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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

30-09-1993زھواني   عائشة مقبول3904247510.83 ورقلة1

28-04-1983وھیبة إیمان عبد اهللا.    مقبول3904285211.52 ورقلة2

08-02-1992بضیاف   وردة مقبول3904283510.75 خنشلة3

07-05-1990إلول   األمین مقبول3904165310.04 حاسي مسعود4

05-10-1980منقع   معراج مقبول3904163410.12 جامعة الوادى5

05-09-1982رحماني   مفیدة قریب من الجید3904163913.69 بسكرة6

23-09-1987صندالي   مسعود مقبول3904160611.20 لقراف الحجیرة7

26-07-1983بن الشیخ   مسعودة مقبول3904161711.75 الحجیرة8

03-10-1980بن یوسف   أسماء مقبول3904156510.00 ورقلة9

09-06-1986عرباوي   أسیة مقبول3904158410.85 الحجیرة10

26-04-1988بورقعة   مراد مقبول3904153910.04 ورقلة11

01-01-1990شرقي   مریم مقبول3904155310.37 بسكرة12

20-04-1991باالعور   لحسن مقبول3904152810.13 العالیة13

09-06-1968بوبالل   محي الدین مقبول3904152211.76 ورقلة14

22-09-1984طواھیر   محمد عبد الغفور مقبول3904150710.67 رویسات15

17-06-1979بوتلي   شھرزاد مقبول3904234910.08 الحجیرة16

03-10-1981شعوبي   كلثوم مقبول3904236810.39 جامعة17

26-10-1978عودیة   عمار قریب من الجید3904240113.06 عین الحمام18

24-05-1984حقیقة   علي مقبول3904242110.41 الرویسات19

31-08-1988قریدة   عاشور مقبول3904245510.26 بالحجیرة20

17-12-1981المقدم   الجیالني مقبول3904167810.58 المقارین21

02-01-1985قبوري   انشراح مقبول3904166910.45 جامعة22

05-06-1989باالعور   عبد اهللا مقبول3904250311.18 العالیة23

27-10-1989رمضاني   عبد الحمید مقبول3904252310.93 الرویسات24

15-11-1982رزایقیة   الزھرة مقبول3904170110.06 حمام النبائل25

25-03-1975رحومة   الضاویة مقبول3904168710.71 تقرت26

27-06-1989بوزیان   ابراھیم مقبول3904173110.04 الرویسات27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

01-04-1990سالم   ابتسام مقبول3904172311.04 ورقلة28

02-09-1987وارث   بالل مقبول3904175110.18 وادي الزناتي29

12-01-1988عبید   بادیس مقبول3904177410.13 البلیدة30

05-04-1988تلي   عبد الكریم مقبول3904256611.25 الحجیرة31

13-02-1986مزاري   عبد الغني مقبول3904259510.16 الحجیرة32

01-10-1985الھلة   بشیرة مقبول3904179010.00 ورقلة33

10-07-1992لبوز   بسمة مقبول3904178011.30 ورقل34

22-02-1983حاجي   توفیق مقبول3904181010.44 سعید عتبة35

13-10-1985سیبوكر   فاتح مقبول3904266410.32 ورقلة36

00-00-1967شیخ   جمیلة مقبول3904185210.38 أوالد عزیز عین الذھب37

03-12-1988قدوري   جلول مقبول3904191110.83 الرویسات ورقلة38

29-12-1974مكاوي   فائزة مقبول3904271410.17 ورقلة39

27-12-1985حمیم   جمعة مقبول3904190010.76 الرویسات40

03-04-1982جباري   فروق مقبول3904274511.45 سیدي خالد41

06-02-1976طبول   فریدة مقبول3904274010.66 شلغوم العید42

09-10-1980بن راس   ھاجر مقبول3904278110.16 ورقلة43

07-11-1974التجاني   ھشام مقبول3904281710.39 تقرت44

01-01-1985قاص   حسام الدین مقبول3904199010.41 سكیكدة45

04-01-1985جبالي   راضیة مقبول3904207411.37 ورقلة46

09-10-1978حنیشات   أم الخیر مقبول3904118210.54 البور47

27-01-1982عبید   سمیحة مقبول3904217010.84 ورقلة48

15-03-1991ملیك   آمال مقبول3904119210.52 شبلي49

20-08-1982بوخدشة   صبرینة مقبول3904224510.38 باینان50

30-12-1990قطاي   ماریة مقبول3904123010.49 ورقلة51

03-08-1983براھمي   صباح مقبول3904223610.65 الطیبات52

07-12-1984حابس   سعاد مقبول3904228911.99 ورقلة53

12-11-1991بوشارب   سعاد مقبول3904229310.50 یابوس54

28-05-1991زناقي   سفیان مقبول3904232111.13 الشلف55

29-12-1993بواري   سعدیة مقبول3904231511.45 البور56

07-02-1986خمیري   صفیة قریب من الجید3904232312.06 واد العالیق57

01-10-1981بن طبال   نعیمة مقبول3904130011.48 الویسات58

03-07-1991حسناوي   سھام مقبول3904233210.24 الرویسات59
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

21-12-1975خنفر   نورة مقبول3904133911.54 الحجیرة60

07-01-1965خویلدي   محمد مقبول3904136610.20 ورقلة61

25-06-1987معروف   لیلى مقبول3904136010.02 الوادي62

06-06-1991حجاج   محمد مقبول3904140910.05 ورقلة63

24-06-1974قادري   محمد الكبیر مقبول3904146311.10 ورقلة64

07-02-1991بریكي   محمد رضا مقبول3904148410.60 القبة65

06-05-1976حجاج   محمد بشیر مقبول3904147510.31 ورقلة66

21-05-1984بوقفة   محمد شعبان مقبول3904149211.21 لقراف67

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

17-08-1990سیلة   سمیة مقبول3904289511.11 وھران1

23-09-1985مرابطي   الزھرة جید3904288415.02 ورقلة2

22-10-1992بن ساري   أنفال مقبول3904287310.67 ورقلة3

05-04-1991غشي   حسین مقبول3904289110.37 البور4

31-12-1991خورسي   كاتیة مقبول3904290210.44 ورقلة5

07-04-1981اإلمام   فوزي مقبول3904291011.99 المقارین6

20-08-1980تمرني   فائزة مقبول3904295410.67 تقرت7

23-05-1988شخمایة   نصرالدین مقبول3904293510.76 تاورة8

15-09-1987فراجي   وافي مسعود مقبول3904295710.77 ورقلة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

31-07-1988حجیري   نورالدین مقبول3904299210.48 ورقلة1

17-10-1991كاوجة   محمد االمین مقبول3904300410.49 ورقلة2

02-11-1991بن حده   ایمان ھناء مقبول3904305710.78 جلفة3

21-05-1979قیر   كلثوم مقبول3904314310.30 الرویسات4

12-04-1986غداري   عبد الوھاب مقبول3904318611.96 الطیبات5

12-01-1990بوخیرة   عبد القادر مقبول3904318311.26 ورقلة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

23-01-1994خلفاوي   أمال قریب من الجید3904324313.05 ورقلة1

17-05-1993عثمانیة   آنیة مقبول3904324710.09 حاسي مسعود2
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

23-10-1993حفیان   منال قریب من الجید3904324512.29 ورقلة3

11-01-1993جار اهللا   ماجدة مقبول3904326111.93 حاسي مسعود4

28-06-1994براھیمي   أمینة مقبول3904325510.11 الرغایة5

24-12-1992عیفة   ناجي مقبول3904326310.04 ورقلة6

30-09-1993حضري   نسیمة قریب من الجید3904328212.42 ورقلة7

07-01-1993بن عطاء اهللا   نسیبة قریب من الجید3904328313.65 الحجیرة ورقلة8

08-01-1994داھش   نور الھدى جید3904330314.15 عین البیضاء9

21-03-1993مفاتیح   أحالم مقبول3904330910.74 ورقلة10

07-02-1979باسیمان   محمد نورالدین قریب من الجید3904334813.30 ورقلة11

02-11-1988مانع   محمد مقبول3904332811.54 حمام بوحجر عین تموشنت12

20-10-1982بوترعة   محمد الحبیب مقبول3904335610.20 حاسي خلیفة الوادي13

03-05-1993سویقات   محمد عاصم مقبول3904337611.92 ورقلة14

07-05-1990حمادي   محمد الحبیب مقبول3904335710.56 بنورة15

31-10-1993دحو   مریم جید3904340014.61 سیدي بوغفالة ورقلة16

07-07-1994احمد مسعود   مروة مقبول3904340710.89 مدیة17

06-03-1991بوجادي   مریام مقبول3904340110.65 بجایة18

19-02-1994مباركیة   أسماء قریب من الجید3904341212.95 الشریعة19

24-11-1993دایخة   أسماء مقبول3904341110.74 الوادي20

05-03-1993عرباوي   مصطفى قریب من الجید3904342413.80 العالیة21

20-07-1993العوادي   لقمان الحكیم مقبول3904343811.64 مسكیانة22

10-01-1991بن الشیخ   لطیفة مقبول3904342110.55 ورقلة23

27-07-1993بن دریغم   الطیب مقبول3904346211.95 أنقوسة24

10-11-1992زرزور   العید قریب من الجید3904346812.19 قمار25

24-08-1993قریشي   التالیة مقبول3904345210.84 انقوسة26

05-01-1991مبروكي   احمد قریب من الجید3904348012.03 الحجیرة27

18-01-1993مویسي   بثینة حلیمة قریب من الجید3904350313.97 حاسي مسعود28

05-08-1992بواري   ثوریة قریب من الجید3904351612.56 البور29

22-01-1994بلمسعود   بردیس جید3904350514.16 ورقلة30

31-07-1991بلمسعود   حنین قریب من الجید3904353012.63 ورقلة31

17-07-1992عمیرات   حیزیة مقبول3904357811.28 البور32

27-05-1994منصوري   خولة قریب من الجید3904360213.51 تقرت33

12-09-1993بن موسى   رمیصاء مقبول3904361810.87 جامعة34
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

23-05-1990خذري   رضوان مقبول3904364410.30 بني ثور35

20-09-1991قماري   سلمى مقبول3904365211.99 ورقلة36

21-02-1994غیالني   رجاء جید3904363615.15 الوادي37

20-01-1994عزیز   رحمة قریب من الجید3904363512.85 عین توتة38

24-05-1993التومي   ربیعة العدوایة مقبول3904363110.26 ورقلة39

19-04-1994دقموش   ریاض عماد الدین قریب من الجید3904364012.36 ورقلة40

24-01-1993مقى   سماح جید3904365314.84 حاسي مسعود41

22-07-1991میموني   صالح الدین قریب من الجید3904365612.57 ورقلة42

03-02-1990بن عمروش   سلیم مقبول3904366211.00 ورقلة43

16-09-1992دقة   سمیرة جید3904367515.09 ورقلة44

13-07-1993مدور   سلیة جید3904366514.40 تیغرغار45

02-03-1994بن موسى   سارة سمیة مقبول3904368811.45 تبسبست46

19-09-1993زیداني   زینة مقبول3904370110.93 بجایة47

02-12-1993زعطوط   صبرینة قریب من الجید3904369812.95 ورقلة48

25-03-1993جیلي   صابرة جید3904368515.58 ورقلة49

12-02-1993عتبھ   زینب قریب من الجید3904370612.26 سیدي عامر50

25-08-1993عطالي   زكریاء مقبول3904371910.59 المغیر51

05-10-1993مصالحي   صفاء مقبول3904373511.77 سوق اھراس52

23-05-1993فالح   سعاد مقبول3904372410.36 ورقلة53

23-03-1994رحموني   شریفة قریب من الجید3904371413.58 حاسي مسعود54

21-02-1985بابا سیدي   كنزة قریب من الجید3904375213.42 ورقلة55

24-02-1990بن كابویة   كریمة مقبول3904375810.24 ورقلة56

25-05-1993بنضورة   عالء الدین قریب من الجید3904376213.84 بوعلي57

16-03-1994بن الضب   صوریة قریب من الجید3904375113.57 غردایة58

21-12-1984زواوي   كریمة مقبول3904375710.70 مداوروش59

02-02-1992قویدري   عبد المؤمن مقبول3904379310.55 الحجیرة60

01-11-1993صدیقي   عبد الحق مقبول3904381811.70 ورقلة61

28-03-1990الغیمة   عبد السمیع مقبول3904383311.14 مخادمة ورقلة62

12-10-1991بلحنیش   عبد الكریم مقبول3904383711.05 بجندل63

30-11-1991الرؤوف دحماني   عبد مقبول3904385610.08 مسعود حاسي64

13-11-1993بروبة   حلیمة مقبول3904353610.29 تقرت65

24-10-1993جلولي   حلیمة مقبول3904353511.18 النزلة66
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

26-11-1988بوشكیمة   عز الدین مقبول3904386110.19 حاسي بن عبد اهللا67

14-06-1992شعیب   عصام الدین قریب من الجید3904386513.32 ورقلة68

30-12-1989عباسي   ولید قریب من الجید3904394512.40 المغیر69

01-01-1994بریم   إیمان قریب من الجید3904392612.08 ورقلة70

28-06-1994براھیمي   إحسان مقبول3904393010.85 الرغایة71

15-06-1993كبدي   فردوس مقبول3904390010.99 ورقلة72

20-12-1994جرایة   إبتسام جید3904391714.08 الوادي73

21-04-1993بن میر   فدوى جید3904389814.76 عین البیضاء74

01-01-1994حلیالت   ھناء قریب من الجید3904390612.65 النزلة75

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

28-01-1990وقاد   ابراھیم مقبول3904400810.27 الطیبات1

31-01-1993صمعة   جمال مقبول3904401010.44 ورقلة2

03-11-1991بن علي   أسامة مقبول3904400110.76 ورقلة3

04-03-1994إمرزان    حسام الدین مقبول3904398211.53 ورقلة4

12-10-1992ھتھات   محمد الفاتح مقبول3904399611.50 ورقلة5

02-02-1990مازوزي   عادل مقبول3904403010.56 الحجیرة6

13-03-1993بحفید   عبد الكریم قریب من الجید3904403512.32 إقسطن دلدول أوقروت7

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

20-06-1990بن عون   عرفات مقبول3904411510.02 الوادي1

06-04-1991كبدي   بدر الدین مقبول3904410511.04 ورقلة2

02-01-1989قزیز   فیصل مقبول3904411711.42 ورقلة3

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

9230/ورقلة- مدیریة التربیة : المؤسسة 

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

08-06-1993غراب   فاطمة الزھراء مقبول3903134910.05 ورقلة1

27-06-1994مفاتیح   ھاجر مقبول3903136310.14 ورقلة2

19-11-1994محمودي   ھاجر قریب من الجید3903136412.08 ورقلة3

27-08-1992صیاد   محمد الخامس مقبول3903108510.41 ورقلة4

11-05-1992بضیاف   امین مقبول3903114110.94 ورقلة5

11-11-1992زعطوط   خدیجة مقبول3903118710.15 عین البیضاء6

22-07-1994صیاد   سیرین مقبول3903126111.65 ورقلة7

27-07-1992مسلوب   سدة مقبول3903125811.96 تیزي وزو8

19-04-1994بن زرقون   سارة مقبول3903124310.44 ورقلة9

24-03-1993جباس   صفاء مقبول3903127610.41 ورقلة10

09-12-1993بیتر   كوثر مقبول3903130510.00 حي بوغفالة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

16-01-1994رزال   اسحاق مقبول3903142410.84 دلس1

04-03-1994تھمي   یوسف مقبول3903143511.58 الرغایة2

21-04-1993مداني   ریمة قریب من الجید3903143812.69 ورقلة3

24-10-1993باعلي   نوال مقبول3903141110.87 ورقلة4

26-10-1994مجدوب   أمینة جید3903140714.54 ورقلة5

01-06-1994سالم   أحالم مقبول3903141510.47 خراطة6

12-03-1992االخضري   خولة مقبول3903143411.04 ورقلة7

06-12-1993حدادي   نور الھدى مقبول3903141310.67 أمشوان8

12-08-1994حدار   خدیجة قریب من الجید3903143013.09 باتنة9

01-06-1994غازي   جیبا مقبول3903142811.36 أم البواقي10

06-11-1993میلودي   مباركة قریب من الجید3903141013.26 ورقلة11

29-08-1992معاكني   ماسینیسا مقبول3903140910.51 ورقلة12

22-12-1994زرقون   نور الدین مقبول3903141211.93 ورقلة13

26-05-1994یدر   سارة جید3903144214.57 ورقلة14
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

17-05-1994مازري   ملیكة مقبول3903140811.12 ورقلة15

08-02-1993دلیلي   راضیة قریب من الجید3903143612.28 ورقلة16

07-01-1991حجاج   حفیظة مقبول3903143210.50 ورقلة17

01-01-1993سویدي   راویة مقبول3903143711.11 ورقلة18

07-12-1994دادان   إدریس المھدي قریب من الجید3903146713.46 ورقلة19

01-05-1994بربیع   فاطمة مقبول3903145510.62 ورقلة20

22-08-1994شیاد   إنصاف مقبول3903145911.55 قسنطینة21

07-12-1992نواري   عدرة قریب من الجید3903145212.43 عنابة22

30-08-1992شریفة   ھاجر مقبول3903146210.43 ورقلة23

14-12-1993بوخنوفة   ھانیة مقبول3903146011.83 ورقلة24

20-08-1992نصیب   فھد مقبول3903145810.92 ونزة25

13-11-1992عیساني   كامیلیا ریان مقبول3903144811.00 الثنیة26

13-07-1993درغوم   زمردة مقبول3903148910.90 باتنة27

29-11-1994بضیاف   صوریة قریب من الجید3903144613.36 أوالد رشاش28

25-06-1994زعطوط   إیمان مقبول3903146611.64 عین البیضاء29

07-07-1994جعنین   كلثوم قریب من الجید3903144712.42 تنمراست30

14-01-1992كریشي   علي العربي مقبول3903145010.42 بني مسوس31

11-04-1994سقاي   ھاجر مقبول3903146311.41 ورقلة32

06-10-1993قطاي   كوثر مقبول3903144911.34 ورقلة33

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

28-08-1993خیذر   محمد قریب من الجید3903181712.35 ورقلة1

05-03-1994سلیماني   أحمد مقبول3903182010.94 ورقلة2

01-06-1994شیكوش حمینة   نورالھدى قریب من الجید3903180413.42 ورقلة3

01-01-1994بن حبیرش   نوال مقبول3903179611.60 ورقلة4

08-12-1994بن خلیفة   محمد أنیس قریب من الجید3903182412.82 ورقلة5

27-12-1993بن شاعة   أحمد قریب من الجید3903181812.33 األغواط6

23-01-1994مخاطریة   أحمد مقبول3903181911.09 اوالد جالل7

31-03-1994میدون   محمد الصالح مقبول3903183910.05 ورقلة8

17-02-1994عایب   محمود مقبول3903187011.66 قالمة9

27-07-1994بابي   محمد ضیاء الحق مقبول3903185211.24 ورقلة10

01-04-1993قوادري   محمد الصولي مقبول3903184110.65 ورقلة11
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

13-08-1993كافي   مریم مقبول3903187810.85 تقرت12

17-02-1994ساسي   مریم قریب من الجید3903188012.33 ورقلة13

29-12-1994ضریف   مریم جید3903188414.30 عین البیضاء14

05-12-1993لروي   أسماء مقبول3903189710.56 ورقلة15

29-07-1992لحمادي   مروان مقبول3903188711.15 وقلة16

20-11-1994جاباهللا   ایمان مقبول3903193810.18 ورقلة17

20-04-1994قسمیوري   ایمان قریب من الجید3903193312.18 ورقلة18

10-10-1994مسري   الھام مقبول3903193010.61 وھران19

10-08-1994أحمیمة   ایمان جید جدا3903193716.02 ورقلة20

09-08-1994اقمنفاد   اناس قریب من الجید3903191912.38 اقبو21

06-06-1994حنشي   مسعودة مقبول3903191210.20 ورقلة22

17-01-1995بودومي   احالم مقبول3903193111.23 الرغایة23

16-11-1991عتیق   اسامة مقبول3903194711.79 متلیلي غردایة24

04-12-1993بن زاھي   اسماء مقبول3903194411.78 ورقلة25

21-05-1993بوحالة   اسماء مقبول3903194211.60 ورقلة26

21-06-1992بن خلیفة   اسماء مقبول3903194110.17 الوادي27

04-07-1994مش   بثینة قریب من الجید3903196112.30 ورقلة28

28-09-1994لوصادي   بادیس جید3903195814.03 ملیانة29

28-09-1994حمداوي   بسمة مقبول3903196411.58 أریس باتنة30

18-12-1992قبي   حنان مقبول3903197810.18 ورقلة31

20-09-1993قندافة   باھي مقبول3903196010.67 ورقلة32

10-07-1992بارد   بلقاسم مقبول3903195710.28 الوادي33

27-04-1994عزاوي   حنان قریب من الجید3903198013.13 ورقلة34

15-02-1994ھمیسي   حسام الدین قریب من الجید3903202012.66 البیاضة الوادي35

22-08-1994بشیري   خیر الدین مقبول3903201110.64 ورقلة36

10-02-1995ھیدوب   یسرى مقبول3903203011.17 ورقلة37

03-09-1994بصدیق   خدیجة قریب من الجید3903200912.87 القبة38

16-09-1994بن تفات   یاسمین جید3903199514.92 حسین داي39

06-05-1993بن داود   یحي مقبول3903200210.41 ورقلة40

18-05-1993خروبي   جابر مقبول3903199411.18 ورقلة41

11-01-1993بن الشیخ   یاسر قریب من الجید3903199812.13 ورقلة42

12-10-1993كرامي   حسام الدین مقبول3903201811.15 القبة43
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

