1994جبابرة   سمیة مقبول3501681910.95 حمام السخنة34

14-10-1991شریفي   سامي مقبول3501681410.95 مروانة35

15-06-1994إعیش   عیاش مقبول3501684010.16 الحاسي36

11-07-1992بروال   عائدة مقبول3501682811.52 الحاسي37

01-10-1994مراح   سھیلة قریب من الجید3501682313.58 الحاسي38

295من256:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

30-07-1994سبایخي   سمیة مقبول3501682010.76 زانة البیضاء39

05-02-1994بن الذیب   صلیحة مقبول3501682611.79 عین جاسر40

14-02-1994حجیج   رونق قریب من الجید3501681113.64 العلمة41

31-12-1993حجیج   ضیاء الدین مقبول3501682710.12 مروانة42

25-12-1994بلوناس   مریم جید3501685214.81 مروانة43

23-01-1994حنفوق   یاسین مقبول3501687810.01 مروانة44

08-05-1994بالوناس   نوال جید3501686314.86 عین جاسر45

03-11-1994بن عاشور   وصال مقبول3501687111.23 سطیف46

02-08-1993جبابرة   وصیلة مقبول3501687210.78 حمام السخنة47

21-11-1994زروال   نھاد قریب من الجید3501686213.42 باتنة48

16-05-1992لعیدلي   یاسمینة مقبول3501687710.07 عین جاسر49

15-08-1992سعیدي   لمیاء مقبول3501684811.95 مروانة50

20-08-1994فرشة   مفیدة جید3501685314.20 مروانة51

01-07-1994بن یمینة   مونیرة مقبول3501685710.05 بیضاء برج52

22-02-1994كعواش   نسیمة مقبول3501686011.10 عین جاسر53

14-11-1994فرشة   لمیاء مقبول3501684910.18 مروانة54

03-07-1993حبشي   نوري مقبول3501686511.00 مروانة55

26-09-1994مكربش   یاسمین جید3501687615.82 وادي الماء56

08-01-1993بن الذیب   ولید مقبول3501687410.54 عین جاسر57

08-12-1994بن ذیب   نبیلة جید3501685915.64 العلمة58

06-02-1993شطوح   وریدة مقبول3501686911.37 عین جاسر59

07-11-1993بن الذیب   وداد مقبول3501686710.68 عین جاسر60

26-09-1994درار   منصف امین قریب من الجید3501685412.20 عین التوتة61

28-06-1994فرفاش   مروة جید3501685114.73 مروانة62

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

16-08-1994بوھناف   زھیرة قریب من الجید3501690512.76 الحاسي1

31-01-1994بلقاسمي   ریحانة مقبول3501690311.66 مروانة2

13-10-1994بركان   وسام مقبول3501691011.52 مروانة3

23-04-1994سباع   كریمة قریب من الجید3501690712.38 مروانة4

21-09-1994سي بلخیر   خدیجة مقبول3501690111.43 مروانة5

28-07-1994عیدلي   جھیدة مقبول3501690010.73 عین جاسر6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

18-07-1993خلفة   راضیة قریب من الجید3501690212.04 مروانة7

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5115/عین جاسر- ثانویة عبد الرحمن بن خلدون : المؤسسة 

18-09-1993بن سلیمان   أنوار قریب من الجید3501693212.63 مروانة1

10-07-1994یعیش   صالح الدین مقبول3501694310.04 مروانة2

06-04-1994عریوة   نصرو مقبول3501695110.64 باتنة3

20-02-1995شطوح   زھرة قریب من الجید3501694012.76 عین جاسر4

20-11-1994بن الذیب   كریمة جید3501694914.15 مروانة5

14-07-1990بن الذیب   عبد الحق مقبول3501694410.22 مروانة6

11-10-1994بن علي   عبد الرحیم مقبول3501694510.97 مروانة7

28-08-1992بروال   زھیة قریب من الجید3501694112.39 عین جاسر8

23-10-1994حجیج   زھرة جید3501693914.72 مروانة9

01-07-1993موجاري   رمزي مقبول3501693711.28 مشیرة10

07-09-1994مساعدي   حسام الدین مقبول3501693511.17 مروانة11

27-03-1993مراد   سارة مقبول3501694211.32 زانة البیضاء12

05-11-1993سعید عامر   بالل مقبول3501693310.79 زانة البیضاء13

25-04-1994عطیة   زھرة قریب من الجید3501693812.89 عین جاسر14

05-11-1994خنفوسي   عبد النور قریب من الجید3501694713.28 مروانة15

14-11-1993صوالة   عبد المؤمن مقبول3501694610.44 مروانة16
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5121/منعة- ثانویة األخوین قالة بلعید وعلي : المؤسسة 

18-01-1992حبیبي   نذیر مقبول3501697710.32 تیغرغار1

14-02-1990كربوب   حكیمة مقبول3501697310.00 منعة2

06-02-1994تبة   یسمینة مقبول3501716711.57 منعة3

11-06-1994سعادة   یسمینة مقبول3501716811.30 تیغرغار4

19-05-1994یحھ   امحمد مقبول3501701110.54 منعھ5

02-03-1992فاضلي   بدرالدین مقبول3501701310.09 تیغرغار6

26-07-1993بوغنجة   حدة قریب من الجید3501702012.50 منعة7

07-01-1994بن بیھ   جمیلة قریب من الجید3501701912.50 منعھ8

30-03-1992قالي   جمیلة مقبول3501701811.40 منعة9

20-10-1990مدور   حمزة مقبول3501702610.45 تیغرغار10

06-06-1992عبد الھادي   حیاة مقبول3501702911.35 آریس11

21-04-1993بوزافة   زینة مقبول3501705310.33 منعة12

10-03-1991بوغربي   سمیة مقبول3501706010.18 منعة13

09-01-1992بادق   سامیة مقبول3501705610.73 آریس14

13-10-1994مرداس   فتیحة مقبول3501710610.52 منعة15

01-03-1992قالي   فتیحة مقبول3501710111.26 منعة16

07-03-1994یحة   شھیرة مقبول3501707710.14 منعة17

09-03-1993اوشن   عبلة مقبول3501709011.09 اریس18

04-03-1994قودة   فتیحة مقبول3501710510.07 منعة19

1993خالل لغریب   كاھنة جید3501711214.09 منعة20

11-09-1991حداد   غزالھ مقبول3501709710.97 منعة21

12-10-1992حمیزي   كاھنة مقبول3501711110.42 آریس22

08-05-1993عكسھ   كریمة مقبول3501711510.24 تیغرغار23

11-01-1993لوصیف   نسیمة قریب من الجید3501714512.00 آریس24

18-07-1992بن بیة   مالك مقبول3501713310.37 منعة25

21-04-1992بن عیسى   نعیمة مقبول3501714810.06 منعة26

18-01-1994العشي   میمونة مقبول3501714010.69 منعة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5121/منعة- ثانویة األخوین قالة بلعید وعلي : المؤسسة 

23-08-1992عكسة   فتیحة قریب من الجید3501724813.14 تیغرغار1

14-07-1993العقون   أمین قریب من الجید3501721612.66 منعة2

15-09-1993أوراغ   عماد مقبول3501724610.05 آریس3

13-03-1993حربوش   فوزیة مقبول3501725010.63 تیغرغار4

24-09-1991أوشن   فتیحة قریب من الجید3501724712.27 منعة5

21-03-1992عكاف   سھیلة قریب من الجید3501723112.50 منعة6

26-06-1991مزاتي   رضا قریب من الجید3501719112.12 آریس7

18-06-1994بن یدیر   الطاھر مقبول3501718911.61 منعھ8

29-11-1992عوتھ   یمینة مقبول3501726411.28 منعة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5121/منعة- ثانویة األخوین قالة بلعید وعلي : المؤسسة 

01-01-1994كباس   یوسف مقبول3501750911.29 منعة1

19-10-1993شلیحي   أحالم مقبول3501731310.60 آریس2

08-02-1994زمره   آمال مقبول3501730811.44 منعة3

16-09-1994حمیزي   جمیلة جید3501733614.22 منعة4

17-06-1992عاشور   أسماء مقبول3501731411.16 تیغرغار5

05-11-1994بوقنونة   آمنة مقبول3501731010.46 منعة6

10-05-1993كباس   احمد مقبول3501731911.16 اریس7

27-06-1993بن اللھ   باھیھ مقبول3501732711.47 آریس8

13-03-1993رواحنة   جمعة مقبول3501733411.08 تیغرغار9

01-05-1993قودة   حكیمة مقبول3501734410.54 آریس10

26-07-1994تبة   إسالم مقبول3501731710.54 منعة11

03-07-1994بوحتھ   بالل مقبول3501733011.21 منعة12

24-12-1994مجغو   حكیمة مقبول3501734510.71 منعة13

23-03-1994بن بركات   آمنة مقبول3501730910.94 منعھ14

05-01-1994داود   حیزیة قریب من الجید3501735212.61 منعة15

10-05-1994بوحتة   سعیدة قریب من الجید3501737512.22 منعة16

08-12-1992شیحة   سمیة مقبول3501738610.36 منعة17

01-09-1993زلماط   سمراء مقبول3501738310.27 منعة18

01-07-1991یمامي   سمیة مقبول3501738510.86 تیغرغار19

01-03-1993مسطور   زكیة مقبول3501737110.67 منعة20

22-12-1994حبارة   خضرة مقبول3501735610.16 منعة21
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5121/منعة- ثانویة األخوین قالة بلعید وعلي : المؤسسة 

26-08-1994بوداود   دالل مقبول3501736110.08 منعة22

12-04-1992معالیم   زكیة مقبول3501737010.86 منعھ23

03-02-1993لوصیف   رحیمھ مقبول3501736611.68 آریس24

11-10-1993بوزافة   سلیم مقبول3501737911.41 منعة25

12-02-1993داود   رحمة مقبول3501736510.05 آریس26

05-10-1993عكسھ   عیاش مقبول3501728811.19 تیغرغار27

16-04-1994مزاتي   سوسن مقبول3501739410.38 منعھ28

26-04-1992بن عكاف   عبد النور مقبول3501741311.15 منعة29

25-10-1992حربوش   صلیحة مقبول3501740511.93 تیغرغار30

23-05-1994حداد   شھیرة قریب من الجید3501740013.41 منعة31

31-03-1993حمیزي   فاتح مقبول3501742211.49 آریس32

21-01-1993بوبیش   عتیقة قریب من الجید3501741512.57 آریس33

01-01-1993بوزافة   فاتح مقبول3501742010.35 منعة34

12-09-1993عكاف   شریفة مقبول3501739711.91 منعة35

03-05-1992خلیف   عبیر مقبول3501741410.10 اریس36

23-07-1994بوزافة   سھام قریب من الجید3501739013.10 منعة37

07-02-1992داود   فریدة مقبول3501743610.91 منعھ38

03-06-1991بورك   لیلى مقبول3501745610.00 منعھ39

03-01-1993قمرة   محمد األمین مقبول3501746710.71 منعة40

16-03-1994بوزعافھ   كریم مقبول3501744411.30 منعة41

10-11-1994براجل   فاطمة الزھراء مقبول3501742811.12 منعھ42

26-04-1994لبال   فتیحة مقبول3501743410.72 منعة43

12-02-1991داود   كلتومة مقبول3501744911.63 منعة44

15-01-1994یحة   فضیل مقبول3501743710.36 منعة45

13-01-1992معالیم   كلتومھ مقبول3501745010.04 منعھ46

19-02-1994زمیط   كمال مقبول3501745210.99 منعھ47

02-01-1994سعاده   فرحات قریب من الجید3501743512.29 تیغرغار48

28-05-1993مالس   فتیحة مقبول3501743011.47 اریس49

10-11-1992قالة   منیة مقبول3501747710.72 اریس50

08-02-1994بوزافة   یمینة مقبول3501750710.33 منعة51

08-09-1994بوداود   وھیبة قریب من الجید3501750212.02 منعة52

01-01-1994یحھ   نعیمھ قریب من الجید3501749212.63 منعھ53
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5121/منعة- ثانویة األخوین قالة بلعید وعلي : المؤسسة 

21-07-1992عكسة   وردة مقبول3501750111.46 تیغرغار54

19-01-1992فرحاوي   نادیة مقبول3501748110.21 منعة55

08-05-1993مدور   نصرالدین مقبول3501748910.29 تیغرغار56

10-04-1993مدور   نورة مقبول3501749711.94 تیغرغار57

22-07-1993بوقصة   نعیمة مقبول3501749010.80 آریس58

01-01-1994زمرة   مصطفى مقبول3501747511.93 منعة59

08-11-1994یحھ   نزیھة مقبول3501748710.13 منعھ60

02-01-1994بوداود   یمینة مقبول3501750611.18 منعة61

97 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5122/ثانویة منعة الجدیدة: المؤسسة 

12-02-1991معالیم   عائشة مقبول3501697610.95 منعھ1

04-08-1993بودوح   وھیبھ مقبول3501716410.76 تیغرغار2

29-01-1993قاقي   یسمینة مقبول3501716610.19 تیغرغار3

21-02-1993عكسھ   یمینة مقبول3501716910.80 تیغرغار4

12-11-1993خرشوش   بریزة مقبول3501701411.18 منعة5

25-02-1994قلوح   دالل مقبول3501703511.04 منعة6

17-09-1994حماتھ   أمیرة مقبول3501700011.50 منعة7

1994خالل بلواعر   رزیقة مقبول3501704011.99 تیغرغار8

16-10-1994كربوب   رحمة مقبول3501703910.61 آریس9

18-09-1994مني   طارق قریب من الجید3501708612.71 تیغرغار10

15-03-1993خرشوش   فتیحة مقبول3501710211.11 تیغرغار11

03-09-1994بلباشة   صبرینة مقبول3501708110.32 تیغرغار12

20-06-1994قالھ   عیسى مقبول3501709610.76 منعة13

11-11-1993عكسة   لمیاء مقبول3501711810.73 منعة14

01-06-1994بن واكتة   نجمة مقبول3501714111.09 منعة15

25-12-1994بن واكتة   مالیة مقبول3501712110.64 بسكرة16

27-03-1994عكسة   لیلى مقبول3501712011.97 تیغرغار17

28-10-1993بلباشة   نعیمة مقبول3501714910.18 منعھ18

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5122/ثانویة منعة الجدیدة: المؤسسة 

01-10-1992اوحامھ   حبیبة مقبول3501722010.32 ثنیة العابد1

13-06-1993عكسھ   فرحات مقبول3501724911.07 تیغرغار2

22-05-1994مدور   الیمین مقبول3501721810.07 منعة3

01-01-1994فرشات   محمد مقبول3501725210.03 تیغرغار4

08-11-1993شرفي   شرف الدین مقبول3501723210.82 آریس5

26-06-1994سرحاني   سمیرة مقبول3501723011.20 منعھ6

01-06-1992سعادة   مكي مقبول3501726010.32 تیغرغار7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5122/ثانویة منعة الجدیدة: المؤسسة 

30-10-1994عكسة   یوسف قریب من الجید3501751212.32 البرواقیة1

03-09-1994زواوي   حسام قریب من الجید3501734013.11 منعة2

23-05-1994عكسة   بلعیدة مقبول3501733111.21 تیغرغار3

20-06-1994مدور   أسماء قریب من الجید3501731512.16 منعة4

21-06-1994لوصیف   حمزه مقبول3501734710.29 منعة5

08-01-1994عكسة   جمعة مقبول3501733510.85 تیغرغار6

17-05-1994قارح   حنان مقبول3501734910.50 منعھ7

10-01-1994بوخنون   سمراء جید3501738415.27 منعھ8

17-10-1994یمامي   خدیجة مقبول3501735510.66 تیغرغار9

03-01-1994حزازطة   خولة مقبول3501735911.29 منعة10

17-05-1994سعادة   دالل مقبول3501736010.65 تیغرغار11

11-12-1993لوصیف   عبد الرحیم قریب من الجید3501728712.60 باتنة12

23-12-1994لوصیف   سھیلھ قریب من الجید3501739312.80 منعة13

01-01-1994تبة   فاتح مقبول3501742311.88 منعة14

05-06-1994معطى اهللا   صافیة مقبول3501740211.07 تیغرغار15

01-01-1994فاتح   عبد الغني مقبول3501741211.50 اریس16

30-03-1994حدادي   فتیحة قریب من الجید3501743213.85 منعة17

30-07-1994قاقي   لیندة مقبول3501746010.49 تیغرغار18

10-04-1994سعادة   فتیحة مقبول3501743310.52 تیغرغار19

30-11-1994توشن   لیلى قریب من الجید3501745812.90 تیغرغار20

20-08-1994عكسة   نریمة قریب من الجید3501748613.79 منعة21

21-07-1994فاتح   یسرى قریب من الجید3501750512.05 منعة22

12-01-1994ریحاني   نبیلة مقبول3501748411.44 تیغرغار23

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5122/ثانویة منعة الجدیدة: المؤسسة 

28-12-1992فاتح   حنان مقبول3501753511.61 باتنة1

14-06-1994مكناسي   آسیا مقبول3501756010.28 منعة2

13-02-1994خرشوش   عبد الكریم مقبول3501757210.34 تیغرغار3

15-01-1994مدور   سامح مقبول3501756710.41 تیغرغار4

25-07-1992حربوش   فطیمة مقبول3501757811.60 تیغرغار5

1993خالل عكسھ   نوره مقبول3501758511.04 تیغرغار6

17-07-1994معالیم   فواز قریب من الجید3501757912.18 منعة7

295من264:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5122/ثانویة منعة الجدیدة: المؤسسة 

06-02-1994بن بركات   شفیعة مقبول3501756810.71 منعة8

56 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5127/مدوكال- ثانویة عروة سلیمان : المؤسسة 

14-11-1994بن عزي   ھبة قریب من الجید3501766112.00 امدوكال1

03-06-1993عطالوي   فریحة مقبول3501764710.71 امدوكال2

18-04-1991بودراس   سمیرة مقبول3501762711.37 بریكة3

26-06-1991بورمل   عبد المجید مقبول3501764111.79 امدوكال4

02-05-1994توتي   عزیزة مقبول3501764310.02 بریكة5

11-07-1992رزاز   فایزة مقبول3501764610.12 بریكة6

24-06-1993زدیرة   ریمة مقبول3501762110.95 امدوكال7

12-01-1994سبحي   أنور قریب من الجید3501760912.25 امدوكال8

18-04-1995شنوفي   سارة مقبول3501762411.45 امدوكال9

29-12-1994عطالوي   حسام مقبول3501761710.57 بریكة10

29-10-1994عطالوي   سھیلة مقبول3501762911.86 بریكة11

23-09-1993قبشي   جمعة مقبول3501761511.15 امدوكال12

04-12-1993قریب   صدام مقبول3501763311.50 امدوكال13

04-06-1994قني   الزھرة مقبول3501761211.72 بریكة14

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5127/مدوكال- ثانویة عروة سلیمان : المؤسسة 

02-09-1994بلي   بالل قریب من الجید3501769312.62 امدوكال1

22-09-1990بن عزي   الزھواني مقبول3501769010.94 أوالد عمار2

25-05-1990بن عزي   عبد الحكیم مقبول3501771911.30 بریكة3

06-04-1993بوشریط   زینب قریب من الجید3501770212.51 امدوكال4

24-07-1994توتي   عائشة جید3501771715.11 امدوكال5

01-08-1994توتي   فتیحة قریب من الجید3501772713.84 امدوكال6

04-03-1995جبالي   حوریة قریب من الجید3501769612.67 بریكة7

06-05-1994دلھوم   عائشة جید3501771614.21 امدوكال8

07-06-1993رابحي   عبلة مقبول3501772410.31 امدوكال9

28-12-1992شبیشب   راویة مقبول3501769910.13 بریكة10

09-06-1993شنوفي   عبد الرحمان مقبول3501772010.18 امدوكال11
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5127/مدوكال- ثانویة عروة سلیمان : المؤسسة 

01-08-1994طیبي   إیمان مقبول3501768911.94 امدوكال12

16-06-1994عباس   سلیمة قریب من الجید3501770712.14 بریكة13

06-07-1994عروج   صالح الدین مقبول3501771410.60 امدوكال14

30-08-1991غرباوي   عبد الوھاب مقبول3501772110.62 امدوكال15

28-09-1994قریب   خلیصة جید3501769714.55 امدوكال16

04-08-1992قریب   زینب مقبول3501770110.26 امدوكال17

13-02-1994بن تركي   نور الھدى مقبول3501774511.90 امدوكال18

25-03-1995بودراس   ھشام قریب من الجید3501774912.44 بریكة19

12-08-1993توتي   محمد مقبول3501773311.37 مصراتھ20

11-05-1994رزاز   یعقوب قریب من الجید3501775212.00 امدوكال21

17-10-1993شباطة   وفاء مقبول3501775010.37 بریكة22

19-03-1994شاللي   فریال مقبول3501772810.92 بریكة23

22-10-1992عامر   نسیمة مقبول3501774310.95 الحراش24

22-05-1994عبد العزیز   محمد صابر مقبول3501773910.03 نقاوس25

10-04-1994مانع   نورالھدى قریب من الجید3501774712.09 امدوكال26

12-01-1994ناصر   نور الھدى مقبول3501774411.62 بریكة27

41 العدد اإلجمالي للناجحین 

295من267:  الصفحة  قوائم الناجحین بالمؤسسة......   2013جوان   .....إمتحان شھادة البكالوریا دورة