15-01-1994شابة   حسام مقبول3903201710.60 بسكرة44

27-09-1994بن عریف   یونس مقبول3903204310.67 ورقلة45

26-06-1994بوزیان   رامي جید3903206514.13 مروانة46

07-08-1994زعطوط   رباب جید3903206815.27 بلدیة ورقلة47

31-07-1994مسالتي   رمزي مقبول3903206110.25 ورقلة48

11-03-1994شرعة   جھاد مقبول3903203710.28 یسر49

03-03-1991بركات   یعقوب مقبول3903203211.07 بسكرة50

24-08-1994حفیان   سالف مقبول3903209711.35 ورقلة51

12-12-1994خنور   صالح الدین مقبول3903209510.58 ورقلة52

16-05-1994جعوط   سالف قریب من الجید3903209612.12 بلدیة ورقلة53

04-04-1994عالوي   سلیمان قریب من الجید3903210213.45 ورقلة54

20-12-1994زعطوط   سارة جید3903213215.24 ورقلة55

04-09-1994عیاشي عمر   زینب قریب من الجید3903215112.57 ورقلة56

03-08-1994دوفان   سامیة جید3903211914.84 االربعاء ناث ایراثن57

04-12-1994سطمبولي   صارة یاسمین جید3903213314.44 ورقلة58

03-09-1993فرماج   زینب مقبول3903214811.45 ورقلة59

17-10-1993لعمارة   زینب مقبول3903214910.43 ورقلة60

05-02-1994مانع   سارة مقبول3903212910.67 ورقلة61

16-07-1994موزاوي   سمیر مقبول3903211211.44 بوغني 62

11-02-1993مفالح   سفیان مقبول3903217311.35 ورقلة63

09-11-1994غومة   طھ مقبول3903217911.96 الوادي64

12-06-1994دادة موسي   صفاء مقبول3903216910.03 ورقلة65

20-12-1994مرسوت   سرین جید3903216014.36 ورقلة66

10-10-1993بولیفة   سیف الدین مقبول3903215610.18 ورقلة67

04-12-1994حلیمي   سفیان قریب من الجید3903217512.45 ورقلة68

27-10-1994حیدوسي   سیف اإلسالم مقبول3903215911.14 ورقلة69

26-06-1993سعید الحاج   سعیدة مقبول3903216810.17 تیزي وزو70

06-05-1992خلیفة   سیف اإلسالم مقبول3903215811.12 غردایة71

19-04-1995جاب اهللا   قطر الندى مقبول3903221911.97 ورقلة72

18-09-1994خلیفة   عماد مقبول3903222010.40 ورقلة73

20-08-1994سعیدات   سھیلة مقبول3903219211.83 ورقلة74

15-10-1994بن الشیخ   كنزة مقبول3903220910.02 ورقلة75
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

23-10-1994ذكار   عادل جید3903222814.09 ورقلة76

18-12-1994بسیس   قاسم مقبول3903221811.98 القرارة غردایة77

23-07-1992مدوري   عماد سیف الدین مقبول3903222211.10 قسنطینة78

25-07-1993زین الدین   قاسم مقبول3903221711.23 القصبة الجزائر79

07-06-1993عسال   عمر مقبول3903222511.09 ورقلة80

07-05-1994بوغابة   فاطمة الزھراء جید3903226615.09 ورقلة81

29-10-1994مسعي محمد   عبد الباسط مقبول3903223611.02 ورقلة82

17-11-1994بن یعقوب   فاتن قریب من الجید3903226112.42 العین الصفراء83

19-09-1994نواصریة   فاطمة الزھراء قریب من الجید3903226812.55 قسنطینة84

21-03-1994بوبكري   عبد الرحیم مقبول3903224211.75 بسكرة85

18-10-1993قریشي   عبدالحق مقبول3903225310.61 الرویسات86

20-07-1994بودھان   وداد جید جدا3903231317.61 ورقلة87

20-03-1993بن الشیخ   وفاء قریب من الجید3903231612.76 ورقلة88

01-12-1993بشاطة   وھیبة مقبول3903231710.18 ورقلة89

15-07-1994عاشوري   إیمان مقبول3903230410.23 مروانة90

22-10-1994بوشامة   ھاجر مقبول3903229110.00 الشمرة91

15-07-1994عاشوري   إنتصار مقبول3903227811.33 مروانة92

04-02-1995خلفاوي   ھدى قریب من الجید3903230813.16 ورقلة93

21-08-1994صالحي   ھنیة جید3903227914.72 تغنیف94

14-12-1994بوسماحة   ھناء قریب من الجید3903227712.07 األبیار95

18-12-1994بن رواق   ھاجر جیھان مقبول3903229210.11 ورقلة96

15-08-1994زوبیر   إبراھیم قریب من الجید3903229912.70 بریكة97

25-09-1994خمقاني   نصیرة قریب من الجید3903179112.40 ورقلة98

24-09-1994قریشي   أم الخیر قریب من الجید3903175613.67 رویسات99

24-03-1994غزالن   أمینة جید3903177114.74 میسكیانة100

23-05-1995بوغواص   أماني مقبول3903176210.43 ورقلة101

10-02-1994بوخلفة   أمینة مقبول3903177010.29 رویسات ورقلة102

20-10-1994دوادي   لمیاء مقبول3903177410.73 ورقلة103

25-09-1994الطیب   نسیبة مقبول3903179010.83 أوالد جالل بسكرة104
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

27-09-1994جوھري   امال مقبول3903234410.03 ورقلة1

31-10-1994قوفي   محمد حسام الدین قریب من الجید3903234012.73 ورقلة2

15-07-1994عایشي   فدوى مقبول3903236710.92 أریس3

04-08-1994كبدي   قلب الدین محمد الشریف مقبول3903236010.27 ورقلة4

19-03-1994لعموري   زھرة قریب من الجید3903235812.31 جامعة5

09-11-1995كبدي   زاكي مقبول3903235411.44 فرنسا6

03-11-1994عمروش   إیدیر قریب من الجید3903236812.00 قسنطینة7

12-08-1994بالعروسي   زكریاء قریب من الجید3903235513.42 القصبة8

22-04-1994جوھري   محمد فوزي مقبول3903234211.77 ورقلة9

10-06-1994موالي   ادریس مقبول3903234611.03 ورقلة10

11-03-1994حمیداتو   طھ مقبول3903235710.93 ورقلة11

30-10-1994شرفي   سعاد قریب من الجید3903235612.71 ورقلة12

27-09-1994العربي   سومیة جید3903235914.91 سیق13

30-10-1994عثماني   امیرة قریب من الجید3903234513.75 ورقلة14

12-04-1994بلخیري   عبد الرحمان مقبول3903236310.54 الرویسات15

02-01-1994قویدري   فتیحة مقبول3903236610.73 الطیبات16

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

9231/ورقلة-ثانویة سي شریف علي مالح: المؤسسة 

18-06-1994مویسي   فارس مجدي مقبول3903248711.21 ورقلة1

23-11-1993تاتي   تركي قریب من الجید3903246912.26 ورقلة2

22-07-1992شلغام   عبلة مقبول3903248110.20 ورقلة3

25-08-1994شاوش   صالح الدین مقبول3903247610.24 ورقلة4

21-03-1994قوجیل   عائشة مقبول3903248010.64 ورقلة5

07-07-1992بن یزة   سعدیة قریب من الجید3903247812.05 ورقلة6

03-09-1994بریمة   عبد الكریم مقبول3903248411.79 باتنة7

25-11-1991قویدري   بشرة مقبول3903247010.00 الطیبات8

08-09-1994بوقنارة   سفیان مقبول3903247910.28 ورقلة9

08-11-1994جرایة   سیف الدین قریب من الجید3903247712.18 ورقلة10

01-12-1992غوالي   أسماء مقبول3903246411.90 ورقلة11

05-02-1993باعمر   أنس مقبول3903246211.54 ورقلة12
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9232/ورقلة-ثانویة الخوارزمي: المؤسسة 

14-11-1994موساوي   فتحیة مقبول3903135610.00 وادي الفضة الشلف1

13-08-1994میھوبي   فضیلة مقبول3903135711.32 مخادمة ورقلة2

18-08-1993كروشي   إشراق مقبول3903137510.63 ورقلة3

11-08-1993بن داود   إبتھال ربیعة مقبول3903136510.19 ورقلة4

20-11-1991تومي   نصیرة مقبول3903106210.00 ورقلة5

22-02-1994زروقي   أمینة مقبول3903103910.64 ورقلة6

24-10-1994شعیب   رحیمة مقبول3903121411.76 ورقلة7

26-10-1990رقاب   سمیة مقبول3903122910.00 ورقلة8

16-07-1994طواھیر   سلمى مقبول3903122410.51 ورقلة9

17-07-1992بن جدیة   صالح الدین مقبول3903122610.01 ورقلة10

28-06-1994بوعرعار   سارة مقبول3903124411.15 ورقلة11

28-06-1993رملي   سعیدة مقبول3903127311.06 ورقلة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9232/ورقلة-ثانویة الخوارزمي: المؤسسة 

10-07-1994بن الشیخ   ابتسام مقبول3903158310.39 ورقلة1

03-08-1991خمقاني   أسامة مقبول3903156710.03 ورقلة2

12-07-1993دانون   اكرام قریب من الجید3903158612.29 ورقلة3

10-04-1994سویقات   بسمة مقبول3903158810.78 ورقلة4

16-04-1993بلمھدي   ابراھیم مقبول3903158411.34 الحجیرة5

10-03-1992مزابیة   مصطفى مقبول3903156811.41 المخادمة6

13-12-1993بن قرینة   أروى مقبول3903156510.38 ورقلة7

28-03-1992بن منین   الزھرة مقبول3903157810.80 ورقلة8

06-10-1992الھلة   األخضر مقبول3903157510.15 إفران نقوسة9

04-06-1993میم   بدر الدین مقبول3903158710.02 الدبیلة10

03-04-1992سویقات   جمال الدین مقبول3903159111.04 ورقلة11

31-10-1994دقناتي   جھاد مقبول3903161410.34 ورقلة12

10-04-1994خنقاوي   سلمى مقبول3903163410.18 ورقلة13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9232/ورقلة-ثانویة الخوارزمي: المؤسسة 

30-11-1994بضیاف   زینب مقبول3903164611.73 ورقلة14

02-01-1993بورحلة   سعدیة قریب من الجید3903165712.12 ورقلة15

02-06-1993بن قنان   ربیعة مقبول3903162911.02 ورقلة16

13-06-1992عطوات   كنزة قریب من الجید3903166712.19 ورقلة17

16-03-1994میموني   فاطمة الزھراء مقبول3903170811.52 ورقلة18

22-02-1990أكشیش   عبد اللطیف مقبول3903168310.99 ورقلة19

08-06-1994بوخالفة   لبنى مقبول3903152410.69 ورقلة20

17-08-1994زروقي    یوسف مقبول3903151010.33 ورقلة21

30-10-1994اولیدي   ماریة مقبول3903152310.21 ورقلة22

20-01-1994قوسمي   نور الدین مقبول3903153211.08 ورقلة23

16-09-1991خدیم   آمال قریب من الجید3903151312.34 ورقلة24

21-06-1993مكاوي   نورة مقبول3903153411.89 ورقلة25

02-07-1993عجاین   نادیة مقبول3903152511.03 ورقلة26

07-03-1992لزول   محمد األخضر مقبول3903154410.79 ورقلة27

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9232/ورقلة-ثانویة الخوارزمي: المؤسسة 

01-01-1994بابا عمي   نور الھدى مقبول3903180111.09 ورقلة1

19-04-1992بن زید   نوال مقبول3903179510.74 ورقلة2

04-10-1992مخلوفي   نعیمة مقبول3903179411.11 أفران3

11-01-1994بن دومة   أحمد صالح مقبول3903185110.12 المخادمة ورقلة4

05-12-1993بونوة   محمد فتحي مقبول3903186410.19 ورقلة5

10-03-1993حني   محمد عبد الباسط قریب من الجید3903186312.04 ورقلة6

10-07-1995رزاق لبزة   مریم قریب من الجید3903188513.50 ورقلة7

20-10-1993بلحاج   أسماء مقبول3903189610.93 ورقلة8

01-01-1994قادري   مریم قریب من الجید3903187912.73 العالیة9

29-09-1994نصبة   أسماء مقبول3903190110.50 ورقلة10

31-07-1994بوحادة   مروة مقبول3903188810.83 غردایة حي سیدي عباز11

20-08-1994بوعكة   أسماء مقبول3903190010.71 مخادمة12

23-09-1994تمار   لویزة مقبول3903191611.37 ورقلة13

21-03-1994زواوي   بالل مقبول3903195411.92 مداوروش14

11-08-1993رمضاني   یاسین مقبول3903199610.12 الوادي15

05-06-1994عواریب   حسام الدین جید3903202114.32 ورقلة16
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9232/ورقلة-ثانویة الخوارزمي: المؤسسة 

28-10-1994میلودي   خدیجة مقبول3903201011.15 ورقلة17

31-10-1994عبدي   یسرى مقبول3903202910.05 ورقلة18

04-03-1994بیتر   یوسف قریب من الجید3903204813.50 ورقلة19

10-07-1994مفاتیح   رمیصاء مقبول3903205811.29 ورقلة20

20-12-1992ھبال   راضیة مقبول3903206710.11 ورقلة21

27-08-1993میھوبي   خولة مقبول3903203911.12 ورقلة22

15-04-1993عالوي   سلیم مقبول3903210010.26 ورقلة23

27-11-1994تمار   رجاء مقبول3903207610.26 ورقلة24

15-11-1994بدة   شیماء مقبول3903214510.89 ورقلة25

19-07-1993غزال   سارة مقبول3903212510.11 ورقلة26

17-06-1994میلودي   صباح قریب من الجید3903213913.45 ورقلة27

28-06-1993بلعشي   سمیرة مقبول3903211410.44 ورقلة28

06-07-1994قوامید   سارة مقبول3903213111.73 ورقلة29

12-04-1993قط   سعیدة مقبول3903216711.30 ورقلة30

02-01-1994سماحي   سعاد مقبول3903216410.12 ورقلة31

10-07-1994مفاتیح   صوریة مقبول3903220311.05 ورقلة32

23-10-1994طیباوي   علي قریب من الجید3903222413.24 العالیة33

20-08-1994تمار   سوسن مقبول3903220710.82 ورقلة34

30-12-1994سویقات   كوثر مقبول3903221510.25 ورقلة35

11-05-1992فقیر   عمر الفاروق مقبول3903222610.18 القرارة36

27-04-1994صقر   إبتسام قریب من الجید3903229513.47 ورقلة37

23-10-1994بكیري   فتیحة قریب من الجید3903227213.33 ورقلة38

12-08-1994دمیش   أمینة مقبول3903177210.39 مدیة39

19-05-1994شریط   ماریة مقبول3903177910.55 ورقلة40
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9233/ورقلة-ثانویة مبارك المیلي: المؤسسة 

07-09-1992دربالي   یاسین مقبول3903118310.24 ورقلة1

31-05-1992خملة   سلمى مقبول3903122210.38 ورقلة2

09-04-1994قرماط   شھیرة مقبول3903129111.18 میلة3

00-00-1991بعون   عفاف مقبول3903133011.56 ورقلة4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9233/ورقلة-ثانویة مبارك المیلي: المؤسسة 

23-06-1994ادجرفور   محمد مقبول3903182111.37 ورقلة1

08-08-1993حاج عیسى   محمد مقبول3903181611.87 العطف2

30-11-1991عریف   أحمد مقبول3903181410.02 ورقلة3

29-11-1991بن لحرش   محمد حیدر مقبول3903184611.15 ورقلة4

14-06-1992بعجوج   مریم مقبول3903187611.59 بوزینة5

02-06-1992نعام   أسماء مقبول3903189410.00 ورقلة6

09-03-1994بن اعمر   أسامة مقبول3903190710.42 ورقلة7

20-11-1994بن علي   ایة جید3903194014.91 باتنة8

30-04-1994بوخالفة   ایمان قریب من الجید3903193412.57 ورقلة9

18-09-1993ھتھات   حلیمة مقبول3903198310.63 ورقلة10

20-03-1993أتلیلي   خضرة مقبول3903202310.88 ورقلة11

14-06-1991خلیفة   جابر مقبول3903199310.22 ورقلة12

28-06-1994قادري   یاسر قریب من الجید3903199913.87 میلة13

03-10-1994ھتھات   یحي مقبول3903200311.73 ورقلة14

30-08-1992العباسي   یوسف مقبول3903204711.40 ورقلة15

24-04-1993الماجري   یونس مقبول3903204211.45 ورقلة16

26-06-1994درویش   شیماء قریب من الجید3903214312.68 ورقلة17

06-06-1993زیاني   سامیة مقبول3903211711.39 ورقلة18

09-10-1992بن دراجي   سیف الدین مقبول3903215510.81 ورقلة19

27-08-1994بوخالفة   صفاء مقبول3903217010.00 ورقلة20

23-06-1993راشدي   سعد الدین مقبول3903216511.20 ورقلة21
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9233/ورقلة-ثانویة مبارك المیلي: المؤسسة 

19-03-1994شوفاوي   صدیق قریب من الجید3903215312.52 بیابوس22

04-01-1991دادة موسى   عماد الدین مقبول3903222110.43 ورقلة23

22-10-1994كودري   سھیلة مقبول3903219310.73 ورقلة24

29-09-1994باعزیز   عبد الكریم مقبول3903224510.35 ورقلة25

15-10-1994دباغ   عبد القادر مقبول3903224811.32 ورقلة26

26-03-1992معروف   وفاء مقبول3903231511.08 ورقلة27

13-12-1994زھري   نجاة مقبول3903178610.18 ورقلة28

23-06-1993عریف   منار مقبول3903176510.39 بسكرة29

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9233/ورقلة-ثانویة مبارك المیلي: المؤسسة 

14-02-1994بن أم ھاني   أحمد مقبول3903238910.99 ورقلة1

06-07-1993رزاق بعرة   عبد القادر مقبول3903240411.60 ورقلة2

30-04-1992عریف   رؤوف قریب من الجید3903239712.58 سطیف3

31-08-1993نواني   الطاھر مقبول3903239411.67 ورقلة4

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9234/ورقلة-ثانویة المصالحة: المؤسسة 

29-03-1994بوعزة   وھیبة مقبول3903138310.04 ورقلة1

19-04-1994بن الشیخ   فاطمة مقبول3903134410.17 مسعد2

00-00-1994الشیخ   نوریة مقبول3903107610.20 عین الذھب3

22-10-1994قدوري   أحالم مقبول3903107711.02 تیالطو4

19-03-1993عورایب   سلمى قریب من الجید3903122312.02 ورقلة5

14-02-1994شویخ   سارة مقبول3903124211.69 ورقلة6

13-06-1994بالطیب   عائشة مقبول3903131510.01 ورقلة7

29-10-1994عطوات   كوثر مقبول3903130611.35 ورقلة8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9234/ورقلة-ثانویة المصالحة: المؤسسة 

17-09-1992بقادر   المھدي مقبول3903157610.28 ادرار1

08-09-1992غراب   أسماء مقبول3903156611.31 ورقلة2

23-07-1993بن كریمة   یونس مقبول3903161810.20 ورقلة3

12-11-1993الداوي   كنزة مقبول3903166811.87 الرویسات4

27-04-1994حاجي   سارة مقبول3903164010.42 رویسات5

10-08-1994عیدان   عماد الدین مقبول3903167511.89 الوادي6

02-04-1993العكروف   إلھام مقبول3903172310.26 برج منایل7

19-09-1993لباللطة   إیمان قریب من الجید3903172612.05 باتنة8

04-02-1994فقیھ   أیمن قریب من الجید3903153513.26 جامعة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9234/ورقلة-ثانویة المصالحة: المؤسسة 