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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5133/الجزار- ثانویة شویمت عبد القادر: المؤسسة 

08-08-1992 ولد شیح   حسین مقبول3501780410.53 شاللة الغداورة1

16-07-1995بوستھ   الشیماء مقبول3501778611.43 بریكة2

13-05-1990دراجي   حنان مقبول3501780910.06 بریكة3

24-08-1993بوستة   انوار مقبول3501778811.37 الجزار4

16-08-1990زیادي   حسین مقبول3501780310.00 بریكة5

05-11-1994سي عبد اهللا   الھام مقبول3501778710.20 الجزار6

1990خالل یحي الشریف   ثلجة مقبول3501779710.41 الجزار7

02-08-1993ھجال   حسیبة مقبول3501780210.63 الجزار8

05-02-1994مرزوق   أمیمة مقبول3501778110.70 بریكة9

13-06-1993محمدي   عبد الرؤوف مقبول3501784810.80 الجزار10

20-02-1992حاجي   عز الدین مقبول3501785210.43 بریكة11

16-04-1992تجاني   خدیجة مقبول3501781311.64 بریكة12

19-03-1994ثابتي   سمیرة مقبول3501784010.76 بریكة13

30-06-1994دراجي   زینب مقبول3501782811.21 بریكة14

13-11-1994طیان   راشدة قریب من الجید3501781613.19 بریكة15

02-02-1992تومي   راویة مقبول3501781910.20 الجزار16

12-02-1993محمدي   راضیة مقبول3501781810.10 الجزار17

05-01-1993شخشوخ   سمیرة مقبول3501783910.24 الجزار18

26-03-1990تجاني   رتیبة مقبول3501782110.50 الجزار19

05-05-1992زیبار   صبرینة مقبول3501784410.00 الجزار20

24-03-1991ھجال   سارة مقبول3501782911.39 الجزار21

19-03-1992یحي الشریف   سمیة مقبول3501783611.04 الجزار22

16-05-1992ھجال   سعاد مقبول3501783210.52 بریكة23

30-07-1991زیبار   دنیا مقبول3501781410.94 بریكة24

05-02-1992مرزوق   ماجد مقبول3501786110.39 بریكة25

23-03-1992بوستھ   ھدى مقبول3501788610.58 بریكة26

18-04-1993یحي الشریف   المھدي قریب من الجید3501787112.00 الجزار27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5133/الجزار- ثانویة شویمت عبد القادر: المؤسسة 

25-04-1993شویمت   مبروكة مقبول3501786310.60 وادي الزناتي28

28-03-1992لحالح   مباركة مقبول3501786210.11 بریكة29

31-05-1993یحي الشریف   نجاة مقبول3501787510.36 بریكة30

11-10-1990سي عبد اهللا   مریم مقبول3501786710.57 بریكة31

01-04-1993مرزوق   نسیمة مقبول3501787810.66 الجزار32

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5133/الجزار- ثانویة شویمت عبد القادر: المؤسسة 

07-12-1992شویمت   السعید مقبول3501798510.30 بریكة1

23-08-1994سي عبد اهللا   أمینة مقبول3501797511.57 الجزار2

1994خالل براھیمي   أنوار جید3501797614.07 الجزار3

12-10-1993یحي الشریف   السعید مقبول3501798610.52 بریكة4

28-12-1994صالحي   أحالم مقبول3501796710.31 بریكة5

08-11-1993جراف   الیاس مقبول3501799311.76 بریكة6

29-08-1994سي عبد اهللا   أبو بكر مقبول3501796610.07 بریكة7

01-11-1991رحال   اسامة مقبول3501798210.30 بریكة8

07-08-1994یحي الشریف   أسماء مقبول3501797111.42 الجزار9

10-07-1994سي عبد اهللا   راضیة مقبول3501803510.85 الجزار10

27-12-1992خبیل   حمزة قریب من الجید3501802012.98 الجزار11

17-07-1994معمري   جمعة جید3501800814.72 الجزار12

12-05-1994غاوي   راضیة مقبول3501803411.18 بریكة13

27-04-1994ھالل   راضیة مقبول3501803310.49 الجزار14

04-08-1994ھاشمي   جویدة مقبول3501801111.05 بریكة15

12-07-1994عریوات   حسان قریب من الجید3501801513.35 بریكة16

01-09-1991شخشوخ   جمیلة مقبول3501800911.05 الجزار17

22-02-1993بوستھ   خدیجة قریب من الجید3501803012.46 الجزار18

29-11-1992شویمت   رانیة مقبول3501803610.11 الجزار19

17-04-1993یحي الشریف   ربیحة قریب من الجید3501803712.95 الجزار20

13-01-1994براھیمي   حوریة مقبول3501802711.12 بریكة21

19-04-1993جریدي   سمیرة مقبول3501806210.35 بریكة22

03-11-1993سعیدي   ریمة قریب من الجید3501804712.02 بریكة23

19-10-1994براھمي   عبد اهللا مقبول3501810510.95 بریكة24

13-11-1992مقالتي   سعاد مقبول3501805310.10 بریكة25
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5133/الجزار- ثانویة شویمت عبد القادر: المؤسسة 

19-06-1991غاوي   صدام مقبول3501808010.85 بریكة26

18-12-1990براھمي   صدام مقبول3501807511.09 بریكة27

10-12-1994یحي الشریف   فاطنة جید3501811814.75 الجزار28

26-12-1993یحي الشریف   زینب مقبول3501805011.44 الجزار29

11-02-1991مفرج   صدام مقبول3501807810.95 بریكة30

13-01-1991شویمت   عیاش مقبول3501811111.32 الجزار31

21-02-1994حمالوي   فاروق قریب من الجید3501811612.69 بریكة32

05-04-1994دراجي   شافیة قریب من الجید3501806812.94 بریكة33

20-01-1994سي عبد اهللا   سمیة قریب من الجید3501806713.85 الجزار34

04-05-1994قویزي   سماح قریب من الجید3501805913.95 بریكة35

29-08-1994سي عبد اهللا   عبد الرحمان مقبول3501810111.02 الجزار36

08-12-1993ھاشمي   سمیة مقبول3501806011.24 بریكة37

08-05-1994قویزي   صالح الدین مقبول3501808410.95 بریكة38

25-05-1994سي عبد اهللا   عبد العالي مقبول3501810410.54 الجزار39

20-06-1994محمدي   سامي مقبول3501805211.02 الجزار40

06-07-1992زیبار   نوریة مقبول3501816210.48 الجزار41

24-04-1994یحي الشریف   نور الدین مقبول3501816011.20 الجزار42

23-11-1992شویمت   كمال مقبول3501812510.34 الجزار43

07-01-1995بوستھ   كنزة جید3501813015.32 بریكة44

13-06-1993سعیدي   نوارة قریب من الجید3501815712.14 الجزار45

02-07-1994ھاشمي   منى مقبول3501814311.35 الجزار46

25-10-1993محمدي   نبیل قریب من الجید3501815012.10 بریكة47

02-10-1994زیود   ھشام مقبول3501817011.80 بسكرة48

16-11-1994محمدي   ھدى قریب من الجید3501816713.47 الجزار49

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5133/الجزار- ثانویة شویمت عبد القادر: المؤسسة 

17-03-1993بوستھ   الھاشمي مقبول3501820610.25 الجزار1

19-06-1994بوستھ   عبد العزیز مقبول3501821911.78 الجزار2

23-08-1993تجاني   لمیس مقبول3501822810.40 الجزار3

13-05-1992طیان   عبد الكریم مقبول3501822010.94 بریكة4

20-12-1992قوریش   عبد الباسط مقبول3501821610.91 الجزار5

21-11-1993سعیدي   بادیس قریب من الجید3501820712.58 بریكة6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5133/الجزار- ثانویة شویمت عبد القادر: المؤسسة 

14-11-1993محمدي   عبد الرحیم مقبول3501821710.94 الجزار7

19-02-1994صالحي   العمراوي مقبول3501820510.34 الجزار8

14-04-1992یحي الشریف   الخطاب مقبول3501820311.64 الجزار9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5133/الجزار- ثانویة شویمت عبد القادر: المؤسسة 

30-08-1993ھجال   تقوى الرحمان مقبول3501826111.08 بریكة1

26-10-1994براھمي   ھیثم عالء الدین مقبول3501828710.31 الجزار2

22-06-1994زازة   سماح مقبول3501827110.57 بریكة3

29-11-1992ربیعي   فارس قریب من الجید3501828012.28 بریكة4

04-05-1994حمالوي   حسین مقبول3501826411.82 بریكة5

30-12-1993طیان   خالد مقبول3501826610.79 بریكة6

12-09-1994محمدي   نوال مقبول3501828411.87 الجزار7

12-01-1991سي عبد اهللا   أحمد مقبول3501825510.19 نقاوس8

06-12-1992سعیدي   الھام مقبول3501825910.63 الجزار9

99 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5134/أوالد عمار- ثانویة أوالد عمار الجدیدة : المؤسسة 

24-01-1993مباركي   أحالم مقبول3501777311.95 الجزار1

18-04-1994قملة   أمال قریب من الجید3501778012.30 بریكة2

16-07-1993نویس   حسیبة مقبول3501780110.67 متكعوك3

09-03-1993زكور   أمال مقبول3501777911.34 بریكة4

25-08-1992بوبشیر   أمال مقبول3501777811.39 بریكة5

10-02-1993تجاني   حنان مقبول3501781011.89 بریكة6

04-01-1992بن سعید   أمال مقبول3501777610.00 بریكة7

23-06-1992خنفر   سلمة مقبول3501783410.47 متكعوك8

09-01-1991سایب   عبد العالي مقبول3501784911.06 بریكة9

13-07-1992بلھوشات   رندة مقبول3501782610.39 سدراتة10

11-05-1991شویتر   سارة مقبول3501783011.26 بریكة11

07-09-1993بن قریشي   سامیة مقبول3501783111.30 أوالد عمار12

19-08-1992مزغیش   سمیة مقبول3501783710.54 بریكة13

14-02-1994بوبشیر   رقیة مقبول3501782510.95 بریكة14

17-03-1994شمشام   صونیا مقبول3501784511.86 بریكة15

06-03-1991سلیماني   إیمان مقبول3501783511.39 بریكة16

07-03-1990بن قریشي   فائزة مقبول3501785610.54 بریكة17

22-08-1989مكاري   محسن مقبول3501786410.47 بریكة18

01-03-1994قملة   ملیة مقبول3501787011.97 بریكة19

23-11-1990دبي   ھند مقبول3501788711.41 بریكة20

13-09-1994لعریبي   ھاجر مقبول3501788510.95 بریكة21

04-07-1994غانم   وردة مقبول3501789211.95 بریكة22

30-08-1993نایلي   إسمھان مقبول3501787411.17 بریكة23

13-09-1993نجاعي   میلود مقبول3501787211.04 عزیل عبد القادر24

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5134/أوالد عمار- ثانویة أوالد عمار الجدیدة : المؤسسة 

17-05-1991زیوار   إدریس مقبول3501792510.14 بریكة1
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5134/أوالد عمار- ثانویة أوالد عمار الجدیدة : المؤسسة 

25-04-1992باي   عبد الحق مقبول3501793310.45 متكعوك2

06-12-1994بوزیدة   میلود مقبول3501794110.35 أوالد عمار3

09-11-1991شویتر   عصام مقبول3501793110.12 بریكة4

31-12-1992بوضیاف   نادیة مقبول3501794211.02 بریكة5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5134/أوالد عمار- ثانویة أوالد عمار الجدیدة : المؤسسة 

07-05-1992حساني   بالل مقبول3501799911.12 بریكة1

13-04-1992دومي   الحاج مقبول3501798410.30 متكعوك2

13-11-1994بن قریشى   مدیحة قریب من الجید3501800113.59 بریكة3

17-11-1992شمول   أوسامة مقبول3501797710.82 اوالد عمار4

26-10-1994زكور   حدة قریب من الجید3501801212.13 بریكة5

03-02-1993بن ضیاف   رفیق قریب من الجید3501804312.30 بریكة6

20-03-1993العیبي   جالل مقبول3501800611.60 عزیل عبد القادر7

15-05-1992لعطار   رمزي مقبول3501804410.97 بریكة8

06-12-1994كوبابي   جوھرة مقبول3501801011.82 بریكة9

07-07-1993صدیقي   سعاد قریب من الجید3501805412.85 اوالد عمار10

16-07-1994بن دحاح   ریاض مقبول3501804610.75 عزیل عبد القادر11

12-05-1993واشم   شفیق مقبول3501807010.75 بریكة12

24-05-1993قوري   سھیلة مقبول3501806510.17 بریكة13

02-08-1992لكاك   سلیمان مقبول3501805811.20 اوالد عمار14

06-03-1991بن سعید   شمس الدین مقبول3501807111.10 بریكة15

22-11-1994دبة   سھیلة مقبول3501806610.69 عزیل عبد القادر16

01-03-1994لبدي   ریمة مقبول3501804810.40 بریكة17

14-03-1992حاجي   عامر مقبول3501809310.57 بریكة18

15-05-1994مباركي   زوینة مقبول3501804911.75 بریكة19

12-08-1993زكور   عبد الرؤوف مقبول3501809810.30 بریكة20

09-12-1994قوري   محمد مقبول3501813911.62 بریكة21

22-11-1992بن قریشي   موسى مقبول3501814610.79 بریكة22

04-07-1993زكور   كمیلیا مقبول3501812711.71 بریكة23

04-12-1993كروش   كنزة مقبول3501812810.77 بریكة24

17-03-1994حارك   محمد جید3501813814.44 بریكة25

27-03-1994حارك   كمال قریب من الجید3501812612.70 عزیل عبد القادر26
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5134/أوالد عمار- ثانویة أوالد عمار الجدیدة : المؤسسة 

10-03-1993زكور   لزھر قریب من الجید3501813312.65 بریكة27

03-04-1994بن قریشى   منال جید3501814215.92 بریكة28

19-02-1992شباح   ناجي مقبول3501814911.12 بریكة29

02-09-1993سلیماني   میادة مقبول3501814711.57 بریكة30

13-06-1994حایف   نوال مقبول3501815911.50 عزیل عبد القادر31

12-01-1993حفیظ   یاسین قریب من الجید3501818013.02 بریكة32

11-02-1994مباركي   وردة مقبول3501817310.45 بریكة33

27-01-1993حریزي   ولید مقبول3501817710.24 متكعوك34

1993خالل سعداوي   ھشام مقبول3501816810.09 بریكة35

02-01-1994مباركي   وفاء مقبول3501817611.31 بلدیة اوالد عمار دائرة الجزار36
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5140/ثانویة تیمقاد: المؤسسة 

13-12-1994بن ترسیة   أمیرة قریب من الجید3501832012.38 تیمقاد1

13-07-1993بن قاقة   أمال مقبول3501831710.26 تیمقاد2

02-05-1992داود غریب   امینة مقبول3501833511.21 تازولت3

30-03-1994شباح   حمزة مقبول3501834710.79 تیمقاد4

25-06-1993بن ترسیة   الیاس قریب من الجید3501833412.34 تمقاد5

26-02-1993بوجوراف   أسماء مقبول3501831310.10 تیمقاد6

24-01-1993بومشاش   زینب مقبول3501837210.54 تیمقاد7

06-05-1994موري   حیاة مقبول3501835210.12 تیمقاد8

11-01-1994براني   رونق مقبول3501836710.57 تیمقاد9

05-08-1994بونجار   سارة مقبول3501837610.17 تیمقاد10

17-07-1992بونجار   زینة مقبول3501837310.58 باتنة11

12-04-1992برحیح   ھاجر مقبول3501845211.02 تیمقاد12

20-05-1992بن لعلى   سھیلة مقبول3501838910.95 تیمقاد13

03-05-1993دمبري   موسى مقبول3501843311.77 تیمقاد14

26-06-1994ریوي   نور االسالم قریب من الجید3501844512.01 باتنة15

14-01-1994زغداني   ھاجر مقبول3501845311.04 تیمقاد16

07-07-1993فنزي   مبروك مقبول3501842910.94 تیمقاد17

23-05-1993العیادي   نبیلة مقبول3501844010.99 عین عبد الرحمن تیمقاد18

1992خالل یوسفي   ھدى مقبول3501845511.80 سیدي معنصر19

28-05-1994بعزي   منیر مقبول3501843210.74 تیمقاد20

30-11-1992بن عائشة   لیلى مقبول3501842710.04 تیمقاد21

09-11-1994دربال   سھام مقبول3501838810.08 وادي الطاقة22

19-03-1994قھام   نادیة مقبول3501843910.45 تیمقاد23

29-10-1993ھادف   نور الھدى مقبول3501844910.50 تیمقاد24

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5140/ثانویة تیمقاد: المؤسسة 

25-05-1994تمرحولت   أسامة قریب من الجید3501854212.44 باتنة1
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5140/ثانویة تیمقاد: المؤسسة 

21-07-1994تكوت   ایمان قریب من الجید3501856212.90 باتنة2

06-08-1994حصرور   إیمان جید3501855414.05 تیمقاد3

05-06-1994زیدو   أحالم مقبول3501853910.02 باتنة4

27-01-1994صاولة   حمادي مقبول3501857010.60 باتنة5

01-01-1995بعلي   بسمة جید3501856314.99 تیمقاد6

13-06-1994بن عائشة   أسماء مقبول3501854310.02 تیمقاد7

27-03-1994قلمامن   إیمان قریب من الجید3501855313.94 سیدي امعنصر8

16-03-1994ھزیل   خدیجة مقبول3501857610.52 تیمقاد9

11-11-1994براج   رندة قریب من الجید3501860213.42 تیمقاد10

23-05-1994بركان   دلیلة قریب من الجید3501858712.24 الشمرة11

28-03-1994بن لعلى   زینة مقبول3501861011.27 تیمقاد12

03-09-1994بومعراف   خولة جید3501858314.87 تیمقاد13

23-10-1993مخربش   رحمة مقبول3501859310.10 عین عبد الرحمان14

19-02-1994أبركان   سعیدة قریب من الجید3501861713.63 بني فضالة الحقانیة15

05-04-1994بلخباط   راضیة قریب من الجید3501859012.68 تیمقاد16

29-09-1994بلقاسم بوزیدة   رحمة مقبول3501859411.47 تیمقاد17

06-07-1993بوعروج   رمیساء خلود مقبول3501860110.16 باتنة18

13-01-1994بونجار   خیرالدین قریب من الجید3501858512.47 تیمقاد19

21-08-1994جغار   دینة قریب من الجید3501858812.35 تیمقاد20

10-05-1994عوتة   داود قریب من الجید3501858612.01 منعة21

10-10-1993بادق   سكینة مقبول3501861910.12 تیمقاد22

15-03-1993تمرحولت   سلمى مقبول3501862111.50 باتنة23

29-08-1994زیور   عماد الدین مقبول3501865711.43 باتنة24

12-08-1993قاود   عبد الناصر مقبول3501864610.08 تازولت25

07-10-1994مجوج   صالح الدین قریب من الجید3501863713.97 تیمقاد26

30-03-1994بن عائشة   عماد مقبول3501865511.84 تازولت27

19-03-1994مجغو   سیف الدین مقبول3501862811.72 تیمقاد28

16-01-1993بلومي   صالح الدین مقبول3501863610.32 باتنة29

14-08-1994بوغنجة   نذیر جید جدا3501868916.46 تیمقاد30

09-06-1994تمرحولت   مریم جید جدا3501867916.11 تیمقاد31

22-07-1991ھدال   فاروق مقبول3501865810.08 باتنة32

05-01-1994لكحل   كنزة قریب من الجید3501866312.59 تیمقاد33
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5140/ثانویة تیمقاد: المؤسسة 

02-01-1994منزر   منال قریب من الجید3501868413.40 وادي الطاقة34

12-06-1994ھدال   لطفي مقبول3501866510.38 تییمقاد35

20-04-1993بلوافي   ولید مقبول3501871310.40 تیمقاد36

07-04-1994تمرحولت   یونس مقبول3501872311.89 عین التوتة37

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

5140/ثانویة تیمقاد: المؤسسة 

19-03-1994بلحداد   سعاد جید3501878914.04 باتنة1

27-08-1993بوسلیماني   ایمان مقبول3501878410.14 باتنة2

05-05-1994تیفراني   صالح الدین مقبول3501879410.87 باتنة3

14-09-1994دغنوش   أمیرة مقبول3501878211.60 باتنة4

18-07-1994زغداني   امنة مقبول3501878311.20 تیمقاد5

04-01-1994زلماط   سمیة جید3501879214.72 وادي الطاقة6

18-05-1994زیدو   صلیحة مقبول3501879510.57 باتنة7

15-01-1994عیادي   حیزیة مقبول3501878511.08 تیمقاد8

20-12-1993غضبان   سھیلة قریب من الجید3501879313.12 باتنة9

12-02-1994معنصري   فیروز قریب من الجید3501879912.87 وادي مریال10

03-10-1994نزاري   ھزار قریب من الجید3501880312.41 باتنة11

03-05-1993یوسف   سمیة مقبول3501879110.93 باتنة12

18-11-1993مزمازة   عبد العلي مقبول3501879610.73 أریس13
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5141/وادي الطاقة-ثانویة یلوزمسعود وامحمد: المؤسسة 