01-09-1992بارة   لیلى مقبول3903181311.20 مقر1

04-04-1993حاتي   نور الھدى مقبول3903179910.84 ورقلة2

05-07-1994عواریب   أحالم مقبول3903181111.97 ورقلة3

19-12-1994میمي   نورالھدى مقبول3903180610.99 المنیعة4

18-05-1993دوحة   محمد مقبول3903181510.13 منعة5

03-09-1994غزال   محمد مقبول3903182211.96 تقرت6

145من18:  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

9234/ورقلة-ثانویة المصالحة: المؤسسة 

23-01-1993دوادي   مصعب مقبول3903190910.71 ورقلة7

29-05-1993حمیدي   أیوب مقبول3903187410.30 طولقة8

21-03-1993طاھرة   محي الدین قاسم مقبول3903187311.10 ورقلة9

16-10-1994بورابحة   العطرة قریب من الجید3903192912.17 خنشلة المحمل10

22-02-1994بالطیب   الشیخ قریب من الجید3903192712.08 ورقلة11

05-07-1994بھدي   اسماء مقبول3903194511.84 االغواط12

06-11-1993العصامي   الضاویة مقبول3903192510.43 ورقلة13

30-05-1994بن الطرفة   ایمان قریب من الجید3903193512.93 ورقلة14

06-10-1992رحماني   مھدي مقبول3903191511.87 ورقلة15

16-09-1994بن أودینة   بوبكر مقبول3903197310.74 ورقلة16

17-06-1994حفیان   بسمة قریب من الجید3903196213.07 ورقلة17

24-09-1994بن الطیب   یمینة مقبول3903198510.93 ورقلة18

12-10-1994عسیلة   اشراق قریب من الجید3903195213.73 النزلة تقرت19

09-11-1994سلیمي   حمزة قریب من الجید3903198712.34 ورقلة20

15-06-1993سماعیلي   خدیجة قریب من الجید3903200712.20 باتىة21

05-12-1994عباس   جیھان مقبول3903201610.93 مسكیانة22

13-05-1992بن ساسي   خدیجة مقبول3903200510.77 الرویسات23

19-05-1994ناصري   یاسین قریب من الجید3903199712.98 عین التوتة24

15-07-1991طولقي   حسین مقبول3903202510.20 ورقلة25

30-09-1993مناع   حفیظة مقبول3903203410.28 ورقلة26

26-06-1994بركات   رمزي مقبول3903206010.55 باتنة27

22-12-1993سلواني   ربیعة مقبول3903207111.47 خمیس ملیانة28

16-11-1994شرفي   رمیساء جید3903205014.58 البرواقیة29

04-09-1993مدقن   رمیصاء مقبول3903205310.14 ورقلة30

14-01-1993دباش   دعوة الحق مقبول3903203311.66 باتنة31

13-08-1994محدادي   سلیم مقبول3903210111.32 حجیرة32

18-05-1993منصوري   ضاویة مقبول3903214110.35 آفلو33

08-06-1994مناع   صباح مقبول3903213811.75 ورقلة34

08-05-1992بن زاید   سیف الدین مقبول3903215410.57 مروانة35

31-10-1994بالرقي   صفاء لبنى مقبول3903217110.68 ورقلة36

15-11-1993بركات   سیف الدین مقبول3903215711.46 ورقلة37

05-04-1994شنین   صفیة مقبول3903217710.44 ورقلة38
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9234/ورقلة-ثانویة المصالحة: المؤسسة 

28-04-1992بیات   سید علي مقبول3903215211.15 البلیدة39

02-12-1994صید   سھام مقبول3903218810.30 الرویسات40

09-08-1993عزوزي   شرف الدین مقبول3903216111.57 آفلو41

19-04-1994نمر   شھرزاد قریب من الجید3903220013.41 الرویسات42

18-04-1994حجایجي   سوسن مقبول3903220610.85 ورقلة43

08-05-1992خوالد   كوثر مقبول3903221210.30 ورقلة44

21-08-1994عواریب   وداد مقبول3903231410.20 ورقلة45

20-12-1993تواتي   إلھام مقبول3903228110.21 ورقلة46

21-03-1993قزیز   إلھام مقبول3903228011.03 ورقلة47

06-04-1994عواریب   ھدى مقبول3903230610.30 ورقلة48

19-09-1994شنین   نجوى مقبول3903178710.67 ورقلة49

24-08-1994حسیني   أمال مقبول3903176110.64 ورقلة50

29-07-1993كرازي   مباركة مقبول3903178310.70 باتنة51

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9235/ورقلة-ثانویة مصطفى حفیان: المؤسسة 

17-03-1991الخربة   أسماء مقبول3903112010.04 ورقلة1

30-07-1994زیتوني   أسامة مقبول3903112710.98 ورقلة2

18-09-1991خاوة   أشرف مقبول3903113210.03 ورقلة3

08-01-1992قطاي   أسماء مقبول3903112310.28 ورقلة4

24-10-1992الغیمة   رضا مقبول3903121510.40 ورقلة5

29-12-1994بلعالم   كریمة مقبول3903130311.62 ورقلة6

04-04-1994بن اعمر   عفاف مقبول3903133110.62 طاھیر7

02-05-1991عواشیر   عبد السالم مقبول3903132410.41 ورقلة8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9235/ورقلة-ثانویة مصطفى حفیان: المؤسسة 

22-03-1991بن السایح   رشیدة مقبول3903143910.51 ورقلة1

27-01-1993خرفي   امال مقبول3903142110.62 ورقلة2

18-03-1994بوشمال   سالمة قریب من الجید3903144112.79 مخادمة3

02-04-1993غانیة   زینب مقبول3903144311.13 ورقلة4

04-10-1994سلفاوي   سلمى قریب من الجید3903144012.02 ورقلة5

03-07-1994دخیل   خدیجة قریب من الجید3903142912.51 ورقلة6

03-01-1992بوعرعار   نورالھدى مقبول3903141410.53 ورقلة7

21-10-1992زیتوني   مریم مقبول3903141710.05 ورقلة8

13-12-1994بالعربي   غزالة مقبول3903145310.93 الجبل الغربي لیبیا9

24-07-1992عزیزي   ھاجر مقبول3903146110.75 ورقلة10

05-01-1994بوغرارة   عبدالرزاق مقبول3903145111.01 ورقلة11

27-01-1994جبارة   فتیحة قریب من الجید3903145612.02 ورقلة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9235/ورقلة-ثانویة مصطفى حفیان: المؤسسة 

06-10-1991بن داود   محمد زین العابدین مقبول3903155610.12 ورقلة1

17-03-1990تومي   مختار مقبول3903155910.88 ورقلة2

11-09-1990حمدات   محمد رضا مقبول3903155410.27 ورقلة3
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9235/ورقلة-ثانویة مصطفى حفیان: المؤسسة 

24-01-1993داري   محمد یحي مقبول3903155310.81 ورقلة4

22-07-1992رمضاني   امین مقبول3903157711.06 سكیكدة5

27-02-1993سعیدات   حواء مقبول3903162010.24 ورقلة6

03-02-1991خمقاني   حسینة مقبول3903160910.62 ورقلة7

13-03-1994شبوعات   خولة مقبول3903161610.23 ورقلة8

24-08-1993بجة   سمیة مقبول3903163810.06 ورقلة9

30-09-1994الخربة   سھیلة مقبول3903166310.00 ورقلة10

19-03-1994بن طرفة   صبرینة مقبول3903164210.32 بنورة11

01-04-1993نعیمي   شریفة مقبول3903165110.02 ورقلة12

16-04-1993بركة   صالح الدین مقبول3903163611.25 ورقلة13

10-02-1994ھتھات   سعیدة مقبول3903165610.12 ورقلة14

15-03-1992غانیة   عبد الحافظ مقبول3903168511.27 ورقلة15

10-12-1989النخلة   عبد الوھاب مقبول3903170110.04 ورقلة16

01-12-1993موساوي   عبد النور مقبول3903168210.84 ورقلة17

12-05-1993دغوش   عبدالسالم قریب من الجید3903170212.52 سدراتة18

10-05-1992خمقاني   عبد الھادي مقبول3903169911.08 ورقلة19

25-08-1992بوعزة   عقیلة مقبول3903170410.31 مخادمة20

02-07-1992كودیة   كلثوم مقبول3903167011.85 ورقلة21

13-11-1991بوعزة   كریمة مقبول3903167211.62 ورقلة22

13-06-1992تلي   فتحي مقبول3903170911.81 ورقلة23

31-01-1994فارسي   فردوس قریب من الجید3903171312.45 المخادمة24

27-04-1994خلفاوي   إیمان مقبول3903172810.48 ورقلة25

01-01-1994طقیع   ھاجر مقبول3903172410.50 ورقلة26

30-03-1994طقیع   إیمان مقبول3903172710.30 ورقلة27

13-01-1992بن عطیة   محمد نور الدین مقبول3903154110.57 ورقلة28

06-12-1992خویلدات   محمد نضال مقبول3903154010.29 ورقلة29

22-11-1989خویلدات   مباركة مقبول3903152711.01 مخادمة30

07-11-1994خویلدات   محمد األمین قریب من الجید3903154312.67 ورقلة31

08-01-1992خمقاني    یعقوب مقبول3903150910.00 ورقلة32

13-11-1991خمقاني   محمد االمین مقبول3903154510.21 ورقلة33

21-12-1991عسال   نورة مقبول3903153310.93 ورقلة34
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9235/ورقلة-ثانویة مصطفى حفیان: المؤسسة 

18-11-1994مخلوفي   محمد نذیر مقبول3903182710.89 ورقلة1

27-03-1994لھراوة   محمد علي مقبول3903185710.37 ورقلة2

16-09-1994فوقاس   مریم مقبول3903188211.83 ورقلة3

22-08-1994محدادي   مروة مقبول3903188910.80 الجلفة4

30-05-1994معروف   مراد قریب من الجید3903187513.80 ورقلة5

07-08-1994سماحي   اسماء مقبول3903194610.17 ورقلة6

08-11-1993بوزیدي   الیاس قریب من الجید3903192212.49 ورقلة7

13-07-1994ربیع   بوحفص مقبول3903197610.26 ورقلة8

31-01-1993خویلدات   بوبكر مقبول3903197210.02 ورقلة9

10-12-1994بركة   جمیلة مقبول3903198410.46 ورقلة10

21-12-1994بغدادي   تقي الدین قریب من الجید3903197112.29 ورقلة11

11-12-1994شبوعات   بالل قریب من الجید3903195512.54 ورقلة12

30-03-1992بوخطة   ربیعة مقبول3903206911.10 ورقلة13

20-07-1993بوخطة   حفصة مقبول3903203510.48 ورقلة14

08-12-1993عمیري   جھاد مقبول3903203611.64 ورقلة15

04-04-1992ھیذب   صالح الدین مقبول3903209110.65 ورقلة16

10-11-1991غزال   سلیم مقبول3903209910.10 ورقلة17

12-12-1994قوامید   ریم مقبول3903207311.26 ورقلة18

18-05-1993دربالي   سماح قریب من الجید3903208813.19 ورقلة19

07-12-1993بلعالم   سارة مقبول3903212711.59 ورقلة20

22-11-1991شناي   سارة مقبول3903212311.38 ورقلة21

19-06-1992بن شریف   صفیة مقبول3903217610.36 ورقلة22

16-10-1994عبابسة   سھام قریب من الجید3903218712.22 ورقلة23

30-04-1994بضیاف   صفیة مقبول3903217810.15 ورقلة24

19-11-1993خمقاني   سھام مقبول3903218411.59 ورقلة25

22-06-1994دبون   سھام قریب من الجید3903218512.85 ورقلة26

31-10-1994عوامر   صوریة قریب من الجید3903220413.41 ورقلة27

23-08-1992بقاري   كلثوم مقبول3903221011.77 ورقلة28

25-09-1993سویسي   زھیة مقبول3903219510.80 ورقلة29

05-01-1993الداوي   عادل مقبول3903222711.25 برج عمر ادریس30

19-02-1993خنوس   كوثر مقبول3903221410.70 ورقلة31

04-08-1993زیتوني   زھیر مقبول3903219810.18 ورقلة32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9235/ورقلة-ثانویة مصطفى حفیان: المؤسسة 

12-07-1994خمیس   فاطمة مقبول3903226410.60 ورقلة33

26-06-1994عبیدلي   عبد المجید قریب من الجید3903223413.04 العالیة34

30-11-1994دحیلي   عفاف مقبول3903225911.59 ورقلة35

13-11-1994بوعزة   فاطمة الزھراء مقبول3903226911.35 مخادمة ورقلة36

12-09-1994غانیة   عبد القادر مقبول3903224711.31 ورقلة37

04-10-1994خمقاني   ھاجر مقبول3903229010.29 ورقلة38

23-06-1994زعطوط   ھدى مقبول3903230710.29 ورقلة39

31-03-1994بن طرفة   إلھام قریب من الجید3903228212.04 ورقلة40

02-01-1992غندیر عون   إیمان مقبول3903230010.18 ورقلة41

11-07-1992خازن   أنس مقبول3903176710.32 عین البیضاء42

25-06-1994شلغام   منیرة مقبول3903176610.79 مخادمة ورقلة43

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9235/ورقلة-ثانویة مصطفى حفیان: المؤسسة 

20-12-1991ھیذب   عبد الرحمان مقبول3903244011.11 ورقلة1

20-09-1994تجیني   مروان مقبول3903242911.46 العالیة2

07-09-1991سعیدات   سعید مقبول3903243510.65 ورقلة3

29-03-1992قد   احمد سلیمان مقبول3903243111.74 ورقلة4

14-09-1993مزوار   نبیل مقبول3903242510.75 ورقلة5

14-08-1993عوامر   عبد المجید قریب من الجید3903243913.00 ورقلة6

07-11-1992عبابسة   عبد الرحمان مقبول3903244111.07 ورقلة7

21-04-1993حاللي   محمد الھاشمي مقبول3903242711.33 ورقلة8

17-12-1993لملم   إسماعیل مقبول3903244211.33 ورقلة9

13-08-1994لھراوة   كلثوم قریب من الجید3903243613.69 ورقلة10

26-08-1994بضیاف   حیاة قریب من الجید3903243312.17 ورقلة11

16-03-1992بضیاف   عائشة مقبول3903243711.16 تمنراست12
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9247/ورقلة - 2مدیریة التربیة : المؤسسة 

16-11-1991عطیة   یوسف مقبول3904567611.47 بریان1

01-10-1990حمیدي   محمد حبیب مقبول3904566611.12 بنورة2

05-01-1989العاقل   محمد مقبول3904566411.14 المنیعة3

09-11-1982طالب   أحمد مقبول3904566311.45 الوادي4

30-01-1979خالدي   عادل مقبول3904568211.77 الوادي5

09-05-1974ھیباوي   موالي القایم مقبول3904567011.02 تمنراست6

03-04-1968حنیشي   ابراھیم مقبول3904567211.99 غرادایة7

05-11-1978بوقافلة   سمیر مقبول3904567911.02 النزلة8

20-01-1979كریبع   عبد السالم قریب من الجید3904568612.33 ورقلة9

24-08-1991عیساوي   أحمد البخاري مقبول3905827410.64 قمار10
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9248/ورقلة- دیوان التعلیم والتكوین عن بعد: المؤسسة 

07-05-1977فروحات   وردة مقبول3904283210.28 الرویسات ورقلة1

14-10-1989بن قلیة   كمال قریب من الجید3904236212.83 سیدي سلیمان2

07-06-1986خلیفي   ریمة مقبول3904209310.67 ورقلة3

26-01-1988شاكر   زھیة مقبول3904233910.02 عین ملیلة4

28-10-1993ھنیدة   نور الھدى مقبول3904133211.76 ورقلة5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9248/ورقلة- دیوان التعلیم والتكوین عن بعد: المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9248/ورقلة- دیوان التعلیم والتكوین عن بعد: المؤسسة 

04-12-1985ھتھات   شھیرة مقبول3904314010.40 ورقلة1

15-07-1993بوتلي   كریمة مقبول3904314910.39 ورقلة2

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9248/ورقلة- دیوان التعلیم والتكوین عن بعد: المؤسسة 

10-09-1993بن عمر   محمد لمین مقبول3904334311.68 سكیكدة1

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9248/ورقلة- دیوان التعلیم والتكوین عن بعد: المؤسسة 

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

31-08-1993بوتلي   وسیمة مقبول3903285011.20 الحجیرة1

14-03-1990براھیمي   ھجیرة مقبول3903283610.56 ورقلة2

18-12-1993بوطالب   وناسة مقبول3903284211.52 بئر العاتر3

23-05-1992جدي   نجوى مقبول3903253310.86 الشریعة تبسة4

14-11-1993بكاري   آمال مقبول3903251210.60 ورقلة5

08-11-1992بلعالم   نجاة مقبول3903253110.47 ورقلة6

18-01-1992نمر   محمد حسین مقبول3903256710.67 الرویسات ورقلة7

16-07-1992ترشین   محمد مقبول3903255910.44 بونورة8

06-12-1992بلعباس   مریم مقبول3903258011.05 الحجیرة9

20-02-1993بن جنیدي   لیلى مقبول3903255710.98 الرویسات10

03-10-1992بن فردیة   أحمد یاسین مقبول3903256510.06 الریسات11

13-02-1991معاش   أسماء مقبول3903259210.12 ورقلة12

04-01-1994حفظ اهللا   بایة قریب من الجید3903262712.06 ورقلة13

11-10-1989بخیتي   احمد مقبول3903261910.87 ورقلة14

01-06-1993شریف   حمزة قریب من الجید3903266112.54 الرباح15

31-01-1994طفحي   حیاة مقبول3903266910.63 حاسي مسعود16

14-08-1994جلمود   حمزة مقبول3903266410.65 ورقلة17

24-05-1993ضیف   حبیبة قریب من الجید3903266812.21 ورقلة18

12-12-1993الھلة   جمیلة مقبول3903265411.35 ورقلة19

05-07-1990قروج   یاسین مقبول3903266611.02 طولقة20

07-06-1993بریھوم   حمزة مقبول3903266210.06 ورقلة21

27-09-1992روابح   رشید مقبول3903270810.48 ورقلة22

01-11-1993عطوات   رجاء مقبول3903270610.46 ورقلة23

21-03-1993بن نانة   رشیدة مقبول3903270911.13 ورقلة24

07-01-1993قبشي   سعاد مقبول3903274810.63 ورقلة25

27-05-1992غاتھ   عبد المجید مقبول3903278910.58 ورقلة26

10-11-1993دردوري   سھام مقبول3903275711.10 ورقلة27

145من27:  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

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

05-02-1994محجوبي   عمر الفاروق مقبول3903278211.62 ورقلة28

28-11-1994عسال   صفیة مقبول3903275410.85 سرت لیبیا29

06-02-1994عبیدي سعد   سھام مقبول3903275811.66 ورقلة30

10-10-1993لظفار   صفیة مقبول3903275311.07 ورقلة31

30-10-1994بن خلیفة   سھام مقبول3903275911.15 الوادي32

24-07-1993عبید   شھرة مقبول3903276610.61 الطیبات33

31-10-1992قاسمیة   عبد المنعم مقبول3903278810.38 جامعة34

11-01-1992ھاللي   كوثر مقبول3903277310.44 الرویسات ورقلة35

13-02-1993وقادي   فاطمة مقبول3903280610.24 ورقلة36

18-11-1991زرقون   عفاف مقبول3903280311.68 ورقلة37

11-11-1994بن زغمان   عبیر مقبول3903279711.36 ورقلة38

00-00-1991كسنة   فتیحة مقبول3903281710.25 عین افقة39

22-10-1994بقعة   عزیزة مقبول3903280011.25 الرویسات40

26-01-1992الوازن   عبد القادر مقبول3903279510.34 ورقلة41

13-11-1994بومادة   إبتسام مقبول3903282610.99 ورقلة42

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

11-09-1994زیداني   ثیزیري قریب من الجید3903288013.77 ورقلة1

29-11-1992بابا عمي   محمد عبد الصمد مقبول3903287511.65 ورقلة2

20-07-1994دبابش   یاسمین مقبول3903288111.48 باتنة3

25-03-1994سوداني   سالمة مقبول3903288711.27 ورقلة4

24-09-1993بوعبید   شھرزاد مقبول3903289011.30 ورقلة5

11-11-1994زقعیط   الزھرة قریب من الجید3903287813.49 ورقلة6

23-11-1993بولیف   نجاح مقبول3903287211.57 ورقلة7

23-11-1994شرفي   محمد عالء الدین مقبول3903287411.31 ورقلة8

30-06-1992بن قادي   احمد مقبول3903287911.26 ورقلة9

15-04-1994سبیحي   ھاجر مقبول3903289211.65 الحمامات10

21-08-1994موالتي   سلسبیل قریب من الجید3903288613.43 ورقلة11

01-01-1994فكرون   رقیة مقبول3903288411.09 فیض البطمة12

13-07-1994لمصارة   سھام قریب من الجید3903288912.80 ورقلة13

06-02-1994محجوبي   رفیدة مقبول3903288511.18 ورقلة14

05-05-1994زعباط   مسعودة مقبول3903287710.80 ورقلة15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

21-08-1993تواتي   حوریة مقبول3903288310.20 ورقلة16

31-08-1993شتیوي   أسامة قریب من الجید3903287613.54 ورقلة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

21-11-1994ھدار   نفیسة مقبول3903322311.52 الرویسات1

28-01-1991عریشة   أمال مقبول3903319111.39 ورقلة2

18-08-1992شلغوم   منال مقبول3903319610.12 العالیة3

08-10-1994دیدة   آمال مقبول3903318910.80 ورقلة4

13-10-1994حیدوسي   نھاد مقبول3903322410.10 ورقلة5

07-04-1993عزي   محمد مقبول3903325610.08 ورقلة6

07-04-1992دردوري   لینة مقبول3903324910.01 الرویسات7

19-02-1994صالحي   أحالم مقبول3903324410.28 ورقلة8

24-01-1993لمصارة   محمد مقبول3903325510.81 باتنة9

16-10-1993بن حمادي   نورالھدى مقبول3903324110.71 النزلة تقرت10

16-01-1993خلیف   أحمد مقبول3903325411.71 ورقلة11

01-09-1994 مراد   نوال قریب من الجید3903322712.43 الرویسات12

03-12-1991زواوید   محمد نبیل مقبول3903326911.48 ورقلة13

15-08-1993بوخلوة   محمد السعید مقبول3903328010.77 ورقلة14

11-07-1994فطحیزة التجاني   أسامة مقبول3903333211.44 باب الوادي15

06-12-1993زقعیط   مصطفى قریب من الجید3903333913.50 ورقلة16

13-07-1994داھش   مروة جید3903332014.36 الوادي17

21-10-1994أحمد مسعود   أسماء مقبول3903332811.20 مدیة18

30-03-1994رزاق لبزة   مروة مقبول3903331710.30 الوادي19

10-03-1991بلمعبدي   مریم مقبول3903330810.25 الرویسات20

20-09-1994بن بسیس   مریم مقبول3903331310.47 ورقلة21

11-12-1993بن عطیاهللا   مریم مقبول3903331210.30 ورقلة22

12-04-1994زیداني   معتصم باهللا مقبول3903334911.74 بریكة23

18-09-1993زواوید   مولود مقبول3903335311.06 عین البیضاء24

12-03-1994بن قسوم   الخنساء مقبول3903336311.25 ورقلة25

20-05-1995حبي   ام الخیر جید3903335914.36 ورقلة26

26-12-1992ماكني   ابراھیم مقبول3903338710.83 ورقلة27

30-03-1994بوذھبة   جمعة مقبول3903341910.31 باتنة28
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

29-04-1991نمر   بن ساسي مقبول3903339810.42 ورقلة29

26-11-1991بن جربة   بشیر مقبول3903340210.09 الرویسات30

24-12-1994بلمسعود   حبیبة مقبول3903342811.13 ورقلة31

12-03-1994بن قسوم   رمیصاء مقبول3903346510.19 ورقلة32

25-05-1993غربي   زینب مقبول3903353411.51 ورقلة33

21-09-1993نتاري   سارة مقبول3903351611.29 ورقلة34

04-01-1994بزیو   زینب مقبول3903353510.85 الرویسات35

19-10-1992رزاق لبزة   شیماء مقبول3903352710.41 الوادي36

14-03-1993فروحات   ساسیة مقبول3903352010.05 رویسات37

21-07-1993مخلوف   سارة مقبول3903351510.03 ورقلة38

23-07-1994خلیفة   سارة قریب من الجید3903351812.54 البیاضة39

20-07-1994عبید اهللا   شاكر قریب من الجید3903352112.83 ورقلة40

23-04-1993عبدوس   سارة مقبول3903351411.24 ورقلة41

27-01-1994علي   سعاد قریب من الجید3903355413.88 ورقلة42

07-06-1992بالمعبدي   شریفة مقبول3903354910.01 الرویسات43

04-12-1994محجوبي   صفاء قریب من الجید3903356513.97 ورقلة44

25-02-1993شتیوي   سوسن مقبول3903358210.52 ورقلة45

03-08-1994زقعیط   عبد اهللا قریب من الجید3903362513.33 ورقلة46

12-01-1992ھبال   عائشة قریب من الجید3903361412.17 عن البیضاء47

03-07-1993كویسي   عبد الغني قریب من الجید3903364812.15 ورقلة48

23-03-1993صالحي   عبد السالم مقبول3903364211.43 الرویسات49

28-04-1992تلي   عبد الكریم مقبول3903364310.76 ورقلة50

07-07-1994خذري   عبد الرؤوف قریب من الجید3903363412.55 ورقلة51

18-05-1994بالمصطفى   عبد العالي مقبول3903365010.86 الرویسات52

14-04-1994زقعیط   عبد الحق مقبول3903363210.83 الحجیرة53

09-02-1994لبوز   فاطمة الزھراء مقبول3903367511.80 ورقلة54

19-05-1994عرباوي   فاطمة مقبول3903367010.01 الحجیرة55

01-07-1995موساوي   ھند جید3903370214.13 ورقلة56

20-08-1994شرقي   إسالم مقبول3903373510.79 الرویسات57

08-12-1994بوبالل   ھاجر مقبول3903371510.68 الرویسات58

15-02-1994بن عطیة   ھشام مقبول3903374011.85 عین الملح المسیلة59

17-06-1992قطوش   إبراھیم مقبول3903372011.86 ورقلة60
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

30-07-1994عریف   ھاجر قریب من الجید3903371412.23 ورقلة61

14-01-1993بلقاسمي   وفاء مقبول3903375610.30 الدبیلة62

28-11-1993معمري   سمرة مقبول3903350610.25 الطیبات63

29-09-1994بوزیدي   سالف مقبول3903349211.35 ورقلة64

23-11-1992بن عمارة   رحمة مقبول3903347811.94 ورقلة65

12-10-1994جباس   سمیحة مقبول3903350310.75 ورقلة66

14-05-1994حمو علي   صالح الدین مقبول3903349110.36 ورقلة67

13-03-1994نعامي   رشیدة مقبول3903348310.88 الطیبات68

31-01-1994بجرة   سمیة مقبول3903349910.38 ورقلة69

27-11-1992ھبال   سمیة مقبول3903349610.04 الرویسات70

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

30-04-1994بوخطة   صالح الدین جید3903378615.48 ورقلة1

23-09-1994تجاني   سلمان الصادق قریب من الجید3903378513.17 ورقلة2

20-03-1994رضواني   وفاء مقبول3903379011.26 ورقلة3

01-04-1994بن عطیاهللا   یاسین مقبول3903378210.62 ورقلة4

09-06-1992شعران   إسماعیل مقبول3903378911.37 ورقلة5

27-08-1994بكة   جھاد مقبول3903378411.42 ورقلة6

11-11-1994عالوي   مباركة مقبول3903377811.90 العالیة7

18-10-1994اوالد ھدار   سكینة قریب من الجید3903378712.32 ورقلة8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9249/ورقلة-ثانویة محمد العید آل خلیفة: المؤسسة 

29-07-1994قني   عبد الرحیم مقبول3903387011.76 ورقلة1

10-02-1991وقادي   صدام حسین مقبول3903386110.47 رویسات ورقلة2

16-11-1992مھدي   احالم قریب من الجید3903385312.65 ونزة3

03-01-1993طبال   عبد الرزاق مقبول3903387111.80 ورقلة4

01-11-1993بن ختو   جمعة قریب من الجید3903385612.56 ورقلة5

08-05-1994ھمال   نوال مقبول3903384811.60 ورقلة6

14-04-1993نسیب   زینب قریب من الجید3903386012.75 الرقیبة7

05-02-1992سعادة   مبارك مقبول3903384611.06 تیغرغار8

04-03-1993بشیري   شھرزاد مقبول3903386311.82 ورقلة9
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146 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9250/ورقلة-ثانویة أحمد توفیق المدني: المؤسسة 

29-06-1994بن صدقة   وداد مقبول3903284810.69 ورقلة1

04-03-1992غریبي   نعیمة مقبول3903254110.23 ورقلة2

07-04-1993دھماني   نجاة مقبول3903253210.58 ورقلة3

12-12-1992سویسي   مریم مقبول3903258110.36 ورقلة4

01-01-1991تقال   محمد علي مقبول3903256810.25 ورقلة5

09-08-1991قورو   أسماء مقبول3903259310.14 ورقلة6

05-06-1992عزوزي   أسامة مقبول3903259711.45 ورقلة7

21-08-1994صفراني   بشرى منال مقبول3903263610.07 ورقلة8

04-01-1993عزوزي   سلیمة مقبول3903271610.06 ورقلة9

27-08-1993نقایس   كوثر مقبول3903277510.00 ورقلة10

19-02-1992دلیلي   سھام مقبول3903275610.62 وررقلة11

10-05-1990عزیزي   عدة مقبول3903279910.69 ورقلة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9250/ورقلة-ثانویة أحمد توفیق المدني: المؤسسة 

12-10-1994طار   أسماء مقبول3903291711.23 سوق اھراس1

00-00-1994بوملیط   جوانة قریب من الجید3903291912.46 ورقلة2

19-11-1993بابا حمو   نور الھدى مقبول3903291211.87 ورقلة3

21-08-1993محجر   فائزة مقبول3903293410.09 ورقلة4

24-03-1993حشاني   سمیة مقبول3903292210.25 ورقلة5

07-02-1994طویل   فطیمة مقبول3903293511.42 ورقلة6

28-03-1993صید   مروة مقبول3903291611.82 ورقلة7

05-07-1991شریفي   سارة مقبول3903292310.46 ورقلة8

08-09-1991رتیمي   الھاشمي مقبول3903291810.71 ورقلة9

14-01-1994بریكي   نورالھدى مقبول3903291311.04 ورقلة10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9250/ورقلة-ثانویة أحمد توفیق المدني: المؤسسة 

01-09-1994عباز   محمد ضیاء الحق مقبول3903298711.27 ورقلة1
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9250/ورقلة-ثانویة أحمد توفیق المدني: المؤسسة 

28-11-1994ھاللي   وردة مقبول3903316710.34 ورقلة2

12-08-1993عماري   نعیمة مقبول3903297111.20 ورقلة3

26-04-1994جعدي   مروة مقبول3903299810.55 ورقلة4

15-12-1993سایب   نور الھدى قریب من الجید3903297612.87 ورقلة5

29-09-1994شربي   نعیمة مقبول3903297211.23 ورقلة6

07-12-1990خلفاوي   محمد عادل مقبول3903299010.18 ورقلة7

26-10-1992بن التاج   موسى مقبول3903301011.91 ورقلة8

09-08-1993جندلي   بثینة مقبول3903302011.59 ورقلة9

11-03-1992حامدي   حنان مقبول3903302910.00 ورقلة10

15-02-1992خرفي   الحاج مقدم مقبول3903301410.80 ورقلة11

31-08-1994زیوان   مغنیة مقبول3903300811.98 ورقلة12

02-10-1994خراز   سمیة مقبول3903307410.90 ورقلة13

24-12-1991طیبي   سلمى مقبول3903306410.00 ورقلة14

29-10-1991بابلحاج   رحیمة مقبول3903305710.24 ورقلة15

02-05-1994شطي   كوثر مقبول3903311710.33 ورقلة16

14-11-1992حلیمي   سارة قریب من الجید3903308212.24 ورقلة17

13-11-1994عبازي   صھیب مقبول3903311010.71 سعید عتبة18

24-07-1993طبال   صفاء مقبول3903310310.90 تونس19

25-11-1993بوصفیة   سفیان مقبول3903310510.98 ورقلة20

04-01-1993مویسي   عبد السالم قریب من الجید3903313412.55 ورقلة21

19-03-1994خنور   غنیة قریب من الجید3903312213.53 ورقلة22

29-07-1993بخدیجة   عبد الحكیم مقبول3903312811.65 ورقلة23

10-10-1991بن عبید   عبد الجلیل مقبول3903312710.37 الرویسات24

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9250/ورقلة-ثانویة أحمد توفیق المدني: المؤسسة 

10-09-1994باسة   منال مقبول3903319811.52 ورقلة1

23-10-1993فنتیز   أمینة مقبول3903320211.31 ورقلة2

20-10-1992شربي   أم كلثوم مقبول3903318811.25 ورقلة3

07-08-1991بخدیجة   محمد لمین مقبول3903326610.91 ورقلة4

20-09-1993قوجیل   نور اإلیمان مقبول3903323311.41 ورقلة5

16-04-1994قبیلي   مختار مقبول3903330311.30 ورقلة6

28-09-1990بن ربیعة   آسیا مقبول3903333410.12 ورقلة7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9250/ورقلة-ثانویة أحمد توفیق المدني: المؤسسة 

02-10-1994باعیسى   مروة مقبول3903332110.00 ورقلة8

19-07-1993صید   بالل مقبول3903339610.29 ورقلة9

10-05-1994باباحمو   حمو رضا قریب من الجید3903342013.03 بني وقین10

24-11-1994بریطل   حسام الدین مقبول3903344010.30 ورقلة11

05-08-1994بخدیجة   شیماء قریب من الجید3903352912.27 ورقلة12

12-11-1992عالوي   صفیة قریب من الجید3903356713.06 ورقلة13

10-02-1994نسیل   كلثوم قریب من الجید3903358512.83 ورقلة14

19-07-1991تامینة   عالء الدین مقبول3903359911.80 ورقلة15

07-07-1993بن أحمد   كریمة مقبول3903358810.75 ورقلة16

06-05-1994شربي   عاتكة جید3903361015.07 ورقلة17

15-01-1994موالي عمار   عبد المالك قریب من الجید3903361912.08 ورقلة18

20-01-1994عاللي   عفاف مقبول3903366610.55 ورقلة19

01-01-1994عانو   عبد الرحیم مقبول3903363911.01 ورقلة20

01-09-1994سدراتي   عزیزة مقبول3903366110.93 ورقلة21

25-04-1993دوغة   عقیلة قریب من الجید3903366313.04 ورقلة22

28-05-1994عزوز   عبد القادر قریب من الجید3903364713.23 ورقلة23

13-07-1994عبازي   فریال قریب من الجید3903369313.57 ورقلة24

22-07-1994قوجیل   فاطمة الزھراء مقبول3903368010.14 ورقلة25

15-04-1993باسة   ھناء قریب من الجید3903369812.22 ورقلة26

15-10-1994شھبي   فاطمة الزھراء مقبول3903368210.70 ورقلة27

19-06-1994الكربو   ھاجر قریب من الجید3903371312.52 ورقلة28

07-03-1994بوغابة   ھدى ریان مقبول3903373310.92 ورقلة29

02-01-1994عزوزي   ھاجر مقبول3903371110.72 ورقلة30

01-01-1994صحراوي   ھاجر قریب من الجید3903371013.60 ورقلة31

16-07-1994بدة   روضة مقبول3903348911.02 ورقلة32
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9251/ورقلة-ثانویة مولود قاسم نایت بلقاسم: المؤسسة 

18-01-1995باباحمو   بحریة قریب من الجید3903263213.63 المنیعة1

15-04-1993بوخالفة   راشدة قریب من الجید3903269912.37 ورقلة2

26-10-1992مغدیر   خولة مقبول3903268410.29 ورقلة3

23-12-1994عیایشة   شیماء قریب من الجید3903274013.00 ورقلة4

25-01-1992ابراھیمي   علي مقبول3903277910.47 ورقلة5

06-06-1992بولیفة   عمارة مقبول3903277810.31 ورقلة6

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9251/ورقلة-ثانویة مولود قاسم نایت بلقاسم: المؤسسة 

23-09-1994بن سالم   نور اإلیمان مقبول3903323510.44 ورقلة1

09-06-1994    نوح غربي قریب من الجید3903323013.70 ورقلة2

30-05-1993باعمر   محمد منصف مقبول3903326510.74 ورقلة3

27-02-1994بلحاج   محمد عبد المؤمن مقبول3903329311.58 ورقلة4

01-01-1993میموني   محمد خمیس مقبول3903328311.34 ورقلة5

28-03-1993بوطبة   محمد یزید مقبول3903328511.08 ورقلة6

02-05-1993العیدودي   محمد ضیاء الدین مقبول3903329010.07 ماوكالن7

23-02-1994بونواشة   محمد األمین قریب من الجید3903327312.43 ورقلة8

11-12-1992فقیھ   محمد ناصر مقبول3903326710.90 ورقلة9

01-06-1994بن الزاوي   أسماء قریب من الجید3903332612.10 جامعة10

17-02-1993بن محسن   مریم مقبول3903331110.52 ورقلة11

19-09-1994كماسي   أسماء مقبول3903332711.43 ورقلة12

23-11-1993ابراھیمي   مصطفى قریب من الجید3903333812.15 دار البیضاء13

26-04-1994بلباي   الیاس مقبول3903336910.10 تقرت14

19-02-1993بن یحكم   امال مقبول3903336110.34 بلدة عمر تقرت15

23-12-1994نویوة   ابتسام قریب من الجید3903338413.69 ورقلة16

29-04-1994بن سالم   حفیظة مقبول3903345211.83 ورقلة17

12-11-1994الھاشمي   یسري قریب من الجید3903344612.07 ورقلة18

12-11-1994كماسي   خدیجة قریب من الجید3903343513.30 ورقلة19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9251/ورقلة-ثانویة مولود قاسم نایت بلقاسم: المؤسسة 

01-02-1994بن یزة   یسمینة مقبول3903343811.78 ورقلة20

14-07-1993حفیان   یوسف قریب من الجید3903346312.07 ورقلة21

26-06-1994بوعافیة   سیدعلي مقبول3903354511.92 ورقلة22

15-10-1994كماسي   صالح قریب من الجید3903351012.06 ورقلة23

26-08-1994سقاي   زینب قریب من الجید3903354013.14 ورقلة24

06-07-1994بوغابة   سباء مقبول3903352311.98 ورقلة25

26-12-1993الحاج ساعد   سارة قریب من الجید3903351713.28 ورقلة26

01-01-1993بلباي   زكریا مقبول3903355210.59 حاسي مسعود27

31-07-1994باعمر   صفاء قریب من الجید3903356413.50 ورقلة28

05-08-1994طرابلسي   شھیناز مقبول3903357410.41 ورقلة29

05-08-1992بابزیز   عمر الفاروق مقبول3903360810.93 ورقلة30

01-11-1994غربي   عبد الفتاح قریب من الجید3903365212.75 الوادي31

21-02-1994سالمي   فتیحة إبتسام قریب من الجید3903369113.48 القبة32

19-04-1994بابا سیدي   فاطمة الزھراء مقبول3903367610.31 ورقلة33

27-11-1993غرائسة   فضیل مقبول3903369510.04 ورقلة34

10-07-1993خنور   ھناء مقبول3903369910.90 ورقلة35

15-07-1994بوعزیز   ھند مقبول3903370110.10 شلغوم العید36

28-06-1994بن ختو   فاطمة الزھراء مقبول3903367810.93 ورقلة37

17-10-1993بوبالل   إبراھیم قریب من الجید3903372112.07 ورقلة38

30-10-1994عقون   وسام مقبول3903375410.18 ورقلة39

23-05-1994لعور   وافیة جید3903374915.37 عین أعبید40

09-12-1994بوبالل   رانیا قریب من الجید3903347013.92 ورقلة41

07-06-1993خمیس   سمیة قریب من الجید3903349712.13 ورقلة42

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9251/ورقلة-ثانویة مولود قاسم نایت بلقاسم: المؤسسة 

19-10-1994فاضل   محمد علي مقبول3903381311.74 ورقلة1

27-04-1993حمویة   طارق بعافو مقبول3903382111.46 ورقلة2

04-04-1994عریق   محمد سراج الدین مقبول3903381211.93 حاسي مسعود3

17-06-1993سنوساوي   یحي مقبول3903381811.68 ورقلة4

10-06-1994مرخوفي   محمد مقبول3903381111.51 ورقلة5

01-02-1994معمري   عبد االلھ مقبول3903382210.62 الوادي6

07-10-1991دبالوي   محمد مقبول3903381011.75 ورقلة7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9251/ورقلة-ثانویة مولود قاسم نایت بلقاسم: المؤسسة 

30-08-1992كربوش   باحمد مقبول3903381510.12 غردایة8

15-03-1994تافنة   عصام مقبول3903382610.40 ورقلة9

09-03-1992حفیان   حمزة ولید مقبول3903381610.27 ورقلة10

24-03-1991بن یزة   عبد الكریم مقبول3903382311.31 ورقلة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

9251/ورقلة-ثانویة مولود قاسم نایت بلقاسم: المؤسسة 

25-12-1993بكاري   فریدة مقبول3903395310.97 ورقلة1

16-02-1993مخلوف   عبداهللا قریب من الجید3903394912.30 الجزائر2

09-10-1993بازین   ھاجر مقبول3903395410.80 ورقلة3

14-12-1993بوعایشة   محمود مقبول3903394011.31 الرویسات4

16-05-1994بوغابة   مروة قریب من الجید3903394113.47 ورقلة5

19-12-1994قویدري   فاطمة الزھراء مقبول3903395110.30 ورقلة6

04-02-1993عوام   رمیسة مقبول3903394611.36 ورقلة7

04-08-1994بوھالي   عائشة مقبول3903394811.27 ورقلة8

15-12-1994خمیس   عقیلة مقبول3903395010.29 ورقلة9

22-08-1993بومعقل   محمد بشیر قریب من الجید3903393913.55 ورقلة10

14-06-1991بوحفص   حسین مقبول3903394510.38 جامعة والیة الوادي11
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

20-09-1993محسن   إكرام مقبول3903284110.53 الرویسات1

11-11-1993مفالح   لبنى مقبول3903252711.91 عین البیضاء2

08-05-1993أونیس   أمینة مقبول3903252010.91 راس العیون3

02-06-1992حجاج   نادیة مقبول3903252810.06 ورقلة4

05-04-1992حمادي   ملیكة مقبول3903252410.98 ورقلة5

20-06-1992رزوق   مریم مقبول3903257810.94 ورقلة6

05-02-1993مباركي   اسمھان مقبول3903262111.50 ورقلة7

17-11-1994ستو   مروة مقبول3903259110.28 ورقلة8

02-04-1992سالمي   لزھاري مقبول3903260510.19 عین البیضاء ورقلة9

05-07-1994وادة   حمزة مقبول3903266310.65 ورقلة10

31-05-1993بن زید   حلیمة مقبول3903265111.84 ورقلة11

20-12-1993بن ید یر   سمیة مقبول3903272110.35 غسیرة12

29-01-1991باألطرش   صدام مقبول3903274510.06 ورقلة13

08-03-1994رملي   عاشورة قریب من الجید3903278412.13 ورقلة14

24-03-1993دقاقرة   كوثر مقبول3903277411.77 ورقلة15

27-09-1992نصیري   عائشة مباركة مقبول3903278711.20 ورقلة16

27-07-1993كریبع   فاطمة أمینة قریب من الجید3903280912.00 ورقلة17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