28-11-1993مفتاح   أسماء مقبول3501831510.11 باتنة1

14-04-1992سعیدي   الوازنة مقبول3501833310.29 وادي الطاقة2

1994خالل فرطاس   أمال مقبول3501831811.66 وادي الطاقة3

26-01-1992حموتھ   أمین مقبول3501832111.17 وادي الطاقة4

13-10-1993صاولي   بالل مقبول3501833711.53 وادي الطاقة5

29-05-1994سمایحي   جمیلة مقبول3501833911.19 وادي الطاقة6

02-02-1993زحزاح   جھیدة مقبول3501834010.88 وادي الطاقة7

22-01-1994متوش   حدة قریب من الجید3501834112.19 وادي الطاقة8

16-02-1994زحزاح   حلیمة مقبول3501834611.90 وادي الطاقة9

01-06-1990بن خادم   دلیلة مقبول3501836110.91 وادي الطاقة10

26-02-1992بالھ   سھام مقبول3501838710.22 وادي الطاقة11

27-09-1995معو   سوسن قریب من الجید3501839012.72 آریس12

23-10-1992بروج   صابرینة مقبول3501839310.12 وادي الطاقة13

18-07-1993شراف   عبلة مقبول3501840410.18 شیر14

05-07-1994معو   عبیر قریب من الجید3501840512.50 وادي الطاقة15

15-01-1993بشتلة   فیصل مقبول3501841910.11 وادي الطاقة16

28-10-1992خنتوش   كنزة مقبول3501842010.79 باتنة17

16-03-1993نزاري   لبنى مقبول3501842411.57 وادي الطاقة18

11-03-1994دھینة   نجاة مقبول3501844210.91 باتنة19

03-07-1993معلم   نجاة مقبول3501844110.85 وادي الطاقة20

21-04-1992خرشوش   نور الھدى مقبول3501844810.47 باتنة21

19-11-1994حموتھ   نور الدین مقبول3501844611.93 وادي الطاقة22

10-01-1994میمون   ھدى قریب من الجید3501845613.48 وادي الطاقة23

16-01-1993بوقجة   یاسمینة مقبول3501846211.33 وادي الطاقة24

01-01-1989معنصري   یوسف مقبول3501846310.12 وادي الطاقة25

07-10-1992فرطاس   یونس مقبول3501846410.40 وادي الطاقة26
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5141/وادي الطاقة-ثانویة یلوزمسعود وامحمد: المؤسسة 

19-11-1990متوش   جمعة مقبول3501848910.25 وادي الطاقة1

04-08-1992قري   جھید مقبول3501849011.68 وادي الطاقة2

12-01-1994بوساحة   حلیمة مقبول3501849310.43 وادي الطاقة3

21-07-1992بن غزال   صالح مقبول3501849811.31 وادي الطاقة4

23-07-1994سرسة   صونیة مقبول3501849910.07 تازولت5

20-04-1993خاللفة   عبلة مقبول3501850210.93 وادي الطاقة6

15-01-1992بوحفنة   لینة قریب من الجید3501851012.93 وادي الطاقة7

23-02-1993علیتسة   مبارك مقبول3501851111.48 وادي الطاقة8

01-02-1994حلیمي   منى مقبول3501851210.80 وادي الطاقة9

07-06-1994عمري   نجاة مقبول3501851410.38 باتنة10

08-01-1992یلعیاطي   نور الھدى مقبول3501848711.27 وادي الطاقة11

23-04-1992زغیشي   وداد مقبول3501851611.39 آریس12

15-04-1992یحیاوي   وناسة مقبول3501851810.50 وادي الطاقة13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5141/وادي الطاقة-ثانویة یلوزمسعود وامحمد: المؤسسة 

06-06-1994جیار   احالم مقبول3501855611.74 وادي الطاقة1

13-01-1993معلم   الحسن مقبول3501855811.66 وادي الطاقة2

10-11-1994زروال   أمینة مقبول3501854910.95 باتنة3

28-06-1993عالق   إیمان مقبول3501855211.45 باتنة4

01-02-1994مفتاح   أیوب مقبول3501855010.42 وادي الطاقة5

29-10-1994تافرونت   تركیة مقبول3501856610.43 ثنیة العابد6

16-04-1993جفال   حسام قریب من الجید3501856812.05 وادي الطاقة7

16-08-1994دلندي   حمزه مقبول3501857111.00 وادي الطاقة8

12-04-1994بن ساري   حنان قریب من الجید3501857213.07 وادي الطاقة9

09-02-1994خرشوش   خالد مقبول3501857510.62 وادي الطاقة10

25-04-1992زحزاح   خوخة مقبول3501858010.08 وادي الطاقة11

12-01-1994قوجة   راضیة قریب من الجید3501858912.90 وادي الطاقة12

08-01-1994أجدید   رضوان مقبول3501859811.40 وادي الطاقة13

09-09-1994یحھ   رفیق مقبول3501859910.13 وادي الطاقة14

15-11-1992دراز   سارة مقبول3501861110.82 وادي الطاقة15

1993خالل بدة   سامي مقبول3501861210.89 وادي الطاقة16

25-06-1993برقي   سعیدة قریب من الجید3501861612.14 آریس17
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5141/وادي الطاقة-ثانویة یلوزمسعود وامحمد: المؤسسة 

25-08-1993بوعكورة   سفیان مقبول3501861810.85 وادي الطاقة18

29-05-1992بده   سمیة قریب من الجید3501862313.72 وادي الطاقة19

19-01-1994بایو   سمیحة جید3501862414.04 وادي الطاقة20

01-02-1994بومناوي   سمیرة مقبول3501862511.08 وادي الطاقة21

15-04-1992بدة   سھیلة مقبول3501862610.10 أریس22

20-09-1994زكري   شھرزاد قریب من الجید3501863313.02 وادي الطاقة23

26-01-1994عین حوض   عبد الناصر مقبول3501864710.64 وادي الطاقة24

02-04-1993عالق   عقیلة قریب من الجید3501865112.98 وادي الطاقة25

17-02-1993زحزاح   فطیمة الزھراء مقبول3501866011.44 وادي الطاقة26

23-06-1990بده   كریمة جید3501866114.25 وادي الطاقة27

23-03-1993خرشوش   كنزة مقبول3501866211.22 آریس28

10-06-1994بن فیالة   لبنى مقبول3501866411.72 آریس29

11-05-1991خلیف   نادیة مقبول3501868510.83 شیر30

24-05-1994حب الدین   نجوى مقبول3501868810.00 ثنیة العابد31

08-01-1995طارقي   نسرین جید3501869014.70 باتنة32

16-08-1994بوكحیل   نور الھدى قریب من الجید3501869413.60 وادي الطاقة33

17-11-1993بومشاش   ھارون قریب من الجید3501870113.09 وادي الطاقة34

22-06-1994تیبرماسین   ھدى جید3501870215.86 وادي الطاقة35

22-08-1994جفال   ھدى قریب من الجید3501870312.94 وادي الطاقة36

14-11-1994یحیاوي   وسام قریب من الجید3501870713.38 أریس37

08-06-1994خریبي   وسیلة مقبول3501870910.22 وادي الطاقة38

25-05-1994بایو   وفاء جید3501871215.34 وادي الطاقة39

1993خالل ختاش   وفاء مقبول3501871010.46 وادي الطاقة40

15-01-1992شوخة   یاسین مقبول3501871610.54 وادي الطاقة41

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5141/وادي الطاقة-ثانویة یلوزمسعود وامحمد: المؤسسة 

20-07-1992بدة   بالل قریب من الجید3501874413.13 وادي الطاقة1

09-08-1994بروج   بالل قریب من الجید3501874512.25 وادي الطاقة2

10-08-1994یحیاوي   حسام مقبول3501874611.72 باتنة3

19-04-1993بوخلوف   حنان مقبول3501874710.49 آریس4

14-02-1993تمرابط   خطیب مقبول3501874810.82 وادي الطاقة5

05-08-1991متوش   دالل مقبول3501874910.63 وادي الطاقة6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5141/وادي الطاقة-ثانویة یلوزمسعود وامحمد: المؤسسة 

25-06-1991ختاش   رمز الدین مقبول3501875010.73 وادي الطاقة7

05-05-1991زحزاح   سوسن قریب من الجید3501875412.05 وادي الطاقة8

01-01-1992بدة   عبد السالم قریب من الجید3501875512.25 وادي الطاقة9

17-08-1994بومشاش   علي طھ مقبول3501875610.78 عین التوتھ10

14-03-1994عواج   ناصر مقبول3501875811.07 وادي الطاقة11

22-07-1992فرطاس   یاسین قریب من الجید3501876112.08 آریس12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

5141/وادي الطاقة-ثانویة یلوزمسعود وامحمد: المؤسسة 

08-11-1993ختاش   زینب قریب من الجید3501882713.32 وادي الطاقة1

08-10-1994حفصاوي   سارة قریب من الجید3501882812.03 وادي الطاقة2

01-10-1991بده   عزیز مقبول3501883611.93 وادي الطاقة3

05-04-1994بن خالف   كلثوم مقبول3501883911.24 وادي الطاقة4

15-09-1994بلعیاطي   نجالء جید3501884214.25 آریس5
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5147/عین یاقوت- ثانویة ھواري بومدین : المؤسسة 

04-11-1994زروال   كریمة مقبول3501889110.36 عین یاقوت1

01-01-1994بلقاسم بوزیدة   نوارة مقبول3501890010.54 عین یاقوت2

04-07-1992بھاز   لخضر مقبول3501889310.88 باتنة3

05-12-1994علي لكحل   مایسة مقبول3501889511.28 باتنة4

08-12-1994عیسى مبرك   یسمینة مقبول3501890311.65 باتنة5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5147/عین یاقوت- ثانویة ھواري بومدین : المؤسسة 

06-08-1994زكور   سیف الدین مقبول3501893211.15 باتنة1

04-07-1993بن ناصر   ماسیلیة مقبول3501893510.21 عین یاقوت2

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5147/عین یاقوت- ثانویة ھواري بومدین : المؤسسة 