01-12-1993مدور   نور الھدى مقبول3903297510.41 ورقلة1

13-11-1992بالطیب   مباركة مقبول3903296711.01 الرویسات2

09-09-1994خلیفة   مروة مقبول3903299911.16 ورقلة3

07-11-1990شتیوي   نوال قریب من الجید3903297312.63 ورقلة4

04-10-1993بن الزین   ھاجر مقبول3903316010.56 ورقلة5

20-11-1993قراح   وردة مقبول3903316610.78 بریكة6

12-05-1993عسال   موسى قریب من الجید3903301112.48 الرویسات7

04-05-1994مزوزي   الحاجة مقبول3903301510.13 ورقلة8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

18-08-1993طرفاوي   حمیدة مقبول3903303110.61 ورقلة9

31-08-1994حجاج   أسماء مقبول3903300411.36 ورقلة10

01-05-1994سریح   أسماء مقبول3903300211.28 ورقلة11

08-08-1994تخة   لویزة قریب من الجید3903300912.94 ورقلة12

03-10-1993مراد   مسعودة مقبول3903300711.20 ورقلة13

28-07-1991قرازة   سماح مقبول3903306611.53 عین البیضاء14

03-02-1994شتیوي   خولة مقبول3903304610.03 سیدي خویلد15

09-12-1994قیر   رمیصاء قریب من الجید3903304912.38 ورقلة16

00-00-1990نعامي   رشید قریب من الجید3903305913.30 بالطیبین17

18-09-1994بلخیرة   خدیجة مقبول3903304010.71 بني ثور18

25-05-1993عالم   خیرة مقبول3903304110.54 دار الشیوخ19

20-12-1994عبان   یونس قریب من الجید3903304813.68 ورقلة20

27-04-1993شعیره   سلیمة مقبول3903307010.52 ورقلة21

03-09-1994ذكار   جھاد مقبول3903304310.39 رویسات22

04-09-1993عازب الشیخ   صفاء مقبول3903310410.59 الوادي23

29-03-1994عیساوي   زین الدین مقبول3903309110.82 ورقلة24

22-01-1994زوبیدي   سعدیة مقبول3903310210.78 ورقلة25

20-07-1993بجرة   صباح قریب من الجید3903308612.10 ورقلة26

11-01-1992سوداني   زینب قریب من الجید3903309312.55 الرویسات27

24-05-1993خروبي   عالء الدین عبد العزیز مقبول3903312010.82 ورقلة28

11-03-1994كویسي   فاطمة الزھراء مقبول3903314910.57 ورقلة29

30-10-1994عیساوي   عبد القادر مقبول3903313710.61 ورقلة30

19-02-1993بن زید   عبد الكریم مقبول3903313610.06 ورقلة31

21-08-1994دفداف   عبد الحق قریب من الجید3903313112.20 بریكة32

19-08-1994بومادة   فاطمة مقبول3903314710.23 ورقلة33

28-12-1994شمالل   فردوس قریب من الجید3903315712.78 ورقلة34

03-01-1995حجاج   عبد الغفور مقبول3903313810.81 ورقلة35

24-06-1991شداد   عبد الكریم قریب من الجید3903313513.36 ورقلة36

30-05-1993غشي   عبد الحق مقبول3903312911.16 ورقلة37

13-10-1994عالوي   فاروق مقبول3903314611.73 بني ثور38

02-10-1994بن صالح   عباس مقبول3903312611.32 جامعة39

27-12-1993بوترة   ظریفة مقبول3903314310.41 ورقلة40
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

08-08-1993شبیرة   منال مقبول3903319710.43 اوالدجالل1

02-06-1994دریسي   أم الخیر جید3903318714.78 ورقلة2

00-00-1993زواوي   أمال قریب من الجید3903319312.38 الرقوبة3

05-09-1994باخالد   نسیمة جید3903321614.04 الرویسات ورقلة4

04-10-1994مناعي   نبیلة مقبول3903320611.27 ورقلة5

09-02-1993واسع   نسیمة مقبول3903321510.12 بني ثور ورقلة6

12-05-1994مقیرحي   منى مقبول3903319910.21 الوادي7

30-10-1994جوھري   نوال مقبول3903322810.68 ورقلة8

05-06-1993بن الشیخ   أحمد مقبول3903325810.75 ورقلة9

27-05-1993عزایج   محمد مقبول3903325711.55 قصر البخاري10

04-07-1994بزیو   لیلى مقبول3903325211.36 الرویسات11

26-09-1994حجاج   محمد صھیب مقبول3903329111.71 ورقلة12

15-10-1994شرحبیل   مداني مقبول3903330111.14 المسیلة13

11-11-1992بن ساسي   محمد سلیمان مقبول3903328811.23 الرویسات ورقلة14

18-05-1994لزغم   محمد عبد الواحد مقبول3903329610.46 ورقلة15

03-03-1994عیاد   مروة مقبول3903331610.49 عین البیضاء16

04-06-1994حجاج   مروة قریب من الجید3903331812.37 ورقلة17

08-05-1992بن الزین   أسامة مقبول3903333011.45 ورقلة18

09-03-1994بن عریمة   مروى مقبول3903332410.00 ورقلة19

08-04-1993بن الشیخ   الحاج الحسین مقبول3903336510.33 الحجیرة20

09-05-1994یعقوب   الزھرة قریب من الجید3903337913.91 ورقلة21

17-04-1994بن راس   امینة قریب من الجید3903336212.59 ورقلة22

08-04-1994رزاق بعرة   الیاس مقبول3903336811.20 الوادي23

22-09-1994حبیش   مفیدة مقبول3903335111.23 باتنة24

18-04-1994برھان   ابتسام مقبول3903338210.24 ورقلة25

28-10-1992جرد   خالد مقبول3903342311.03 ورقلة26

03-08-1994شبابي   دنیا جید3903341015.04 جامعة27

23-01-1994الداوي   خلیل الرحمان قریب من الجید3903341112.99 الرویسات28

11-08-1994عوینات   یاسین جید3903342514.47 ورقلة29

06-09-1994دناقیر   یسرا قریب من الجید3903344412.14 ورقلة30

16-12-1994بقاص   یسرا قریب من الجید3903344513.90 ورقلة31

22-06-1995بدادي   زینب مقبول3903354111.73 ورقلة32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

21-09-1994عریف   سامیة مقبول3903351111.39 الرویسات33

18-10-1994معمري   سارة مقبول3903351911.01 ورقلة34

10-08-1994مسلي   سیف الدین قریب من الجید3903354712.78 تیزي وزو35

06-09-1994قندوز   سعدیة قریب من الجید3903356112.69 عین البیضاء36

16-07-1994عسال   سعیدة قریب من الجید3903355713.89 ورقلة37

19-01-1994حجاج   سعاد مقبول3903355311.82 ورقلة38

01-12-1994عباني   طھ یاسین جید3903356814.62 بني ثور39

14-03-1994الوازن   صفاء مقبول3903356311.56 ورقلة40

27-08-1994حومدي   سعدیة قریب من الجید3903356013.17 ورقلة41

06-07-1994بن عریف   عماد مقبول3903360210.70 ورقلة42

08-06-1994بلحداد   عائشة قریب من الجید3903361513.78 باتنة43

16-06-1994بن لعمودي   عادل مقبول3903361110.68 الرویسات44

08-03-1994خریدلة   كوثر قریب من الجید3903359313.03 ورقلة45

24-01-1994زھواني   كوكب قریب من الجید3903359713.43 ورقلة46

23-04-1994عباني   عبد الكریم مقبول3903364510.17 ورقلة47

18-08-1994بن عبد الصادق   عبد الحكیم قریب من الجید3903362812.67 ورقلة48

02-02-1994دریسي   عزیزة مقبول3903366011.11 ورقلة49

29-06-1993بوعروة   عقبة مقبول3903366210.40 ورقلة50

05-05-1994بونواشة   عبد الرزاق مقبول3903364111.40 ورقلة51

03-08-1994سعید   عبیر مقبول3903365810.33 الوادي52

27-01-1994حسیني   عزالدین قریب من الجید3903365913.26 ورقلة53

18-05-1992حجاج   عبد الحق قریب من الجید3903362912.40 ورقلة54

17-03-1994وشان   عبیر جید3903365714.63 سیدي امحمد55

02-07-1994باشة   فاطمة الزھرة قریب من الجید3903368512.18 رویسات56

21-01-1993بوعامر   فتیحة مقبول3903368910.84 بني ثور ورقلة57

09-07-1994سماعیلي   فؤاد مقبول3903366710.25 باتنة58

09-10-1994مخرمش   ھیثم مقبول3903373111.96 ورقلة59

23-05-1994معمري   إبتسام قریب من الجید3903371812.75 ورقلة60

10-01-1995مزار   ھبةاهللا جید3903371615.76 ورقلة61

05-08-1994الصید   وردة مقبول3903375011.13 بني ثور ورقلة62

30-06-1994مكاوي   رفیدة فاطمة الزھراء مقبول3903348611.15 الرویسات63

26-09-1994بن قربة   ریان مقبول3903348110.20 قسنطینة64
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

07-03-1994بریحة   صلیحة قریب من الجید3903350412.25 ورقلة65

22-06-1994حجاج   رمزي قریب من الجید3903346812.35 ورقلة66

15-04-1994بدري   راضیة قریب من الجید3903347412.10 ورقلة67

26-10-1993انصر   سلمى مقبول3903349011.80 بولھیالت68

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

16-06-1992بن زاید   صالح الدین االیوبي مقبول3903385910.19 ورقلة1

22-07-1992سماحي   بالل مقبول3903385410.48 ورقلة2

18-07-1992خازن   فؤاد مقبول3903387210.18 عین البیضاء ورقلة3

24-11-1991ذكار   علي مقبول3903386511.18 سیدي خویلد4

10-07-1994دغة   سید علي مقبول3903386210.29 ورقلة5

13-10-1992إدریس   محمد مقبول3903385011.71 ورقلة6

11-02-1994نین   بالل مقبول3903385510.50 البرمة7

13-10-1992بن عبد اهللا   نجیب مقبول3903384710.39 الرقیبة8

17-06-1993بن سلیمان   عماد الدین مقبول3903386411.29 ورقلة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

06-12-1994سعادة   ربیع مقبول3903390710.00 مولیة1

25-02-1992وارث   خاتمة مقبول3903390310.01 الرویسات2

06-09-1994عثماني   عبد الحمید مقبول3903390911.71 ورقلة3

08-12-1992ضیف   ولید قریب من الجید3903391512.79 ورقلة4

29-04-1993سوید   رمیصاء مقبول3903390611.11 ورقلة5

02-10-1992زھواني   نور الھدى قریب من الجید3903389513.83 ورقلة6

10-07-1994بركات   براھیم أیوب مقبول3903389910.10 الجلفة7

02-05-1994دغوش   تقي الدین مقبول3903390010.40 ورقلة8

26-04-1993ساحلي   حسین مقبول3903390510.00 ورقلة9

29-09-1993بزیو   عالءالدین مقبول3903390811.32 اوالدجالل10

06-08-1993بن شبیبة   اسامة مقبول3903389811.05 ورقلة11

03-07-1993بلمھدي   حمزة مقبول3903390210.54 ورقلة12

11-08-1993سوداني   إلیاس قریب من الجید3903391413.77 الرویسات ورقلة13

07-01-1992مھیري   الصادق مقبول3903389711.89 ورقلة14
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

9252/ورقلة- ثانویة المتشعبة بومادة عبد المجید : المؤسسة 

22-10-1992معمري   أحمد شمس الدین مقبول3903389611.39 عین البیضاء15

02-06-1994اوبیرة   عیسى قریب من الجید3903391212.76 ورقلة16

16-09-1992لعریبي   حلیمة مقبول3903390110.36 الطاھیر17

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9253/ورقلة-ثانویة القصر الجدیدة: المؤسسة 

10-03-1989زكري   نصر الدین مقبول3903253810.37 ورقلة1

04-01-1994مجول   نسیبة مقبول3903253610.19 ورقلة2

20-06-1992سیدروحو   محمد ناصر الدین مقبول3903256110.93 ورقلة3

27-10-1992بوغابة   بالل مقبول3903262410.68 ورقلة4

10-03-1994شعیب   حنان مقبول3903264410.72 ورقلة5

11-09-1994مسعد   بسمة مقبول3903263311.70 ورقلة6

03-11-1991حجاج   حسام الدین مقبول3903267810.19 ورقلة7

04-11-1992زكري   خولة مقبول3903268510.39 ورقلة8

15-06-1993طبشي   سمیة مقبول3903271911.01 ورقلة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9253/ورقلة-ثانویة القصر الجدیدة: المؤسسة 

06-01-1992محمة   أمینة مقبول3903296410.79 ورقلة1

17-09-1993خادم اهللا   بسمة مقبول3903302311.94 ورقلة2

21-06-1993حریز   حمزة مقبول3903303310.73 القرارة غردایة3

27-07-1992باعمر   حلیمة مقبول3903303010.12 ورقلة4

25-07-1992بلخیرة   اسحاق قریب من الجید3903301913.27 ورقلة5

26-01-1991االطرش   بكیر قریب من الجید3903302512.24 القرارة6

01-01-1991حاج مسعود   الناصر مقبول3903301210.56 القرارة7

13-03-1994قنون   ریم مقبول3903305311.64 ورقلة8

25-09-1993ھنیدة   شادلیة مقبول3903307910.63 ورقلة9

04-12-1993میلس   سلیمة مقبول3903307110.27 ورقلة10

19-08-1994بیقة مولود   زھرة العلى مقبول3903311111.00 ورقلة11

09-01-1994حجاج   شریفة مقبول3903309710.35 ورقلة12

15-10-1990السایح   كلثوم مقبول3903311410.92 ورقلة13

28-02-1993بورحلة   سیدة مقبول3903309510.30 ورقلة14
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9253/ورقلة-ثانویة القصر الجدیدة: المؤسسة 

19-06-1994عوف   محمد قریب من الجید3903326413.63 غردایة1

10-11-1993حمدو   محمد مقبول3903325910.86 ورقلة2

08-08-1993موالتي   محمد صایر مقبول3903328911.38 تقرت3

05-07-1994حمتي   مروة مقبول3903331911.39 ورقلة4

15-03-1992مفتوح   مصطفى مقبول3903333711.51 ورقلة5

08-05-1994زیدي   یمینة مقبول3903341711.90 ورقلة6

26-08-1993زوزي   احمد قریب من الجید3903339012.23 ورقلة7

13-06-1994میلودي   تقوى قریب من الجید3903340312.47 ورقلة8

01-03-1994مداني   خولة مقبول3903345511.12 ورقلة9

13-09-1994فالح   جویریة قریب من الجید3903346113.85 ورقلة10

31-03-1991معمري   سریة مقبول3903354810.57 عین البیضاء11

14-06-1992لحرش   عبد النور مقبول3903362110.16 ورقلة12

20-10-1994قعري   كوثر مقبول3903359611.50 الرقیبة13

23-06-1994طاھرة   فیروز مقبول3903369210.76 ورقلة14

12-05-1994یازي   فتیحة مقبول3903369011.08 ورقلة15

16-04-1993بایوسف   ھنیة مقبول3903370311.73 ورقلة16

03-02-1994زكري   رجاء مقبول3903348010.23 ورقلة17

06-09-1994تمیسة   سمیحة قریب من الجید3903350212.85 ورقلة18

12-11-1992بوعلي   رفقة مقبول3903348710.01 ورقلة19

02-02-1993دحدوح   رجاء قریب من الجید3903347912.29 قسنطینة20

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9254/ورقلة- ثانویة حي السیلیس : المؤسسة 

22-10-1991االخضري   ھیام مقبول3903283510.38 حي الجامعي ورقلة1

27-10-1992سدراتي   إیمان مقبول3903283110.08 ورقلة2

21-07-1993مداني   ولید مقبول3903284410.12 ورقلة3

28-11-1991بواب   نور اإلیمان مقبول3903254810.51 ورقلة4

13-01-1991زقعیط   الزھرة مقبول3903261210.56 ورقلة5

22-07-1994كعبار   مروة مقبول3903259010.25 ورقلة6

29-07-1992بن خیرة   بالل مقبول3903262310.98 تقرت7

26-04-1990ربوح   سھیلة مقبول3903276011.12 ورقلة8

04-09-1991بن زینة   كنزة مقبول3903276811.77 ورقلة9

21-04-1993داداموسى   سھیلة مقبول3903276311.43 ورقلة10

10-02-1991بن ختو   زھیة مقبول3903276411.03 ورقلة11

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9254/ورقلة- ثانویة حي السیلیس : المؤسسة 

22-09-1994قورمیط   أمال مقبول3903319410.90 دراع المیزان1

05-10-1994عرباوي   مروة مقبول3903332211.17 ورقلة2

11-09-1993دادة موسى   الحاج عبد القادر ایوب مقبول3903336710.33 ورقلة3

06-05-1993مسلم   لویزة مقبول3903335411.42 ورقلة4

16-03-1994غربي   ایمان مقبول3903338910.80 ورقلة5

01-01-1992شبوعات   اسماعیل مقبول3903339210.81 ورقلة6

02-06-1994قاسمي   خولة مقبول3903345611.67 ورقلة7

28-02-1993برغیش   شھرة قریب من الجید3903357613.01 تبسة8

08-07-1992قد   سكینة مقبول3903355110.73 ورقلة9

02-11-1994شبي   عالء الدین قریب من الجید3903360012.18 ورقلة10

01-01-1991بازین   عائشة مقبول3903361310.00 ورقلة11

26-12-1993كاوجة   ھشام مقبول3903373911.18 ورقلة12

10-08-1994فراح   رانیا مقبول3903346911.37 أم البواقي13

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

29-12-1994ربیعي   سالمة مقبول3903401810.11 الرویسات1

11-11-1991الداوي   ھشام مقبول3903404011.28 الحدب الرویسات2

07-09-1990بن حود   عبد الفتاح مقبول3903403311.17 الرویسات3

31-08-1994الداوي   شیماء مقبول3903402110.90 الرویسات4

00-00-1994بن ساسي   فاطمة مقبول3903403510.32 الرویسات5

22-10-1990صالحي   زینب مقبول3903402210.29 الرویسات6

06-10-1991غربي   عائشة مقبول3903403010.54 الرویسات7

22-09-1994بن ساسي   أنفال مقبول3903397810.31 الرویسات8

24-03-1994بوكاري   مریم مقبول3903399110.19 الرویسات ورقلة9

01-01-1994بن الزائر   أسیا قریب من الجید3903399712.23 الرویسات ورقلة10

03-07-1994غرسي   أمیرة قریب من الجید3903397912.39 الطارف11

13-03-1992بن حمودة   حبارة مقبول3903401010.67 سیدي بلعباس12

06-07-1991بن تربح   البحري مقبول3903400210.69 الحدب الرویسات13

04-07-1994بن حود   نادیة مقبول3903398111.45 الرویسات14

22-12-1992باسماعیل   نور الھدى مقبول3903398510.15 ورقلة15

31-07-1994قریشي   حیاة مقبول3903401110.88 الرویسات16

10-04-1992قریشي   أسماء مقبول3903399511.84 أنقوسة ورقلة17

08-04-1993زبیري   مسعودة مقبول3903399811.95 ورقلة18

24-02-1994بقي   الزھرة مقبول3903400511.11 الرویسات19

07-08-1991بوزیان   لویزة مقبول3903400111.44 الرویسات20

26-05-1988بونوه   مونھ مقبول3903400010.02 الرویسات21

22-12-1994الداوي   مریم مقبول3903399210.00 الرویسات22

07-03-1994داوي   حدة قریب من الجید3903401212.02 الرویسات23

19-04-1993الداوي   لیلى مقبول3903398611.88 الرویسات24

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

15-05-1994فوالني   حاجة مقبول3903407010.09 الرویسات1

145من48:  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

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

17-08-1993میھاني   أحمد شوقي مقبول3903406411.40 بولوغین2

03-01-1993خدوسي   أرزقي مقبول3903406510.17 ورقلة3

01-02-1993حقیقة   یونس مقبول3903407111.34 الرویسات4

08-06-1994عباس   صفیة مقبول3903407610.61 الرویسات ورقلة5

13-09-1993حفصي   صفاء مقبول3903407510.22 ورقلة6

12-09-1994لغدیري   سعاد مقبول3903407410.36 بوزینة7

26-07-1991بقي   رشیدة مقبول3903407310.18 الرویسات8

20-02-1992بن ساسي   كوثر مقبول3903407810.04 الرویسات ورقلة9

23-03-1991بوتیس   محمد مقبول3903406210.27 مھدیة10

25-06-1994بلعید   أسماء مقبول3903406611.68 زریبة الواد11

28-05-1994عیاض   ھناء مقبول3903408010.43 ورقلة12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

23-05-1992صوالح   محمد الھواري مقبول3903411411.86 عین البیضاء1

28-06-1992طالبي   مریم قریب من الجید3903412312.08 قورایة2

27-08-1992دلمة   بسمة قریب من الجید3903413013.32 الرویسات ورقلة3

29-07-1990سوداني   حنان قریب من الجید3903413213.29 حجیرة4

06-10-1993معمري   خلیفة جید3903413414.23 ورقلة5

13-09-1992بریكي   محمد سیاف قریب من الجید3903411612.96 ورقلة6

02-02-1991طرمون   حسناء قریب من الجید3903413913.75 الرویسات7

18-03-1991بن جدید   نادیة قریب من الجید3903410713.72 رویسات8

20-09-1991دقیش   میلود قریب من الجید3903412012.98 الرویسات9

26-05-1992بن السائح   ملوكة جید3903410614.24 رویسات10

20-12-1991مھیري   ناریمان قریب من الجید3903410812.58 رویسات ورقلة11

09-02-1992عزي   جعفر قریب من الجید3903414113.63 ورقلة12

23-02-1992بن ھجیرة   لیلة قریب من الجید3903411213.78 رویسات13

11-11-1991شقلي   محمد عبد الرزاق قریب من الجید3903411812.77 الرویسات14

15-09-1991ملوح   محفوظ قریب من الجید3903412112.70 الرویسات15

01-07-1991قریدة   خدیجة قریب من الجید3903413712.46 الولجة16

08-01-1991مكاوي   ثویبة قریب من الجید3903413113.18 الرویسات ورقلة17

15-03-1992بن الزین   حنان قریب من الجید3903413313.06 ورقلة18

05-02-1991خروبي   نعیمة قریب من الجید3903411113.88 الرویسات19
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

20-02-1991بوغرارة   موسى قریب من الجید3903412812.68 الحجیرة20

19-02-1992غداري   منیر قریب من الجید3903410513.58 الرویسات21

12-05-1989ثلیب   محمد رضا قریب من الجید3903411513.21 الرویسات22

16-05-1993حمیداتو   حسام الدین قریب من الجید3903414013.68 ورقلة23

07-06-1994رموس   أحمد فتح اهللا مقبول3903411911.77 ورقلة24

05-04-1994بوزیان   أسماء قریب من الجید3903412512.61 الرویسات25

12-12-1993طواھیر   محمد علي مقبول3903411711.24 الرویسات26

25-09-1992بوزیان   محمد میلود مقبول3903411311.27 الرویسات ورقلة27

29-06-1992بقي   مراد قریب من الجید3903412212.11 الرویسات28

27-05-1990الداوي   خالد مقبول3903413511.74 الرویسات ورقلة29

12-06-1993بن طویلة   أمال مقبول3903410411.00 رویسات30

15-07-1993بوقطایة   أسماء قریب من الجید3903412412.57 رویسات31

15-04-1991دقیش   مصباح قریب من الجید3903412612.34 الرویسات32

01-02-1992بن طویلة   آمال مقبول3903410311.60 الرویسات33

21-02-1993مومني   نصریة مقبول3903411011.14 الرویسات34

15-03-1994عباسي   أم السعد قریب من الجید3903410212.40 الرویسات35

18-11-1990بورقعة   بركاھم مقبول3903412910.95 بحد الصحاري36

24-03-1994بوبكر   مسعود قریب من الجید3903412712.25 الرویسات ورقلة37

01-11-1992یمین   ناصر مقبول3903410910.05 ورقلة38

15-03-1993مكاوي   خدیجة قریب من الجید3903413812.27 الرویسات39

31-03-1992مسعودي   حیاة قریب من الجید3903413612.95 ورقلة40

20-12-1992طرمون   خولة قریب من الجید3903414312.39 الرویسات41

07-02-1989حارث   كنزة مقبول3903416211.10 الشریعة42

23-06-1993فروحات   سارة قریب من الجید3903415012.28 الرویسات43

12-07-1991بقي   عطیفة مقبول3903416911.21 رویسات44

18-09-1990معمري   فؤاد مقبول3903417010.58 الرویسات45

25-04-1990ثلیب   رضوان مقبول3903414511.17 رویسات46

02-02-1992بوعافیة   یوسف مقبول3903414411.17 رویسات47

22-11-1991شرفي   سفیان قریب من الجید3903415812.09 ورقلة48

28-04-1988بوعافیة   عبد الوھاب مقبول3903416810.27 الرویسات49

12-10-1990خدیمو   صوریة مقبول3903416011.46 رویسات50

07-10-1991حمیداتو   سفیان مقبول3903415710.13 ورقلة51
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

18-11-1993سلیماني   سعاد قریب من الجید3903415412.80 الشریعة52

31-07-1993قریشي   عبد الرحیم مقبول3903416611.77 الرویسات53

27-05-1992حمو علي   عبد الكریم مقبول3903416711.46 أدرار54

02-04-1994حود میسة   رقیة قریب من الجید3903414612.40 الرویسات55

14-05-1994بن طویلة   سعاد مقبول3903415511.02 الرویسات ورقلة56

12-04-1991عباسي   فاطمة الزھراء مقبول3903417110.51 الرویسات ورقلة57

15-09-1993بن طویلة   صلیحة مقبول3903414811.99 الرویسات ورقلة58

06-12-1993خیزار   زینب قریب من الجید3903415212.42 بسكرة59

23-10-1993ھلوبي   صفاء مقبول3903415611.53 الرویسات60

18-08-1992بن طویلة   كمال مقبول3903416111.58 الرویسات ورقلة61

23-07-1992ھاللي   شریفة مقبول3903415311.46 الرویسات62

30-08-1992حنیني   طارق مقبول3903415110.86 الرویسات ورقلة63

08-04-1993بن تربح   عبد الحق مقبول3903416510.42 الرویسات64

31-10-1992بوزیان   سلیمان مقبول3903414711.87 الرویسات65

21-03-1992حمودي   جعفر مقبول3903414211.57 الرویسات66

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

17-10-1994حقیقة   محمد مقبول3903421410.11 رویسات1

26-02-1995حود میسة   نور جید3903420815.14 الرویسات2

04-05-1993بن رغدة   نصر الدین مقبول3903420510.86 الرویسات3

17-10-1991حمودي   لمیاء مقبول3903419511.04 الرویسات4

30-04-1994نصیري   مبروكة مقبول3903420310.13 الرویسات5

03-10-1992حاج جیالني   أسماء مقبول3903423011.17 ورقلة6

10-08-1994كینة   نجاة قریب من الجید3903420212.01 الرویسات7

06-10-1994قریشي   ماریة قریب من الجید3903419812.10 رویسات ورقلة8

27-09-1994قریشي   محمد رضا قریب من الجید3903422013.89 رویسات ورقلة9

18-09-1992ھاللي   مباركة مقبول3903420010.04 الرویسات10

07-02-1992خدیمو   محمدالحبیب مقبول3903422611.64 الرویسات11

15-12-1994عیاض   الصافیة جید3903424214.90 الرویسات12

07-12-1994ثلیب   سلیمان ایوب مقبول3903426810.23 ورقلة13

16-07-1993حساني   سماح قریب من الجید3903426712.29 الرویسات14

21-01-1994عباس   رجاء مقبول3903426610.48 الرویسات15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9266/الرویسات-ثانویة مالك بن نبي: المؤسسة 

14-02-1992مغرابي   جمعة مقبول3903425310.00 الرویسات ورقلة16

16-07-1994أرزقي   أوریدة مقبول3903423510.56 ذراع المیزان17

18-05-1993بن ساسي   الحاج قدور مقبول3903423810.38 الرویسات18

19-02-1993عمومن   الیاس مقبول3903424011.49 الرؤیسات19

19-08-1994بن الزائر   ثویبة قریب من الجید3903425013.00 حي بابانو رویسات20

28-02-1993بن حرمة   حسیبة مقبول3903425910.28 رویسات ورقلة21

17-08-1993كاوجة   شمس الھدى مقبول3903427110.99 ورقلة22

14-04-1994بن زوادة   جعفر مقبول3903426011.52 الرویسات23

05-12-1994حجاج   خولة قریب من الجید3903426113.42 الرویسات24

12-07-1994وصیف فایزة   سلیمة جید3903426914.71 عین البیضاء25

09-06-1993بوزیان   الحاجة مقبول3903423910.80 الرویسات26

09-05-1993بوسماحة   امال قریب من الجید3903423712.09 الرویسات27

18-06-1992بوصبیع صالح   صالح مقبول3903427211.50 الرویسات28

17-07-1994بن مادي   سعدیة مقبول3903428311.39 الرویسات29

09-10-1992صدوقي   عبد الناصر مقبول3903430411.25 الرویسات30

21-03-1994بن الزائر   كلثوم قریب من الجید3903429313.15 الرویسات31

22-02-1994بوسعید   طھ مقبول3903428611.52 الرویسات32

08-03-1993ربوح   كریمة مقبول3903429411.40 الحجیرة33

06-08-1993رویم   طھ مقبول3903428510.29 رویسات34

31-01-1990بن الشرع   عبد الرزاق مقبول3903430710.05 عین البیضاء35

23-05-1994بن حود   زھرة مقبول3903428910.77 ورقلة36

02-06-1994بن رغدة   كوثر مقبول3903429511.09 الرویسات37

09-06-1992برزیقة   عماد الدین قریب من الجید3903429712.14 الرویسات38

23-08-1994بن تربح   فھیمة مقبول3903432410.00 الرویسات39

17-01-1992الداوي   إسحاق مقبول3903433110.96 رویسات40

22-05-1992فلقت   عقبة مقبول3903431510.69 الرویسات41

07-12-1994بن سا سي   ھند قریب من الجید3903432613.07 الرویسات42

07-08-1995قریشي   فاطمة الزھراء مقبول3903432011.19 الرویسات43

145 العدد اإلجمالي للناجحین 

145من52:  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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9267/الرویسات-ثانویة حي الزیاینة: المؤسسة 

22-03-1993برزیقة   سمیة مقبول3903401710.50 رویسات ورقلة1

10-04-1992بلمھدي   وفاء مقبول3903404110.58 حاسي مسعود2

25-08-1993بوزیان   صبرینة مقبول3903401910.15 ورقلة3

07-03-1993رویم   شریفة مقبول3903402410.50 الرویسات4

04-08-1993عواج   عبدالنور مقبول3903403410.39 باتنة5

23-05-1994عیاض   علي قریب من الجید3903402812.47 الرویسات ورقلة6

08-02-1994برجي   الشریفة مقبول3903400411.61 سیدي خویلد7

28-02-1992بن الشیخ   أحمد ریاض مقبول3903398710.58 الرویسات8

15-10-1993بن حمیدة   یمینة مقبول3903400910.81 رویسات ورقلة9

07-10-1994بن فردیة   مروة مقبول3903399411.14 ورقلة10

28-01-1993بوزیان   خولة مقبول3903401510.02 ورقلة11

25-06-1993بوزیان   مروة مقبول3903399310.60 الرویسات12

01-02-1994بوزیان   نوح مقبول3903398411.38 الرویسات ورقلة13

14-07-1991دبابي   معاذ مقبول3903399911.71 الرویسات14

02-09-1991علي   ادریس مقبول3903400710.00 ورقلة رویسات15

26-12-1992علي   بیالل مقبول3903400811.04 الرویسات16

23-03-1994بن الزوخ   أسماء قریب من الجید3903399612.44 الرویسات ورقلة17

04-04-1992مشروم   محفوظ مقبول3903398910.26 الرویسات18

02-07-1992معاش   المیة قریب من الجید3903398013.25 الرویسات19

20-10-1994مؤذن   خولة قریب من الجید3903401613.29 الرویسات ورقلة20

22-03-1991وارث   الغالیة مقبول3903400611.83 الرویسات21

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9267/الرویسات-ثانویة حي الزیاینة: المؤسسة 

10-01-1992بن جنیدي   أحمد قریب من الجید3903421212.14 الرویسات1

04-01-1993بن ساسي   أمال مقبول3903419310.82 الرویسات ورقلة2

05-08-1994بن طبال   مرضیة مقبول3903422710.04 الرویسات3

28-04-1992حسیني   محمد االمین مقبول3903421711.24 ورقلة4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9267/الرویسات-ثانویة حي الزیاینة: المؤسسة 

24-09-1995طواھیر   نور اإلیمان مقبول3903420910.35 ورقلة5

03-11-1991عباس   نبیل مقبول3903420110.14 الرویسات6

26-08-1993عیاض   محمد بدر الدین مقبول3903421910.32 الرویسات7

26-06-1994قناوة   مروة قریب من الجید3903422812.85 الرویسات ورقلة8

17-01-1995مریقة   مروة مقبول3903422910.35 ورقلة9

26-06-1993ھمال   نفیسة مقبول3903420610.77 الرویسات10

15-03-1993بن كریمة   ابتسام مقبول3903424511.52 الرویسات11

02-01-1993تارقي   حوریة مقبول3903426210.00 الرویسات12

14-12-1991حجاج   العربي قریب من الجید3903424412.22 ورقلة13

25-12-1991دیدة   حذیفة قریب من الجید3903425412.85 رویسات ورقلة14

11-07-1993كموش   امیرة مقبول3903424111.03 ورقلة15

07-08-1991بن نانة   عامرة مقبول3903430011.39 ورقلة16

04-12-1994بوزیان   شریفة مقبول3903427910.39 الرویسات17

03-02-1993بومعزة   سفیان قریب من الجید3903428412.24 حاسي مسعود18

08-04-1991تارش   عادل مقبول3903430110.74 حاسي مسعود19

10-08-1994عنتیر   صابرین مقبول3903427411.84 الرویسات20

10-11-1993قدوري   شعیب قریب من الجید3903428112.29 الرویسات ورقلة21

03-01-1993مكاوي   شیماء مقبول3903427610.39 الرویسات ورقلة22

19-03-1990ھیذب   عبد الرحمان مقبول3903430611.98 انقوسة ورقلة23

19-10-1993بن ساسي   فاطمة الزھرة مقبول3903432110.99 الرویسات24

02-06-1991رملي   فاطمة الزھراء مقبول3903431810.57 ورقلة25
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

11-07-1992دریدري   فاطمة الزھراء مقبول3903448010.14 عین البیضاء1

04-07-1993مشري   ولید مقبول3903449410.44 ورقلة2

01-01-1994صدوقي   صبرینة مقبول3903444210.61 عین البیضاء3

22-08-1990زواوید   نجاة مقبول3903436110.52 عین البیضاء4

27-06-1994زواوید   مباركة مقبول3903436010.35 عین البیضاء5

27-07-1990جعمون   ایمان مقبول3903439210.86 القل سكیكدة6

07-02-1994سباق   رتیبة مقبول3903442610.96 عین البیضاء7

13-05-1994العیاضي   حوریة قریب من الجید3903442012.25 بالمغیر الوادى8

21-01-1994زواوید   بوجمعة مقبول3903439810.01 عین البیضاء9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

31-05-1993جمعي   محمد مقبول3903451911.98 اوالد عیش1

20-06-1992بن میر   صابرین مقبول3903453611.00 ورقلة2

15-03-1992بورحالوي   سارة مقبول3903453711.17 عین البیضاء3

24-06-1993جالبي   شریفة مقبول3903454411.42 عین البیضاء4

03-03-1993سمان   فاطمة الزھراء مقبول3903455211.43 عین البیضاء5

30-09-1994صدوقي   عبد القادر یاسین مقبول3903454710.65 عین البیضاء6

26-08-1992كینة   فطیمة مقبول3903455411.15 ورقلة7

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

06-11-1990تالي   ھاجر مقبول3903470810.94 عین البیضاء1

01-09-1993قطوش   إبتسام مقبول3903471111.50 عین البیضاء2

08-09-1994حمیم   ھاجر مقبول3903470910.55 عین البیضاء3

13-08-1994عمومن   ولید قریب من الجید3903471413.16 عین البیضاء4

22-05-1994اإلمام   ھناء قریب من الجید3903470712.17 عین البیضاء5

31-07-1994بن میر   فاتن قریب من الجید3903470112.23 عین البیضاء6

02-12-1994تلیلي   وداد مقبول3903471510.59 عین البیضاء7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

08-07-1990بن الشیخ   ھشام مقبول3903471310.82 ورقلة8

25-10-1992بوسعید   إبراھیم مقبول3903471210.27 ورقلة9

18-10-1992خویلد   محمد عبد الوھاب مقبول3903460711.73 عین البیضاء10

08-03-1991غراب   محمد إلیاس مقبول3903460811.41 ورقلة11

20-06-1990قاجة   محمد مقبول3903459611.03 عین البیضاء12

09-11-1991لظفار   مریم مقبول3903461211.34 عین البیضاء13

01-03-1994حروز   نور الھدى مقبول3903459211.95 عین البیضاء14

11-02-1994حروز   نورة مقبول3903459410.23 عین البیضاء15

25-06-1994عیاد   مروة مقبول3903461710.43 عین القدیمة عین البیضاء16

12-07-1991معمري   محمدرضا مقبول3903461110.75 ورقلة17

06-03-1993بوعالتي   نورة مقبول3903459310.29 عین البیضاء18

23-12-1994زاوي   ماریة قریب من الجید3903458213.13 عین البیضاء19

01-05-1994بوسعید   أمال مقبول3903458110.73 عین البیضاء20

24-11-1994بن حبیرش   مریم مقبول3903461310.11 عین البیضاء21

23-06-1994سعیدي   نسیمة قریب من الجید3903458612.27 تخمارت فرندة22

10-01-1994عاللي   نور الھدى مقبول3903459111.07 عین البیضاء23

05-07-1994اإلمام   محمد جابر مقبول3903460311.48 عین البیضاء ورقلة24

12-12-1992بن منصور   مباركة قریب من الجید3903458312.58 عین البیضاء25

27-04-1994بوسعید   محمد ھشام مقبول3903460910.00 ورقلة26

21-01-1994درید   محمد نصر الدین مقبول3903459911.43 عین البیضاء27

10-11-1992قوارح   مریم شریفة مقبول3903461410.85 عین البیضاء28

23-06-1993بركات   أحمد مقبول3903459810.30 عین البیضاء29

24-09-1992بن حبیرش   أحمد اسامة مقبول3903460111.53 عین البیضاء30

21-11-1991بن منصور   أحمد سفیان مقبول3903460510.56 عین البیضاء31

30-04-1993بن منصور   محمد عبد الصمد قریب من الجید3903460612.05 عین البیضاء32

28-09-1993بن منصور   مروة مقبول3903461511.04 عین البیضاء33

13-06-1991بوعكاز   نجیب مقبول3903458411.60 باتنة34

15-05-1993تاللي   حلیمة قریب من الجید3903464012.92 ورقلة35

05-04-1993تاللي   حنان مقبول3903463911.76 عین البیضاء36

23-09-1991مقدم   خولة مقبول3903465710.77 عین البیضاء37

02-01-1994عیاد   خولة مقبول3903465810.99 عین القدیمة عین البیضاء38

22-05-1994قاجة   جھیدة مقبول3903465611.65 عین البیضاء39
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

30-08-1991عزري   جھاد مقبول3903465510.33 ونزه40

01-10-1994بوعافیة   الھام قریب من الجید3903463212.70 عین البیضاء ورقلة41

28-01-1993طالبي   لویزة مقبول3903462511.81 عین البیضاء42

30-05-1993معمري   الحاج العید قریب من الجید3903462812.10 عین البیضاء43

02-10-1991بداع   یعقوب مقبول3903465411.89 عین البیضاء44

25-01-1992بن منصور   یامنة مقبول3903464411.32 عین البیضاء45

10-12-1990بن میر   حمزة مقبول3903464311.02 عین البیضاء46

22-03-1992بن میر   خالد مقبول3903464511.18 عین البیضاء47

08-01-1991صیفي   صالح قریب من الجید3903466612.46 عین البیضاء48

19-04-1992عبیبسي   حواء مقبول3903466011.47 عین البیضاء ورقلة49

12-08-1993عربي   عائشة مقبول3903468411.55 سیدي خویلد50

17-09-1992غول   صفاء مقبول3903467411.22 جامعة51

20-06-1993معمري   رمیساء مقبول3903466111.06 عین البیضاء52

09-12-1993بوسعید   سعاد مقبول3903467311.35 عین البیضاء53

18-10-1993جالبي   ریاض مقبول3903466210.52 عین البیضاء54

12-03-1992حروز   كمال مقبول3903467710.09 عین البیضاء55

02-12-1992معمري   عبد الجلیل مقبول3903468910.37 عین البیضاء56

01-11-1993مقدم   عمر مقبول3903468211.05 عین البیضاء57

16-07-1994بوسعید   سومیة قریب من الجید3903467512.25 عین البیضاء58

12-11-1993جعفور   سارة مقبول3903466711.27 عین البیضاء59

16-09-1994دناقیر   سومیة مقبول3903467611.77 عین البیضاء60

28-05-1993صالحي   عبد اهللا مقبول3903468710.56 ورقلة61

28-12-1992تلي   زكریاء مقبول3903467110.59 عین البیضاء62

22-06-1994حمیم   خولة مقبول3903465911.97 عین البیضاء63

14-07-1994بداوي   زكریاء قریب من الجید3903467212.51 خنشلة64

09-04-1991بوعافیة   عبد الصبور مقبول3903469410.36 عین البیضاء65

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

19-12-1993روابح   ھاجر مقبول3903485910.27 عین البیضاء1

12-09-1994اإلمام   إحسان مقبول3903486310.44 الشط عین البیضاء2

05-02-1994عیاد   وسیلة مقبول3903486611.26 عین البیضاء3

02-01-1994عیاد   إسماعیل مقبول3903486411.25 عین البیضاء4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