24-01-1994أحمد قاید   خلود مقبول3501898310.32 باتنة1

02-05-1992بوزیدة   أحمد مقبول3501896010.48 باتنة2

17-02-1994بھاز   زینب قریب من الجید3501899112.69 قسنطینة3

02-11-1994زعالني   أیوب تقي الدین مقبول3501897110.32 عین یاقوت4

08-06-1994عشورة   أمین جید3501896514.25 عین یاقوت5

26-04-1993معنصري   زینب مقبول3501899010.97 عین یاقوت6

11-10-1994مسعودان   سارة مقبول3501899311.53 عین یاقوت7

01-09-1994أحمد قاید   حفصة قریب من الجید3501898112.48 عین یاقوت8

20-03-1994بوزیدة   أیمن قریب من الجید3501896912.72 بریكة9

30-03-1994قاید   المعتز باهللا مقبول3501897710.73 عین یاقوت10

12-10-1994ناصري   أسامة جید3501896114.19 عین یاقوت11

15-10-1992بوطي   ربیعة مقبول3501898610.35 بریكة12

17-07-1994زكور   أیوب مقبول3501897010.54 باتنة13

16-06-1994سرار   سعیدة قریب من الجید3501899612.69 عین یاقوت14

29-09-1994سعدي   احالم جید3501897514.06 عین یاقوت15

28-06-1994عبد النبي   سفیان قریب من الجید3501899712.22 عین یاقوت16
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5147/عین یاقوت- ثانویة ھواري بومدین : المؤسسة 

23-05-1994علیوة   زكریاء جید3501898914.85 عین یاقوت17

21-02-1993مالحي   سلمى مقبول3501899910.42 باتنة18

08-02-1994بلقاسم بوزیدة   سعاد قریب من الجید3501899512.34 باتنة19

21-12-1994بلولة   إبتسام قریب من الجید3501897212.25 باتنة20

23-10-1994دیلخ   أمیرة قریب من الجید3501896413.17 باتنة21

26-08-1994عبد العالي   براھیم مقبول3501898010.10 باتنة22

06-01-1994مباركي   بثینة مقبول3501897910.42 عین یاقوت23

13-08-1993علیوة   أمینة مقبول3501896710.24 عین یاقوت24

31-10-1993نجادي   ابراھیم مقبول3501897410.68 عین یاقوت25

10-11-1994بھاز   یوسف قریب من الجید3501903412.32 عین یاقوت26

21-04-1994بن ناصر   سمیة مقبول3501900111.22 عین یاقوت27

26-05-1993شعبان   كھینة مقبول3501901310.79 عین یاقوت28

06-09-1994غربي   فایزة مقبول3501901110.07 باتنة29

10-06-1993أحمد قاید   محمد عبدو قریب من الجید3501902013.58 باتنة30

15-08-1994أمزیان   مروة جید جدا3501902216.12 باتنة31

13-01-1993حمادي   سمیرة مقبول3501900210.96 عین یاقوت32

27-05-1994سرار   وسام قریب من الجید3501903212.69 عین یاقوت33

08-02-1994شریف   عبد العالي مقبول3501900610.95 باتنة34

12-09-1994قندوز   وسیم مقبول3501903311.29 باتنة35

24-12-1994مغشوش   كوثر جید3501901415.69 وادي الطاقة36

29-12-1994زرارة   ماسینیسا مقبول3501902310.68 باتنة37

21-10-1994شعبان   مصطفى مقبول3501902411.59 باتنة38

24-05-1994مامو   نعیمة قریب من الجید3501902813.72 باتنة39

15-12-1993بلقاسم بوزیدة   محمد خلیل مقبول3501901911.42 عین یاقوت40

23-12-1994بن ناصر   صباح قریب من الجید3501900512.50 عین یاقوت41

25-03-1994زكور   وائل جید3501903114.10 بسكرة42

18-10-1994سعدي   منال قریب من الجید3501902513.69 عین یاقوت43

21-07-1994قاید   محي الدین قریب من الجید3501902112.27 عین یاقوت44

07-02-1994لخضر زوبیر   محمد جید3501901814.87 باتنة45

18-11-1994أمزیان   نور الھدى مقبول3501903010.91 باتنة46
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5151/ثانویة سفیان: المؤسسة 

30-04-1991حنیش   ربیعة مقبول3501908910.64 سفیان1

31-07-1994راقد   حفیظة مقبول3501907810.85 باتنة2

26-01-1994تلي   أحالم مقبول3501905911.32 بریكة3

08-12-1990ناجي   زكریاء مقبول3501909010.17 سفیان4

03-02-1992بلوم   آمال مقبول3501905510.67 سفیان5

29-03-1991نحیلي   الزھرة مقبول3501907010.13 سفیان6

04-01-1993بن میھوب   أمال مقبول3501906110.33 نقاوس7

14-12-1994بنیني   خولة مقبول3501908710.70 بریكة8

21-04-1993حاجي   أمال مقبول3501906211.04 سقانة9

12-03-1993حاجي   سارة مقبول3501909311.54 بریكة10

21-09-1994راقد   حنان مقبول3501908210.08 نقاوس11

10-07-1992شوحة   إیمان مقبول3501906710.00 سفیان12

16-12-1990بوزغینة   إسحاق مقبول3501906611.69 سفیان13

26-08-1994مرزوقي   زین الدین مقبول3501909111.29 باتنة14

19-05-1993بلقاسمي   بثینة مقبول3501907110.43 سفیان15

01-01-1991رقاعة   جھاد مقبول3501907410.84 سفیان16

18-10-1994بوستة   سارة مقبول3501909710.90 بریكة17

22-06-1994زیرق   نبیلة مقبول3501913010.45 سقانة18

21-04-1991حنیش   نجمة مقبول3501913210.45 نقاوس19

01-08-1992یعیش   شوقي مقبول3501910210.43 بریكة20

24-03-1991عزیز   فاروق مقبول3501911510.44 سفیان21

29-09-1993زیادي   نوال مقبول3501913310.82 طولقة22

12-04-1992عمراوي   محمد مقبول3501912710.30 عین التوتة23

21-09-1994زروني   سارة مقبول3501909610.70 سفیان24

17-02-1994مقعاش   عبیر مقبول3501910910.24 نقاوس25

29-06-1994سنقوقھ   فطیمة الزھراء مقبول3501911710.35 سفیان26

20-10-1994قیرود   المیة مقبول3501912111.38 بریكة27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5151/ثانویة سفیان: المؤسسة 

19-06-1992لعوافة   لخضر مقبول3501912310.00 نقاوس28

24-10-1993مزلي   نورة مقبول3501913410.27 سفیان29

13-10-1994خلیفي   ھاجر مقبول3501913710.71 بریكة30

17-05-1992صالحي   ھاجر مقبول3501913510.06 بریكة31

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5151/ثانویة سفیان: المؤسسة 

15-12-1993أعمیري   شعیب مقبول3501917711.05 عین أزال1

05-04-1994بن حرز اهللا   محمد قریب من الجید3501919412.20 بریكة2

15-08-1991زروني   یاسین مقبول3501919710.78 سفیان3

25-04-1992تلي   صالح الدین مقبول3501918110.02 بریكة4

14-08-1994بادي   منال مقبول3501919511.73 نقاوس5

17-12-1993زعیم   شھرزاد قریب من الجید3501917913.24 عین التوتة6

06-07-1994زروني   خولة مقبول3501917010.91 سفیان7

14-02-1994لوصیف   إیمان مقبول3501916310.84 سفیان8

24-11-1994عزیز   أنوار مقبول3501916210.69 نقاوس9

23-01-1992زروني   حمزة مقبول3501916611.12 سفیان10

01-05-1995مقعاش   عبد الكریم مقبول3501918710.30 سفیان11

30-03-1993سنقوقة   فارس مقبول3501919111.87 نقاوس12

05-12-1993عزیز   منذر مقبول3501919610.95 نقاوس13

25-01-1993شلیحي   خلیل مقبول3501916811.36 بریكة14

30-03-1994بلخیري   راضیة مقبول3501917211.85 نقاوس15

25-12-1994رقاعھ   فاطمة قریب من الجید3501919212.49 نقاوس16

12-05-1993بخوش   داود مقبول3501917111.48 سفیان17

02-10-1992مقعاش   كریمة مقبول3501919310.48 سفیان18

30-06-1993مرزوقي   خولة مقبول3501916910.29 سفیان19

10-10-1993زیادي   عبد الحكیم مقبول3501918311.93 سفیان20

07-10-1991نواصر   عبد الرزاق مقبول3501918510.66 سفیان21

27-08-1993رقاعة   عبد الحق مقبول3501918210.88 سفیان22

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5151/ثانویة سفیان: المؤسسة 

25-08-1993سنقوقة   یعقوب مقبول3501929810.24 عین التوتة1
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5151/ثانویة سفیان: المؤسسة 

22-10-1992بعطوش   سامي مقبول3501925410.54 عین التوتة2

20-12-1994حنیش   أنیس مقبول3501922410.47 نقاوس3

01-08-1991قیدومي   حسام الدین مقبول3501923710.62 بریكة4

27-07-1994مقعاش   رومیسة جید جدا3501924716.71 سفیان5

30-10-1994سنقوقھ   جھینة مقبول3501923411.59 سفیان6

29-09-1994أعزیز   حمزة جید3501923915.23 نقاوس7

22-08-1994بردعي   سارة قریب من الجید3501925113.50 نقاوس8

18-07-1994لملیزي   إیمان قریب من الجید3501922613.63 نقاوس9

11-02-1993نحیلي   أحالم مقبول3501921810.19 سفیان10

31-12-1994سنقوقھ   سارة جید3501925314.91 مروانة11

11-05-1991زروني   أحمد مقبول3501921910.50 بریكة12

13-01-1995قارش   حاتم مقبول3501923610.18 بریكة13

16-11-1994سلیماني   أسماء قریب من الجید3501922112.90 سفیان14

14-09-1994یاحي   زینب قریب من الجید3501925012.22 سفیان15

21-09-1994سبع   بسمھ جید3501922914.16 نقاوس16

25-04-1992شبیشب   خولة مقبول3501924311.40 طولقة17

16-05-1992بن مرزوق   بوبكر مقبول3501923111.35 سفیان18

23-07-1993بخوش   زید مقبول3501924911.02 سفیان19

12-02-1994ملیزي   بالل مقبول3501923011.72 سفیان20

25-09-1994شلیحي   أحمدأمین مقبول3501922011.35 سفیان21

20-01-1993بارش   الزھرة مقبول3501922711.00 سفیان22

10-01-1994بلوم   أم كلتوم مقبول3501922211.79 سفیان23

20-03-1992مقعاش   رتیبة مقبول3501924610.32 نقاوس24

14-07-1994یوسفي   شاكر قریب من الجید3501926012.84 بریكة25

22-11-1994مھناوي   مریامة قریب من الجید3501928612.65 نقاوس26

18-04-1994محمدي   نسرین مقبول3501929011.94 سفیان27

27-01-1994مخلوفي   كریمة مقبول3501928010.40 عین التوتة28

07-09-1994سنقوقھ   عفاف مقبول3501927511.66 سفیان29

17-07-1994راقد   ھاجر مقبول3501929410.63 نقاوس30

21-12-1993زعیم   صدام قریب من الجید3501926613.69 عین التوتة31

26-10-1994سنقوقة   طارق قریب من الجید3501926913.05 سفیان32

10-03-1994بارش   ھناء مقبول3501929611.02 سفیان33
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5151/ثانویة سفیان: المؤسسة 

07-03-1994نحیلي   ھالة مقبول3501929511.75 نقاوس34

20-07-1994سنقوقة   كنزة مقبول3501928111.97 سفیان35

01-06-1994سنقوقة   شیماء قریب من الجید3501926312.95 نقاوس36

17-02-1994عوفي   كوثر مقبول3501928210.99 نقاوس37

03-12-1994راقد   منال قریب من الجید3501928713.54 نقاوس38

17-03-1993بخوش   عبدالسالم مقبول3501927210.29 سفیان39

92 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5156/أوالد سالم- ثانویة عبد الحمید بن بادیس : المؤسسة 

10-03-1990بطیط   حیزیة مقبول3501933210.82 تالخمت1

10-09-1994بن راضي   منال مقبول3501935811.00 مروانة2

08-04-1991غنام   لیلى مقبول3501935410.26 مروانة3

20-02-1994قارة   حبیبة مقبول3501932610.33 مروانة4

26-10-1991یخلف   فتیحة مقبول3501935010.88 لمسیل5

01-06-1992بن حرشاش   زكیة مقبول3501933710.58 لمسیل6

08-04-1992بوخالفة   مریم مقبول3501935610.42 لمسیل7

14-06-1993سنوسي   حكیمة قریب من الجید3501932813.09 لمسیل8

28-11-1993أوشن   سارة مقبول3501933811.56 مروانة9

09-07-1992بن راضي   أحمد رامي مقبول3501932010.30 باتنة10

16-04-1994بن راضي   مرجانة مقبول3501935511.44 لمسیل11

21-06-1993بن عبد الكریم   أسماء قریب من الجید3501932112.13 لمسیل12

25-01-1993بن مسعودة   مسعود مقبول3501935710.54 تالخمت13

14-08-1994حداد   كامیلیا مقبول3501935110.69 مروانة14

24-06-1992حالسة   فاطمة مقبول3501934811.50 لمسیل15

08-03-1991غادي   سامیة مقبول3501934010.58 مروانة16

23-03-1994غنام   كمال مقبول3501935210.69 لمسیل17

05-02-1993فیاللي   شاكر مقبول3501934210.36 مروانة18

30-09-1991غنام   خدیجة مقبول3501933310.25 لمسیل19

27-06-1994محمدي   نادیة مقبول3501936011.58 لمسیل20

31-10-1993بن حرشاش   ھالة مقبول3501936211.03 مروانة21

27-07-1994قوجیل   منیر مقبول3501935911.88 العوینات22

23-04-1993بوقلقول   الكاملة مقبول3501939010.44 لمسیل23

08-05-1993خالف   صبرینة مقبول3501941010.10 مروانة24

06-06-1994بعیط   سمیة مقبول3501940811.92 لمسیل25

02-09-1992بن حرشاش   لویزة مقبول3501941810.26 لمسیل26

02-11-1993بن حرشاش   حبیبة مقبول3501939611.55 لمسیل27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5156/أوالد سالم- ثانویة عبد الحمید بن بادیس : المؤسسة 

09-09-1994بن قربع   فدوى مقبول3501941610.86 لمسیل28

28-04-1993بن قسمیة   احالم قریب من الجید3501938812.48 مروانة29

1994خالل بن قسمیة   سمیحة مقبول3501940910.30 تالخمت30

17-03-1993بن موسى   زھرة قریب من الجید3501940312.53 لمسیل31

04-05-1994روابح   أمال مقبول3501938610.28 لمسیل32

10-07-1993روابح   إبتسام مقبول3501938711.19 لمسیل33

28-03-1994روابح   خامسة مقبول3501939911.42 لمسیل34

10-07-1993روابح   سلمى مقبول3501940610.05 مروانة35

28-03-1994زمیك   بارزة مقبول3501939310.42 تالخمت36

01-01-1991زمیك   عزیزة مقبول3501941410.46 تالخمت37

05-02-1994مرواني   خالف قریب من الجید3501940112.54 لمسیل38

17-05-1994ابركان   عبد العزیز مقبول3501941111.27 لمسیل39

03-09-1993بن راضي   حبیبة قریب من الجید3501939512.94 مروانة40

06-07-1992بن یحي   رانیة مقبول3501940211.42 لمسیل41

01-11-1993بن یحي   سمراء مقبول3501940711.71 لمسیل42

06-03-1994عبد الكریم   سفیان قریب من الجید3501940512.14 مروانة43

05-07-1992قارة   امین مقبول3501939210.75 مروانة44

1993خالل بوشراكي   نعیمة قریب من الجید3501942212.29 لمسیل45

17-09-1994سلطان   نادیة مقبول3501941911.25 حمام السخنة46

13-06-1992زریطة   نصیرة مقبول3501942111.37 لمسیل47

23-07-1991شیبان   نورة مقبول3501942310.51 مروانة48

25-03-1993عبد الكریم   امال مقبول3501939110.90 مروانة49

14-06-1993بن نیة   وناسة مقبول3501942811.69 لمسیل50

31-03-1993بن موسى   وسیلة مقبول3501942710.71 لمسیل51

15-02-1993بن مسعودة   وسیلة مقبول3501942611.50 تالخمت52

19-08-1991صحراوي   وردة مقبول3501942511.19 تالخمت53

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5156/أوالد سالم- ثانویة عبد الحمید بن بادیس : المؤسسة 

13-03-1993النوي   عیاش قریب من الجید3501948812.92 مروانة1

23-01-1993جبابرة   عبد الحكیم مقبول3501948710.71 لمسیل2

12-12-1994شافعي   ساعد قریب من الجید3501948613.32 مروانة3

18-06-1991بعیط   عبد الحفیظ مقبول3501945211.56 لمسیل4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5156/أوالد سالم- ثانویة عبد الحمید بن بادیس : المؤسسة 

01-11-1992بن حرشاش   مبروك مقبول3501945810.33 لمسیل5

22-03-1994شافعي   عبد المنعم قریب من الجید3501945413.47 مروانة6

15-06-1992بعیط   دلیلة مقبول3501945010.06 مروانة7

02-01-1994بلعدواني   عالوة قریب من الجید3501945512.50 مروانة8

16-04-1992بن حداد   عبد الحلیم مقبول3501945311.38 لمسیل9

08-03-1993بن حرشاش   فرحات مقبول3501945711.73 لمسیل10

09-09-1990بن یحي   ھادي مقبول3501946210.39 مروانة11

29-09-1994حالسة   مراد قریب من الجید3501946012.55 مروانة12

24-01-1994خالقیة   حمید مقبول3501944910.70 لمسیل13

16-01-1993خلفون   إسماعیل مقبول3501944810.70 لمسیل14

13-03-1993فیاللي   محمد قریب من الجید3501945912.02 لمسیل15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5156/أوالد سالم- ثانویة عبد الحمید بن بادیس : المؤسسة 

13-10-1994دوس   وھیبة قریب من الجید3501954913.09 قسنطینة1

20-07-1993بوخالفة   ایمان مقبول3501951311.14 مروانة2

09-02-1991جبابرة   سامیة مقبول3501952310.43 مروانة3

16-01-1994رحمین   فاطمة مقبول3501953611.22 مروانة4

13-08-1993سلطان   أمینة قریب من الجید3501951012.31 مروانة5

10-01-1994شایب عینو   فوزیة قریب من الجید3501954112.20 مروانة6

07-06-1994فیاللي   غنیة مقبول3501953311.42 لمسیل7

07-08-1994بعیط   نورالدین مقبول3501954711.65 لمسیل8

01-12-1992بن حرشاش   وسیلة مقبول3501954810.64 مروانة9

03-05-1993بھلول   فطیمة مقبول3501953910.90 لمسیل باتنة10

01-10-1994جبابرة   صابرة جید3501952614.21 مروانة11

16-05-1993رحمین   فیروز مقبول3501954210.04 لمسیل12

27-12-1994رقاد   شھرة جید3501952514.43 لمسیل13

03-11-1992روابح   ساعد مقبول3501952110.40 لمسیل14

17-07-1994بلبش   رزیق قریب من الجید3501951813.35 لمسیل15

15-02-1994بن صغیر   فریدة قریب من الجید3501953812.56 مروانة16

31-12-1993بن قسمیة   مراد مقبول3501954511.53 مروانة17

06-02-1994بوسالمة   قادري مقبول3501954310.73 مروانة18

12-12-1994بوطیبة   عائشة جید3501952814.14 لمسیل19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5156/أوالد سالم- ثانویة عبد الحمید بن بادیس : المؤسسة 

29-12-1994جیتي   سامي قریب من الجید3501952212.98 لمسیل20

24-02-1990حرشاش   فتیحة مقبول3501953710.90 لمسیل21

05-03-1990حالسة   نعیمة مقبول3501954610.59 مروانة22

24-11-1994عیاش   سارة مقبول3501952011.13 مروانة23

30-03-1993مزعاش   حسین مقبول3501951410.80 لمسیل24

06-08-1994بلبج   حیاة مقبول3501957510.62 لمسیل25

07-05-1994بن یحي   لویزة مقبول3501959010.86 لمسیل26

17-03-1994رجوح   جمیلة جید3501957414.20 العلمة27

05-01-1991النوي   عبد الرحمن مقبول3501958710.99 تالخمت28

20-05-1992بلخیري   صلیحة قریب من الجید3501958312.00 لمسیل29

15-08-1994بن قسمیة   أمال قریب من الجید3501957112.80 تالخمت30

08-06-1993حرشاش   سھام مقبول3501958210.51 لمسیل31

1994خالل قارة   نسیمة قریب من الجید3501959312.42 لمسیل32

10-07-1994أبركان   توفیق قریب من الجید3501957312.41 لمسیل33

07-04-1993بن یحي   مسیكة مقبول3501959111.41 مروانة34

14-09-1994مداسي   ریاض مقبول3501957810.87 مروانة35

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

5156/أوالد سالم- ثانویة عبد الحمید بن بادیس : المؤسسة 

25-10-1993بوقلقول   سلوى مقبول3501964610.15 لمسیل1

08-11-1993رحمین   فاروق مقبول3501964911.30 لمسیل2

29-11-1994صحراوي   سفیان مقبول3501964510.52 تالخمت3

21-10-1994فیاللي   خالد مقبول3501964411.42 مروانة4

19-02-1994منصوري   صابر قریب من الجید3501964712.73 لمسیل5

07-11-1992بوخالفة   لندة مقبول3501962310.75 لمسیل6

15-03-1992بوعبد اهللا   كریمة مقبول3501962210.60 لمسیل7

06-08-1990حالسة   صباح مقبول3501961810.33 لمسیل8

23-12-1992زیتون   عالء الدین مقبول3501962111.62 مروانة9

01-07-1993مزعاش   حنان مقبول3501961610.21 لمسیل10

113 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

باتنة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5161/توفانة- ثانویة االخوة موري: المؤسسة 