27-03-1994فراح   ھاجر مقبول3903486111.99 عین البیضاء5

23-07-1991نعیمي   ھشام مقبول3903486511.96 عین البیضاء6

05-05-1993حمیم   أسماء مقبول3903476110.10 عین البیضاء7

21-10-1994عیفة   أمینة قریب من الجید3903474112.16 ورقلة8

14-06-1994 لعروسي   أمینة قریب من الجید3903473912.05 عین البیضاء9

14-08-1994مقدم   أمینة قریب من الجید3903474013.84 عین البیضاء10

16-03-1994قادري   الیامنة جید3903476514.43 عین البیضاء11

07-03-1992بوزیان   محمد الشریف ناجي مقبول3903475210.53 ورقلة12

10-01-1994بن میر   حدة قریب من الجید3903478713.88 عین البیضاء13

31-08-1994قعمور   خولة قریب من الجید3903479212.35 عین البیضاء14

25-06-1992رواي   داللة مقبول3903477810.76 عین البیضاء15

26-11-1994شریخ   رانیة قریب من الجید3903479313.18 عین الخضراء16

04-12-1994بن منصور   سالمة قریب من الجید3903480712.15 األغواط17

05-08-1994معمري   سناء مقبول3903480210.31 عین البیضاء ورقلة18

01-01-1996معمري   سندس رانیا قریب من الجید3903480312.88 عین البیضاء19

14-07-1994بن زوادة   رونق مقبول3903479811.18 حاسي مسعود20

17-12-1994مقدم   سلوة مقبول3903480611.33 عین البیضاء21

18-02-1994دناقیر   فاطمة جید جدا3903485016.19 عین البیضاء22

12-11-1994صدوقي   صفیة مقبول3903482310.30 الشط عین البیضاء ورقلة23

11-01-1995فتني   فاطمة الزھرة مقبول3903485410.13 عین البیضاء24

29-08-1994معمري   فاطمة مقبول3903485111.16 عین البیضاء25

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9271/عین البیضاء-ثانویة  مسروق الحاج عیسى: المؤسسة 

10-12-1993بوعالتي   عائشة مقبول3903490110.22 عین البیضاء1

05-03-1992بوشكیمة   األزھر مقبول3903489111.08 النقر2

12-12-1990موتو   عبد الرزاق مقبول3903490310.21 حاسي بن عبد اهللا3

21-04-1993سباق   حمزة مقبول3903489411.79 عین البیضاء4

03-03-1993بلمسعود   الطاھر مقبول3903489210.59 عین البیضاء5

23-08-1991معمري   العالیة مقبول3903489310.34 عین البیضاء6

12-04-1993بوشوشة   یوسف مقبول3903489810.69 عین البیضاء7

09-02-1993جعفور   عبد الحكیم مقبول3903490210.25 ورقلة8

15-08-1992أومایة   محمد توفیق مقبول3903488710.60 عین البیضاء9
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9272/سیدي خویلد-ثانویة سیدي خویلد: المؤسسة 

30-10-1992درید   عبد الرزاق مقبول3903447110.34 عین البیضاء1

27-05-1994عجینة   ھند مقبول3903448710.41 سكیكدة2

23-10-1993غدامسي   كریمة مقبول3903445710.07 حاسي بن عبد اهللا3

24-03-1992ذكار   صھیب مقبول3903445211.98 ورقلة4

14-04-1993شوالة   عائشة مقبول3903446611.27 سیدي خویلد5

12-01-1992خویلدي   سمیة مقبول3903443410.60 سیدي خویلد6

25-07-1993بشني   كریمة مقبول3903445610.50 ورقلة7

23-10-1994معروف   سلمة مقبول3903443310.15 حاسي مسعود8

20-02-1993بن ھجیرة   ملیكة مقبول3903435410.97 حاسي بن عبد اهللا9

18-02-1993قط   مباركة مقبول3903435811.06 حاسي بن عبد اهللا10

15-09-1993درید   ملیكة مقبول3903435510.60 سیدي خویلد11

08-08-1993روابح   نادیة قریب من الجید3903435712.42 البور12

17-08-1993قفال   أسماء مقبول3903437810.24 حاسي بن عبد اهللا13

05-05-1993جودي   حنیفة مقبول3903440111.69 ورقلة14

12-04-1993زوا   براھیم مقبول3903439710.13 سیدي خویلد15

25-08-1993سماعیلي   خولة مقبول3903441810.88 ام الرانب سیدي خویلد16

01-06-1993جوھري   یمینة مقبول3903440411.40 حاسي بن عبد اهللا17

09-03-1993رواي   بلخیر مقبول3903439410.40 عین البیضاء18

18-02-1992خالدي   حیزیة مقبول3903441410.00 حاسي بن عبد اهللا19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9272/سیدي خویلد-ثانویة سیدي خویلد: المؤسسة 

12-01-1992قویسم   صبرینة مقبول3903454010.07 قصر الشاللة1

07-06-1993موفق   بثینة مقبول3903452711.10 العلمة2

22-06-1993عمران   مریم مقبول3903452110.00 ورقلة3

22-09-1991سعایدیة   زینب مقبول3903454211.75 قالمة4

01-10-1994بورقعة   ظریفة قریب من الجید3903454813.80 سیدي خویلد ورقلة5

28-08-1993دلیل   فاطمة مقبول3903455010.64 حاسي بن عبد اهللا6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9272/سیدي خویلد-ثانویة سیدي خویلد: المؤسسة 

24-02-1994خضران   زین الدین مقبول3903454111.92 قسنطینة7

18-05-1994لعشاش   یاسر مقبول3903453110.33 ورقلة8

03-07-1994رایسي   إسمھان أمیرة مقبول3903455710.87 وادي العالیق9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9272/سیدي خویلد-ثانویة سیدي خویلد: المؤسسة 

27-10-1994بدیار   ھاجر قریب من الجید3903471013.48 ورقلة1

17-08-1990خالدي   فتیحة مقبول3903470411.36 حاسي بن عبد اهللا2

15-01-1991جدي   فتیحة مقبول3903470510.39 سیدي خویلد3

22-11-1994بوعكة   محمد تقي الدین مقبول3903460211.69 ورقلة4

13-02-1993زویتن   أحمد مقبول3903459711.35 ورقلة5

24-07-1991مریزیق   أسماء مقبول3903461810.77 حاسي بن عبد اهللا6

13-08-1993جدي   نھال قریب من الجید3903458912.51 الجزائر7

05-06-1992دقیش   آمال قریب من الجید3903458012.33 حاسي بن عبد اهللا8

21-12-1992بن فرج اهللا   مبروكة مقبول3903458510.78 ورقلة9

12-02-1992بن تواتي   نعیمة مقبول3903458810.45 غردایة10

01-12-1990بلحاج   أم السعد مقبول3903457910.86 الحجیرة11

25-05-1992بولفعة   حسین مقبول3903465210.72 ورقلة12

23-11-1993لیمام   ابراھیم مقبول3903463410.46 عین البیضاء13

16-08-1992سماحي   حسام الدین مقبول3903464810.02 ورقلة14

21-11-1992بن كران   حسام الدین مقبول3903464911.32 حاسي بن عبد اهللا15

11-11-1992قوارح   احمد مقبول3903463510.27 سیدي خویلد16

20-04-1994جوھري   جمیلة مقبول3903464111.50 حاسي بن عبد اهللا17

21-06-1993حامد   شرف الدین مقبول3903467011.16 القبة18

29-03-1993بن یونس   غنیة مقبول3903467910.46 ورقلة19

09-03-1991عمیرات   عبد الباري مقبول3903468810.00 حاسي بن عبد اهللا20

18-07-1994عمیرات   زینب مقبول3903466910.50 حاسي بن عبد اهللا21

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9272/سیدي خویلد-ثانویة سیدي خویلد: المؤسسة 

02-01-1994شبوعات   إیمان قریب من الجید3903486213.55 المخادمة1

16-11-1992بوعافیة   احمد صابر قریب من الجید3903477012.86 عین البیضاء2

28-11-1994مداس   نور الھدى مقبول3903474911.83 البیرین3
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9272/سیدي خویلد-ثانویة سیدي خویلد: المؤسسة 

02-02-1995شطي   لمیس جید3903474215.38 الكالیتوس4

29-05-1993شاشة   نذیر مقبول3903474511.49 كلمار   فرنسا5

11-12-1994بن الشیخ   بالل مقبول3903477410.40 الحجیرة6

01-11-1993زیان   أسماء قریب من الجید3903476212.75 سیدي خویلد7

14-07-1994بوحامد   أكرم مقبول3903476411.05 جامعة8

13-09-1994رواي   ماریة مقبول3903474311.01 ورقلة9

08-09-1994حفصي   نجاة قریب من الجید3903474713.33 سیدي خویلد10

21-06-1994خویلدي   السایح مقبول3903476711.76 حاسي بن عبد اهللا11

16-05-1993بن السایح   ماریة نور الھدى مقبول3903474411.52 تقرت12

06-12-1993ذكار   صلیحة مقبول3903480411.81 سیدي خویلد13

14-06-1993خویلدي   حنان مقبول3903477911.88 انقوسة غرس بوغفالة14

14-10-1993مبروكي   خالد مقبول3903478410.18 الحجیرة15

05-05-1994جوھري   سارة مقبول3903481110.24 ورقلة16

22-12-1993لغریب   خالد مقبول3903478511.11 المغیر17

05-12-1994خویلدي   رقیة مقبول3903479710.11 ام الرانب سیدي خویلد18

05-08-1994شریرات   یحي قریب من الجید3903478812.28 حاسي بن عبد اهللا19

02-10-1994كماسي   شیماء مقبول3903481510.30 ورقلة20

03-06-1994لیمام   ثوریة مقبول3903477710.60 ورقلة21

22-11-1994جیلي   عبد الباسط مقبول3903483611.33 سیدي عامر تقرت22

02-01-1994بوعافیة   فردوس مقبول3903485511.20 عین البیضاء23

15-11-1994عمیرات   عبد الباقي مقبول3903483711.07 حاسي بن عبد اهللا24

13-10-1994عباسي   عائشة مقبول3903483311.14 المغیر25

27-11-1993بن قطایة   زینب مقبول3903481910.35 حاسي بن عبد اهللا26

24-08-1993بوعافیة   سھیلة قریب من الجید3903482512.04 عین البیضاء27

10-07-1994راشدي   عبد الحمید مقبول3903483911.55 سیدي خویلد28

23-09-1992خالدي   علي مقبول3903483011.03 ام الرانب سیدي خویلد29

05-03-1994بومشاش   عبدالفتاح قریب من الجید3903484312.67 ورقلة30

06-10-1992قعمور   فاطمة الزھرة مقبول3903485211.46 عین البیضاء31

06-01-1994باعلي   سھیلة مقبول3903482611.19 أنقوسة32
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9275/الحجیرة-ثانویة طارق بن زیاد: المؤسسة 

10-03-1994ذوادي   زینب مقبول3903498810.33 الحجیرة1

23-05-1994خنفر   حیاة مقبول3903496911.16 لقراف2

09-02-1992باخالد   عثمان مقبول3903500010.99 الحجیرة3

29-05-1994بن عطاءاهللا   سلیمة مقبول3903498011.17 الحجیرة4

17-05-1993بیرش   سارة مقبول3903498510.14 الحجیرة5

13-06-1994عباس   سعیدة مقبول3903499211.12 الطیبات6

28-12-1992مزاري   عادل مقبول3903499911.31 الحجیرة7

27-05-1994جغاب   فاطمة زھرة مقبول3903501510.56 الحجیرة8

13-01-1993شعیب   عفاف مقبول3903501110.08 لقراف9

26-04-1994بن عطاهللا   وداد مقبول3903502210.32 الحجیرة10

30-07-1992قریدة   فضیلة مقبول3903501810.97 الحجیرة11

02-10-1994بالرقي   فریدة مقبول3903501711.44 تقرت12

20-08-1994العیاط   فاطمة مقبول3903501411.13 لقراف13

07-07-1992زناتي   وسیلة مقبول3903502410.41 لقراف الحجیرة14

07-05-1993تارش   االخضر مقبول3903495110.65 الحجیرة15

03-04-1992معبدي   مفیدة مقبول3903494910.39 الحجیرة16

30-09-1993دمیعي   حلیمة مقبول3903495911.10 الحجیرة17

02-02-1994بلمھدي   مبروكة مقبول3903493111.67 الحجیرة18

10-11-1991منصوري   الخنساء قریب من الجید3903495212.25 الحجیرة19

16-11-1991بوقفة   یاسر عبد الصبور مقبول3903496510.50 الحجیرة20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9275/الحجیرة-ثانویة طارق بن زیاد: المؤسسة 

22-03-1994مشري   وسیلة قریب من الجید3903520612.20 الحجیرة1

17-09-1993قویدري   نسرین مقبول3903505410.78 الحجیرة2

01-09-1992مزاري   محمد عبد الغفور مقبول3903507211.75 الحجیرة3

22-04-1994بن سدیرة   نورة قریب من الجید3903505913.15 الحجیرة4

28-08-1994بساسي   نوال مقبول3903505510.35 الحجیرة5

145من63:  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

9275/الحجیرة-ثانویة طارق بن زیاد: المؤسسة 

21-02-1994سلخان   مسعودة مقبول3903508310.85 النزلة تقرت6

11-10-1992بالرقي   محمد االزھر مقبول3903506610.59 الحجیرة7

03-07-1994بیرش   مریم قریب من الجید3903507613.62 الحجیرة8

09-10-1994زناتي   لطیفة مقبول3903508011.54 لقراف9

14-10-1994اسماوي   لیلى قریب من الجید3903506013.62 العطف10

18-03-1993بن أم ھاني   أحمد مقبول3903506111.15 الحجیرة11

01-05-1994بلعباس   نبیلة مقبول3903504910.75 تقرت12

02-07-1992صندالى   مصطفى مقبول3903508110.35 لقراف الحجیرة13

19-09-1990بوقفة   محمد بشیر مقبول3903507010.10 تقرت14

06-07-1993مازوزي   نصیرة مقبول3903505311.10 لقراف15

25-07-1994بن عطاء اهللا   لطیفة جید3903507914.86 الحجیرة16

26-10-1992نقادي   مسعودة مقبول3903508211.25 الحجیرة17

09-06-1993رحیم   المنذر مقبول3903508710.31 الحجیرة18

14-06-1992بوقطیط   الھاشمي مقبول3903509310.32 لقراف الحجیرة19

23-08-1993قریدة   یمینة مقبول3903511210.54 الحجیرة20

18-06-1994بالطیب   ایمان مقبول3903509410.27 الحجیرة21

07-12-1994ربوح   جالل مقبول3903510410.23 لقراف22

10-12-1992نصیر   جیاللي مقبول3903512010.60 الحجیرة23

27-12-1993زناتي   حنان قریب من الجید3903510612.40 لقراف الحجیرة24

17-11-1992شبوب   بوبكر قریب من الجید3903510312.89 لقراف25

04-05-1994بن عطاء اهللا   بشیر مقبول3903510111.84 الحجیرة26

28-03-1993محمدي   ام السعد مقبول3903508610.60 تقرت27

30-10-1993منصوري   امیر علي مقبول3903508911.75 الحجیرة28

02-07-1994صلوح   ایمان قریب من الجید3903509512.05 الحجیرة29

24-12-1994خنفر   یامنة جید3903511514.10 لقراف30

21-06-1993بالطیب   حنان مقبول3903510511.44 الحجیرة31

23-06-1993ربوح   دلیلة مقبول3903510910.78 الحجیرة32

29-01-1992بوجمعة   العطرة مقبول3903509110.71 الحجیرة33

18-04-1994باشي   سلیم مقبول3903513711.05 الحجیرة34

11-03-1994قویدري   سعیدة قریب من الجید3903515312.50 الحجیرة35

08-11-1994بریك   جوھر قریب من الجید3903513013.59 الحجیرة36

29-12-1993بن محمد   زھیة مقبول3903515810.50 الحجیرة37
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9275/الحجیرة-ثانویة طارق بن زیاد: المؤسسة 

30-09-1993بن حاجة   سمیة مقبول3903513911.50 الحجیرة38

27-10-1992بوغرارة   سعاد مقبول3903514910.67 الحجیرة39

28-10-1994محمدي   ربیعة قریب من الجید3903513313.30 الحجیرة40

29-10-1994بوقفة   سلیمة مقبول3903513811.47 الحجیرة41

10-06-1993نصیر   زكریاء قریب من الجید3903514812.72 الحجیرة42

25-11-1993قریدة   سعد مقبول3903515110.59 الحجیرة43

23-08-1994سعداوي   خولة مقبول3903512911.28 الحجیرة44

15-01-1993صندالي   زھیة مقبول3903515711.55 لقراف الحجیرة45

16-12-1992بوقفة   رابح مقبول3903513111.15 تقرت46

11-09-1992حمدون   خولة مقبول3903512811.49 الحجیرة47

18-10-1992بوقفة   زین العابدین مقبول3903514611.08 لقراف48

13-03-1994قباز   عبد الرحمان قریب من الجید3903518013.78 زرالدة49

21-07-1994بتقي   فائزة مقبول3903519810.07 الحجیرة50

06-05-1994جریوي   فتیحة قریب من الجید3903519912.22 حاسي مسعود51

23-09-1991نعام   عبد الحق مقبول3903517710.71 النزلة52

04-11-1992ربوح   ھارون مقبول3903520310.86 الحجیرة53

23-01-1994منصوري   فوزیة قریب من الجید3903520113.87 الحجیرة54

01-06-1993قریدة   عبد الرزاق قریب من الجید3903518113.19 الحجیرة55

28-11-1992دمیعي   عطیة مقبول3903518811.85 الحجیرة56

23-02-1993منصوري   عبدالحمید مقبول3903518610.70 الحجیرة57

01-02-1992بالرقي   عبد اهللا مقبول3903517111.14 الحجیرة58

24-11-1993تارش   عبد الكریم مقبول3903518411.70 الحجیرة59

19-11-1993بوقفة   عبد الوھاب قریب من الجید3903518512.42 لقراف60

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9275/الحجیرة-ثانویة طارق بن زیاد: المؤسسة 

14-02-1992ربوح   أیوب مقبول3903523510.27 الحجیرة1

15-05-1993تلي   عبد الباسط قریب من الجید3903525612.06 الحجیرة2

16-03-1994نصیر   نور الھدى مقبول3903523011.37 الحجیرة3

18-06-1994الضب   عاشور مقبول3903525511.70 الحجیرة4

23-06-1994ربوح   صفاء مقبول3903524710.45 الحجیرة5

05-09-1994بن سلیمان   فایزة مقبول3903525910.76 الحجیرة6
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86 العدد اإلجمالي للناجحین 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

10-11-1994برقوق   الزھرة مقبول3903534710.06 عین الصحراء النزلة1

03-08-1993سنیقرة   خولة مقبول3903539010.88 تقرت2

23-01-1994غیابة   حكیمة مقبول3903538511.42 تقرت3

01-10-1994بكوش   خالد جید3903537014.74 تقرت4

12-07-1993زھرونة   سارة مقبول3903541510.15 تقرت5

10-10-1994خمیسات   سندس أیة اهللا مقبول3903539910.59 محمد بلوزداد الجزائر6

11-02-1994زروقي   سارة مقبول3903541610.93 تقرت7

14-11-1992شعباني   سھام مقبول3903545010.29 تقرت8

11-10-1994كافي   علي مقبول3903546710.28 تقرت9

04-10-1993الحاج عشور   قاسم قریب من الجید3903546212.18 تقرت10

04-08-1994سالمي   عبد الرحیم مقبول3903548010.05 النزلة11

24-06-1994بورنان   فتحیة مقبول3903549310.14 تقرت12

09-03-1993بولیفة   إیمان مقبول3903551211.66 تقرت13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

29-10-1993بادة   منال مقبول3903559810.62 تقرت1

18-05-1994ناصر   مروى صفاء مقبول3903562011.60 باتنة2

23-12-1993ھدروق   بوثینة مقبول3903563211.61 النزلة تقرت 3

11-12-1993العقون   السایح مقبول3903562411.23 النزلة تقرت4

14-07-1991روابح   محمد السعید مقبول3903561010.48 تقرت5

01-08-1993زالسي   حنان مقبول3903563311.39 الوادي6

02-01-1991بن طریة   نورة مقبول3903560810.04 النزلة تقرت7

29-01-1992كرامة   أسماء مقبول3903562211.82 النزلة تقرت8

07-03-1991فتیتة   محسن مقبول3903561710.74 تقرت9

30-09-1992خیشة   منیرة مقبول3903559911.81 النزلة10

09-04-1994سعداوي   نورة قریب من الجید3903560912.05 تقرت11

12-11-1994محمدي   خلیده مقبول3903563411.65 النزلة12
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