07-09-1993قادة   سارة مقبول3501970811.32 صفاح فم الطوب1

05-11-1994بن سیار   دلیلة مقبول3501969710.10 فم الطوب2

02-10-1994بن طراد   دنیا مقبول3501969910.23 باتنة3

22-05-1994بوزغایة   أمیرة مقبول3501967710.36 أوالد فاضل4

01-12-1993شمالل   آمنة مقبول3501967010.04 صفاح فم الطوب5

12-11-1994ناجي   خولة مقبول3501969410.10 قایس6

24-08-1994زحاف   سعاد مقبول3501970911.75 أوالد فاضل7

15-05-1991سعادنة   رانة مقبول3501970010.02 فم الطوب8

05-07-1992معاشي   أحالم مقبول3501967210.47 تاوزیانت9

20-12-1994بن سعیدي   زھیة قریب من الجید3501970513.43 أوالد فاضل10

02-09-1994بوحافر   إیمان مقبول3501968511.31 یابوس11

08-08-1993قرزیز   أحالم مقبول3501967311.06 باتنة12

21-02-1993مجوج   زرفة مقبول3501970311.78 أوالد فاضل13

28-08-1993إیدیري   زین الدین مقبول3501970610.04 أوالد فاضل14

05-12-1993حدادي   أسامة مقبول3501967510.77 باتنة15

06-04-1992فاضل   باھیة مقبول3501968210.29 أوالد فاضل16

15-01-1991مزھودي   خیر الدین مقبول3501969511.15 قایس17

30-06-1993بركاني   عبد الرؤوف مقبول3501973610.49 قایس18

13-02-1994فاضل   كمال مقبول3501974610.06 قایس19

06-02-1994مزیاني   شھرة مقبول3501972810.15 اوالد فاضل20

01-11-1993بن دایخة   سماح مقبول3501971610.25 تیمقاد21

04-04-1994محرزي   شھیرة مقبول3501972911.84 قایس22

03-02-1993بومعراف   شافیة مقبول3501972510.49 أوالد فاضل23

08-01-1993حفیان   عالء الدین مقبول3501973910.08 قایس24

29-06-1991بومعراف   شوقي مقبول3501973010.91 أوالد فاضل25

02-03-1993سعیدي   سماح مقبول3501971510.38 فم الطوب26

13-11-1994بومعراف   نوارة مقبول3501976811.30 أوالد فاضل27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

5161/توفانة- ثانویة االخوة موري: المؤسسة 

12-05-1994زغاد   نبیلة قریب من الجید3501976113.35 الشمرة28

06-11-1994بن مسعودة   نجمة مقبول3501976311.54 أوالد فاضل29

24-04-1993بوستة   نورالھدى مقبول3501977011.26 باتنة30

11-08-1992مزیاني   یسمینة مقبول3501977810.54 أوالد فاضل31

25-11-1993كامش   نجیبة مقبول3501976510.25 بوعثریقن32

15-06-1992بلوافي   ھند مقبول3501977210.05 اوالد مخلوف33

22-06-1994حفیان   مریم مقبول3501975511.52 قایس34

13-09-1994غضبان   نور الھدى مقبول3501976910.65 أوالد فاضل35

27-07-1992بحة   مونة مقبول3501975710.79 أوالد فاضل36

22-10-1994برینیس   لیلى مقبول3501975011.02 أوالد فاضل37

18-08-1994تاللي   نجوى مقبول3501976411.84 باتنة38

19-09-1993لونیسي   وھیبة مقبول3501977610.82 أوالد فاضل39

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5161/توفانة- ثانویة االخوة موري: المؤسسة 

16-01-1993بالحي   مفید مقبول3501982511.62 تیفجغین1

01-06-1994بریمة   ولید قریب من الجید3501982712.65 فم الطوب2

02-01-1993بوتمامین   سلیمة مقبول3501981210.87 أوالد فاضل3

15-03-1992بوتمامین   اسماء قریب من الجید3501980212.91 آریس4

05-03-1994بوسنان   خدیجة مقبول3501980810.96 اریس5

14-03-1994حفیان   سلمى مقبول3501981110.92 أوالد فاضل6

26-01-1994زكري   إلیاس مقبول3501980011.04 فم الطوب7

08-12-1993سعادنة   بالل قریب من الجید3501980612.27 اریس8

20-08-1994صبور   محمد مقبول3501982311.17 اوالد فاضل9

15-01-1994عروفي   محمد یزید مقبول3501982410.14 فم الطوب10

07-06-1994مباركیة   سلیمة قریب من الجید3501981313.90 فم الطوب11

1993خالل مسعودي   مالیة مقبول3501982211.60 اشمول12

14-06-1994ھوادفي   فضیلة قریب من الجید3501982012.73 تاوزیانت13

01-08-1994بركاني   حلیمة جید3501980714.67 أوالد فاضل14

15-10-1994بن حمزة   وسام قریب من الجید3501982613.20 ثنیة العابد15

22-10-1993بوبیدي   صالح الدین مقبول3501981610.50 تیمقاد16

14-02-1994ذیاب   عقیلة مقبول3501981810.08 أوالد فاضل17

07-03-1993تاللي   ابتسام قریب من الجید3501980112.30 أوالد فاضل18
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

5161/توفانة- ثانویة االخوة موري: المؤسسة 

11-07-1992بوراس   بشرة مقبول3501980510.76 باتنة19

04-10-1992مرزوقي   امال مقبول3501980310.92 اریس20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5161/توفانة- ثانویة االخوة موري: المؤسسة 

06-08-1994عایشي   یوسف جید3501989615.90 باتنة1

08-01-1992قبلي   یمینة مقبول3501989510.75 یابوس2

21-11-1994بن شایبة   نورالھدى مقبول3501989111.69 فم الطوب3

06-09-1991بن كاوحة   وسیلة قریب من الجید3501989312.98 اوالد فاضل4

24-09-1994حمیزي   منیرة مقبول3501988810.90 فم الطوب5

08-09-1993عروفي   نادیة جید3501989015.61 فم الطوب6

01-08-1994عوتي   منى مقبول3501988710.90 فم الطوب7

04-02-1994حجازي   سعد الدین جید3501986515.35 قایس8

01-01-1994طورش   خیره مقبول3501986111.29 فم الطوب9

17-01-1993عبد الحي   عبد الرحیم مقبول3501987511.57 یابوس10

02-07-1994فروجي   فیروز قریب من الجید3501987813.99 فم الطوب11

01-02-1994فیالي   سلیمة قریب من الجید3501986612.39 فم الطوب12

01-05-1994قبلي   حوریة مقبول3501985510.03 یابوس13

20-09-1994كامش   سامیة مقبول3501986410.10 فم الطوب14

31-01-1994لعزیزي   بلخیر مقبول3501985311.77 اوالد فاضل15

17-07-1994معاشي   شھیرة مقبول3501987211.20 تاوزیانت16

20-09-1994بن طراد   انور مقبول3501985211.05 اوالد فاضل17

28-12-1992حمیزي   أمین مقبول3501984710.12 آریس18

26-12-1994عبد الصمد   صلیحة جید3501987414.16 قایس19

16-04-1994فرطاس   شمس الدین قریب من الجید3501987113.01 تازولت20

17-07-1994قرزیز   شافیة جید3501986915.82 أوالد فاضل21

24-09-1991لطرش   منى جید3501988615.45 قایس22

13-11-1994مجوج   اكرم جید3501985115.50 اوالد فاضل23

06-09-1994محرزي   أمال قریب من الجید3501988213.82 أوالد فاضل24

25-06-1994مرداسي   صلیحة جید3501987315.60 تاوزیانت25

23-01-1994مسعي   إلھام قریب من الجید3501984813.48 باتنة26

18-01-1993مرباح   اسماء مقبول3501985010.05 صفاح ایشمول27

16-08-1994بن حمزة   خولة قریب من الجید3501986012.12 شیر28
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

5161/توفانة- ثانویة االخوة موري: المؤسسة 

22-05-1994بن سعیدي   خدیجة مقبول3501985810.24 أوالد فاضل29

13-06-1993بن كاوحة   مریم قریب من الجید3501988313.26 اوالد فاضل30

16-08-1993بوروح   عالء الدین مقبول3501987710.12 قایس31

13-06-1994بوزغایة   ماجدة قریب من الجید3501988112.50 أوالد فاضل32

28-03-1994بومعراف   زینة جید3501986314.59 أوالد فاضل33

10-01-1994رابحي   ثلجة مقبول3501985410.77 فم الطوب34

09-04-1994طورش   احالم قریب من الجید3501984912.13 اریس35

19-09-1994عبد الحي   عبد القادر قریب من الجید3501987612.89 یابوس36

11-04-1992براكة   خدیجة مقبول3501985610.10 قایس37

05-01-1994صاوشي   منال مقبول3501988510.59 وادي العثمانیة38

12-12-1992مزوز   كریمة مقبول3501988011.19 اوالد فاضل39

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

5161/توفانة- ثانویة االخوة موري: المؤسسة 

06-02-1994معاشي   سامیة مقبول3501992810.82 تاوزیانت1

26-01-1994بالحي   یوسف مقبول3501993910.94 فم الطوب2

08-09-1992بن طراد   الھام مقبول3501991811.09 اوالد فاضل3

04-05-1991لونیسي   ابتسام مقبول3501991610.61 أوالد فاضل4

16-08-1993مزیاني   عفاف مقبول3501993311.75 قایس5

103 العدد اإلجمالي للناجحین 
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