06-12-1992مرابطي   اشراق مقبول3903562910.53 النزلة13

27-07-1994قرمیط   آمنة مقبول3903559710.55 عین الشوشة جامعة والیة الوادي14

08-03-1994غزال   فاطمة مقبول3903566710.72 النزلة15

29-09-1993حركات   سمیة مقبول3903564710.45 تقرت16

27-02-1994دبة   ریم مقبول3903564410.23 النزلة17

15-07-1994تینعمري   عزیزة مقبول3903566310.17 النزلة تقرت18

03-05-1994قزي   خالد مقبول3903563711.76 النزلة19

30-01-1993حیدش   فطیمة مقبول3903566910.92 تقرت20

05-03-1993مرخوفي   عربیة مقبول3903566210.53 جامعة21

08-09-1993بن الزین   فؤاد مقبول3903566510.00 تقرت22

16-10-1991بن أمنة   خیریة مقبول3903563810.68 النزلة23

01-09-1990طرابلسي   حسام الدین مقبول3903563911.45 تقرت24

24-03-1994بن شبیبة   خولة مقبول3903564110.35 النزلة تقرت والیة ورقلة25

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

11-11-1994عتوسي   إشراق قریب من الجید3903641112.28 تقرت1

01-01-1994مجرالو   إیمان جید3903639314.18 تقرت2

24-02-1993قدة   ھاجر مقبول3903638011.56 تقرت3

06-05-1994بن عثمان   ھاجر قریب من الجید3903638212.97 تقرت4

29-08-1994عبیة   ھیام مقبول3903639911.96 النزلة5

13-02-1993مسعودي   إسحاق مقبول3903640810.75 الشقة6

27-09-1993ھزبري   وفاء قریب من الجید3903641813.14 تقرت7

20-12-1994ملیانة   أمال جید3903570414.04 تقرت8

08-06-1995قابوسة   أماني جید جدا3903570616.00 تقرت9

07-09-1994السایح لمبارك   لمیاء مقبول3903572110.31 تقرت10

01-02-1994مسعودي   منال قریب من الجید3903570812.85 تقرت11

13-05-1994عبایدي   نادیة مقبول3903573311.96 تقرت12

12-12-1994مغاوري   أمیمة قریب من الجید3903571812.83 تقرت13

18-06-1994بوعبون   ماریة مقبول3903573010.75 تقرت14

04-11-1993بن العمودي   أنفال قریب من الجید3903571612.57 النزلة تقرت15

29-10-1994بن صغیر   أمیرة جید3903572514.80 جامعة16

30-11-1994كافي   نرجس جید3903575015.67 تقرت17
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

27-11-1993ھزبري   نبیل مقبول3903573910.00 تقرت18

03-11-1994دحدي   نسرین قریب من الجید3903576512.61 تقرت19

04-04-1995نصراهللا   نھاد مقبول3903577210.49 تبسبست20

27-11-1994میموني   نسرین قریب من الجید3903576613.91 تقرت21

25-11-1995بیرش   لیندة قریب من الجید3903580213.65 تقرت22

00-00-1993غیابة   أحالم مقبول3903579910.99 سیدي خالد بسكرة23

10-05-1994غیالني   أحالم مقبول3903580010.50 بني أسود تبسبست تقرت24

01-11-1994عبایدي   أیمن مقبول3903579810.83 بني أسود تبسبست25

11-05-1993بن محمود   أحمد مقبول3903581010.41 بني أسود تبسبست26

31-10-1994بن سلیمان   نور الھدى قریب من الجید3903579013.70 تقرت27

17-11-1993بورنان   محمد الطاھر مقبول3903583911.45 تقرت28

25-07-1994عمیرة   محمد توفیق قریب من الجید3903585012.39 تقرت29

05-09-1992طرابلسي   محمد ناصر الدین مقبول3903582111.13 تقرت30

24-05-1993بن ھالل   أحمد النذیر قریب من الجید3903582812.33 تقرت31

29-04-1994كافي   محمد مصطفى مقبول3903582611.17 تقرت32

21-10-1994بن الصدیق   محمد العربي قریب من الجید3903584712.22 تقرت33

30-10-1994سعیدان   محمد الطاھر مقبول3903584010.93 سیدي خالد34

06-10-1994بن طبھ   محمد نجیب جید3903582315.19 ورقلة35

02-10-1994زھرونة   محمد امین مقبول3903583410.01 النزلة36

02-07-1994حنایة   محمد علي قریب من الجید3903586813.13 تقرت37

30-01-1995حركاتي   مریم مقبول3903589210.02 تقرت38

20-08-1994قسوم   مریم مقبول3903589110.50 تقرت39

22-10-1994بوكرش   محمد إلیاس قریب من الجید3903587313.58 تقرت40

10-05-1994بري   محمد شریف مقبول3903586110.94 تقرت41

12-07-1994زوزو   محمد سراج مقبول3903585910.86 عین الصحراء النزلة تقرت42

29-06-1996كافي   أحمد شوقي جید3903586515.41 تقرت43

26-08-1992تجیني   محمد علي مقبول3903586610.05 تقرت44

14-02-1993بن عطیة   مسعودة مقبول3903591911.70 تقرت45

04-12-1994زروقي   لزھر جید3903592715.61 تقرت46

24-08-1994قدة   مروة مقبول3903589811.55 تقرت47

17-10-1994غدیري   أسماء مقبول3903590811.41 المغیر48

04-04-1993مزوار   أسماء نسرین قریب من الجید3903591012.94 تقرت49
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

18-08-1994دبة   مروة مقبول3903589710.62 تقرت50

15-02-1994لمباركي   أسماء قریب من الجید3903590312.57 تقرت51

16-01-1994بن ققة   أسماء مقبول3903590210.68 النزلة52

24-11-1993فریتش   ایمان مقبول3903595310.97 تقرت53

30-07-1994جابري   احمد مقبول3903595611.33 تقرت54

14-10-1994بن عامر   بشرى قریب من الجید3903597412.93 قسنطینة55

29-01-1994بوسحابة   ایمان مقبول3903595411.66 تقرت56

02-01-1992حرزلي   تقوى مقبول3903597811.15 تونس57

31-07-1994ملیانة   بوعزیز مقبول3903598210.22 النزلة58

03-05-1993قماري   تواتي قریب من الجید3903598012.04 مسعد59

07-01-1994بن الصدیق   یاسین مقبول3903601411.92 تقرت60

27-04-1994الشابیة   جمیلة مقبول3903599510.10 تقرت61

06-06-1994بوعقة   حنان مقبول3903599010.20 تقرت62

02-05-1994نخلة   یاسین مقبول3903601511.80 تقرت63

01-11-1992السایح لمبارك   خیر الدین مقبول3903602810.01 الشقة العالیة الحجیرة64

04-12-1994كافي   یحي عمر مقبول3903602211.19 تقرت65

26-07-1993السنوسي   خدیجة نضیرة مقبول3903602710.70 تقرت66

30-07-1994كربوع   دولت مقبول3903604611.85 تقرت67

24-01-1995سالمة   ریان مقبول3903608411.90 تقرت68

23-08-1994مجیدي   راضیة جید3903607214.51 كونین69

01-10-1994بن بادة   خولة مقبول3903605611.54 عین البیضاء70

21-05-1994ملیك   خولة قریب من الجید3903605513.49 كوینین71

23-06-1994جمعي   رفیقة مقبول3903609811.68 سیدي خالد72

02-06-1993ملیانة   سلیم مقبول3903611510.83 تقرت73

01-03-1995زیارة   صالح الدین مقبول3903611111.12 تبسبست74

18-04-1994رحماني   سمیرة مقبول3903613411.07 تقرت75

26-07-1994ھامل   سمیة مقبول3903612310.07 الوادي76

11-09-1994حالسة   سمیة مقبول3903612511.49 ورقلة77

23-12-1994بورنان   رفیدة قریب من الجید3903609712.53 القنطرة78

19-09-1994كریكر   سندس مقبول3903611411.16 تقرت79

22-09-1994حشود   رقیة قریب من الجید3903609612.11 النزلة تقرت80

28-07-1994ھدروق   ضیاء الحق مقبول3903614910.24 النزلة81
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

06-11-1994بن عطاهللا   سامي مقبول3903613710.42 النزلة82

14-01-1994جابوربي   زینب جید3903616815.57 ورقلة83

07-07-1992عمیرة   زینب مقبول3903616510.09 غردایة84

12-09-1993بن عبد الصادق   طارق قریب من الجید3903614412.30 تقرت85

08-07-1995الخطیب   سوزان قریب من الجید3903621313.11 تقرت86

10-04-1994بساسي   سعاد مقبول3903618911.28 تقرت87

27-02-1994العابد   شھیرة مقبول3903620910.30 النزلة88

27-05-1994محمدي   سھام مقبول3903620510.50 النزلة89

13-07-1993برقیقة   صفاء مقبول3903619811.76 تقرت90

24-11-1994كافي   كریمة جید3903622314.67 تقرت91

31-03-1994برغدة   كنزة جید3903621514.22 تقرت92

18-04-1994لمباركي   علي مقبول3903623511.75 تقرت93

29-11-1994عیادي   عثمان جید3903625314.28 تقرت94

10-12-1994مجوري   كوثر قریب من الجید3903622812.13 تقرت95

25-06-1994بالھاني   عائشة مقبول3903625111.10 النزلة96

05-01-1994بوزیان   عبد المالك جید3903626214.65 الحجیرة97

03-10-1993عسیلة   عبد الحمید مقبول3903627511.30 الوادي98

05-11-1994حلیالت   عبد الحمید قریب من الجید3903627613.54 تقرت99

20-02-1994عمیرة   عبد الحق قریب من الجید3903628413.13 تقرت100

31-12-1993السایح لمبارك   عبد الحق مقبول3903628311.11 تمالحت101

16-10-1993جیدور   عبد اهللا مقبول3903627011.73 تقرت102

28-10-1994قشیدة   عبد المجید مقبول3903626710.62 تقرت103

26-12-1994بن عطااهللا   غزالن قریب من الجید3903631812.05 تقرت104

14-10-1994قدري   عبد الوھاب قریب من الجید3903630513.02 تقرت105

29-04-1993قسوم   عفاف مقبول3903632211.20 تقرت106

17-11-1994براء اهللا   فوزیة قریب من الجید3903636612.97 تبسبست107

07-01-1994عبیدلي   إناس مقبول3903637010.73 النزلة108

02-06-1994لمنیعي   فاطمة الزھراء قریب من الجید3903634513.39 حاسي مسعود109

02-04-1994تابعي   فاطمة قریب من الجید3903633912.70 النزلة110

30-09-1994خنفر   ھناء مقبول3903636811.10 بلدة أعمر111

10-10-1994دبھ   إناس قریب من الجید3903637113.71 النزلة112
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9280/تقرت-ثانویة األمیر عبد القادر: المؤسسة 

12-06-1994بن حمیدة   شعیب مقبول3903646511.46 تقرت1

09-10-1994نتاري   حمزة مقبول3903645510.30 تبسبست2

14-02-1994كرامة   أیوب مقبول3903644910.86 النزلة3

10-04-1994بوھریرة   رجاء قریب من الجید3903645712.29 ورقلة4

13-09-1994بن دادي   علي مقبول3903646710.13 تقرت5

20-03-1994حمزة   ریاض جید3903645814.50 تقرت6

13-08-1994غمري   سارة قریب من الجید3903646112.50 بني أسود تبسبست تقرت7

29-09-1994كافي   عبد اهللا مقبول3903647011.16 تقرت8

29-08-1994بلعالم   أحمد یاسر مقبول3903644711.83 إیلیزي9

07-04-1994بن حمیدة   شیماء قریب من الجید3903646312.98 النزلة10

21-12-1994یوسف   دنیازاد مقبول3903645311.41 تقرت11

23-08-1994خرفي   عبدالحق قریب من الجید3903647212.90 تبسبست تقرت12

02-10-1994خرفي   دلیلة مقبول3903645410.92 تقرت13

17-11-1994خلیفة   حسین قریب من الجید3903645613.49 تقرت14

03-10-1995مأمون   سمیة جید3903646014.30 تقرت15

14-10-1994عرباوي   إبراھیم قریب من الجید3903647312.61 سیدي مھدي النزلة16

17-11-1991بن حمیدة   جالل الدین مقبول3903645211.11 تقرت17

24-10-1994بوطالبي   محمد شاكر جید3903644814.01 تقرت18

02-02-1995بولیفة   طارق ماسینیسا مقبول3903646211.91 الرغایة19

25-04-1994برقیة   إرشاد قریب من الجید3903647413.04 جانت20

05-08-1993خرفي   عائشة قریب من الجید3903646812.72 قوق بلدة عمر21

30-05-1993مالطي   عثمان مقبول3903646910.31 تقرت22

03-12-1993بولیفة   سعد مقبول3903646410.76 تقرت23

02-03-1992بریالة   صھیب مقبول3903646610.50 النزلة24

21-08-1994حمیداتو   ایمان مقبول3903645110.59 تبسبست تقرت25

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

01-10-1993أماني   أحالم مقبول3903531111.43 النزلة تقرت1

25-12-1993بن الزاوي   نسیمة مقبول3903530210.49 النزلة تقرت2

13-04-1994خضاري   نجاة مقبول3903529810.93 النزلة3

18-05-1994نعیطي   ألفة مقبول3903529410.31 النزلة تقرت4

20-12-1991حمادي   امال مقبول3903534410.06 النزلة تقرت5

29-03-1992كرامة   آسیا مقبول3903533611.40 النزلة تقرت6

01-11-1994إیمان   محمدي مقبول3903532610.34 النزلة تقرت7

27-12-1993العلوي   جمال قریب من الجید3903536312.15 جامعة8

19-10-1992بن سلیمان   حنان مقبول3903536511.74 النزلة9

13-08-1994شتحونة   یسرى قریب من الجید3903538212.01 النزلة10

02-01-1992لكحل   یاسین مقبول3903537311.69 النزلة11

02-01-1992بن ریغیة   صباح مقبول3903541911.84 النزلة تقرت12

14-04-1991اسم اهللا   سفیان مقبول3903544610.21 تبسة13

19-11-1992بن جلول   صفاء مقبول3903544510.89 النزلة تقرت14

21-10-1992موالي   سوالف مقبول3903545510.41 النزلة15

24-05-1994قوقي   وھیبة مقبول3903551810.79 النزلة16

25-09-1991كرامة   عقیلة مقبول3903548610.36 النزلة تقرت17

17-06-1992كنونة   ھندة مقبول3903549910.28 النزلة تقرت18

05-07-1993مناصریة   فاطمة الزھراء مقبول3903549010.25 النزلة تقرت19

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

21-01-1994البار   یوسف مقبول3903556111.46 النزلة تقرت1

10-08-1992السایس   نجاح مقبول3903554610.39 النزلة2

23-05-1994المشري   لندة قریب من الجید3903554112.82 تقرت3

05-07-1994بشرایر   فاطمة الزھراء مقبول3903557111.58 النزلة4

16-07-1994بالطیب   سمیة قریب من الجید3903556513.57 النزلة5

08-06-1994ببھ   خدیجة قریب من الجید3903555812.05 النزلة6
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

13-10-1991بادیجة   حیاة مقبول3903555711.09 قوق7

21-10-1991بادیجة   نبیلة مقبول3903554510.54 قوق8

19-06-1993بن التواتي   علجیة مقبول3903556710.44 سیدي مھدي9

19-12-1991بن حیزیة   إبراھیم مقبول3903557311.71 النزلة10

28-02-1993بن ھدیة   منال مقبول3903553810.09 النزلة تقرت11

18-04-1993حسیني   ولید مقبول3903557510.38 تبسبست12

24-11-1993دبابي   وسیلة مقبول3903557610.45 ورقلة13

18-03-1993دبھ   منال قریب من الجید3903553912.30 تقرت14

22-07-1994سوداني   لینھ قریب من الجید3903555112.84 تقرت15

02-02-1992صندالي   سلیمة مقبول3903556410.76 النزلة16

26-06-1994طبال   ھدیر قریب من الجید3903557413.06 النزلة17

31-01-1993طبال   أنفال مقبول3903554210.28 النزلة18

26-08-1993طرباخ   رمیصاء مقبول3903556210.35 لبدوعات19

00-00-1992عبیھ   عادل مقبول3903556810.74 النزلة20

10-08-1993عالم   عائشة مقبول3903557010.84 النزلة21

17-02-1993مجوج   جمال الدین قریب من الجید3903555412.31 النزلة تقرت22

04-12-1993وزاني   حسینة مقبول3903555910.29 تقرت23

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

08-06-1993بالحسین   إیمان مقبول3903639210.51 النزلة1

29-07-1993دیبونة   إلھام قریب من الجید3903637713.11 بسكرة2

20-02-1994بالھاني   منال مقبول3903570911.77 النزلة3

01-09-1993جیدور   ماما حلیمة مقبول3903572610.48 تقرت4

29-01-1994حمام   آمنة ریان مقبول3903569810.06 قسنطینة5

08-12-1993جدیرة   منال مقبول3903570710.51 النزلة6

04-05-1994لخشاخش   مایسة قریب من الجید3903572812.30 النزلة7

09-09-1992یحیوش   أم السعد مقبول3903569710.68 النزلة8

27-11-1995بریالة   نسرین قریب من الجید3903576713.54 النزلة9

31-01-1994دبة   نجالء نور الھدى مقبول3903574011.50 تقرت10

06-09-1993دوح   ناصر مقبول3903573810.51 بن ناصر الطیبات11

27-04-1994بیازید   محمد مقبول3903581410.90 النزلة12

27-11-1992خلیفي   أحمد مقبول3903580810.43 تقرت13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

08-06-1992رابحي   نور الھدى مقبول3903578711.24 النزلة14

14-06-1993كدیدي   نور الیقین مقبول3903578311.66 النزلة15

29-11-1994بن شنة   محمد بن یحي مقبول3903584910.38 النزلة16

27-08-1994بن عثمان   محمد الطالب الجمعي مقبول3903583710.25 النزلة17

15-02-1994بن عرابي   محمد العید مقبول3903584510.22 النزلة18

10-04-1991بن ھدیة   محمد العید مقبول3903584410.02 النزلة 19

18-02-1991جوامع   محمد الصادق مقبول3903583810.04 تقرت20

20-01-1994شرقي   محمد ایمن مقبول3903584810.18 عین الصحراء النزلة21

15-11-1994عالم   محمد لزھر مقبول3903582710.59 النزلة22

30-07-1994قندوز   محمد نجیب مقبول3903582211.95 النزلة23

22-04-1994كرامة   محمد السعید مقبول3903584310.11 النزلة24

20-10-1993مناصریة   محمد الصدیق مقبول3903584211.60 النزلة25

05-07-1994أبي مولود   محمد فؤاد مقبول3903587111.45 النزلة26

27-03-1994دوح   مریم مقبول3903588811.40 النزلة27

26-05-1994طاوس   مریم قریب من الجید3903588912.79 تقرت28

10-11-1993قوبي   محمد رضا مقبول3903585611.18 النزلة29

28-04-1994نیبوع   أیوب مقبول3903588210.92 النزلة30

18-12-1992الضاوي   أسامة مقبول3903591210.96 النزلة تقرت31

20-05-1994شینون   أسماء مقبول3903590610.51 النزلة32

10-07-1994بن طبة   انتصار مقبول3903593510.36 النزلة33

10-03-1993حمزي   ابراھیم مقبول3903595211.24 تبسبست34

25-11-1992فاطمة الزھرة   بن ھدیة مقبول3903596611.42 النزلة35

25-01-1994بوقطایة   الطاھر مقبول3903594511.58 الوادي36

28-05-1993بن عرابي   تقي الدین مقبول3903597610.06 النزلة37

15-08-1994بن عشورة   خالد مقبول3903601010.02 النزلة تقرت38

11-09-1991حركات   یمینة مقبول3903599710.11 النزلة39

23-10-1993حسیني   حلیمة مقبول3903599210.82 النزلة40

07-03-1992تمرني   تقي الدین مقبول3903597510.00 تقرت41

20-07-1993طبال   حمزة مقبول3903600310.49 النزلة تقرت42

30-08-1993بو قفة   حسیبة قریب من الجید3903603812.84 النزلة43

26-09-1993كرامة   خولة مقبول3903605210.49 النزلة44

23-10-1994بن الشیخ   رجاء قریب من الجید3903608212.71 النزلة45

145من75:  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

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

22-12-1994بوقفة   رمیصاء قریب من الجید3903606812.85 النزلة46

05-01-1994بوقفة   رتیبة مقبول3903607710.62 الحجیرة47

06-06-1991كل   رمزي مقبول3903606910.21 النزلة48

23-08-1994بن جلول   سمیة مقبول3903612410.34 النزلة49

20-09-1991حسیني   سمیة مقبول3903611810.30 النزلة50

12-07-1993دغیش   سلیم مقبول3903611610.30 النزلة51

30-09-1992رمضاني   صالح الدین مقبول3903610710.16 باتنة52

24-07-1993قوقي   صالح الدین مقبول3903610810.76 النزلة53

13-09-1993أحمیداتو   زین العابدین قریب من الجید3903616412.22 سیدي بوعزیز54

09-02-1994بلعالم   شیماء قریب من الجید3903616012.55 النزلة والیة ورقلة55

25-01-1994بن خمیسي   شیماء مقبول3903615911.05 النزلة تقرت56

14-03-1993خیر اهللا   سارة مقبول3903614210.57 تمالحت57

14-03-1992فرحي   سارة مقبول3903614010.04 النزلة58

04-06-1993محمدي   صبرین مقبول3903615010.95 النزلة59

17-11-1994برغدة   شفیقة مقبول3903620410.20 النزلة60

17-10-1992بن مریم   صفاء مقبول3903619710.59 النزلة61

04-01-1994عبد الجواد   سراج مقبول3903617610.57 النزلة62

07-08-1994كرامة   شھرة زاد قریب من الجید3903621012.49 النزلة63

05-04-1994بلعربي   عماد الدین مقبول3903623210.80 النزلة64

05-11-1993برقیقة   علیة مقبول3903623810.49 النزلة تقرت65

03-04-1993بن لعمودي   عائشة حمیدة مقبول3903625210.87 النزلة66

13-10-1994بلعالم   عبلة قریب من الجید3903625712.86 النزلة67

11-01-1994بالغمري   عبد الحكیم مقبول3903627910.59 الزاویة العابدیة68

14-04-1992شاھد   عبد الحكیم یعقوب قریب من الجید3903628112.21 تقرت69

01-01-1994مجدوب   عبد الباسط مقبول3903627210.10 النزلة70

22-12-1993بن الشاوي   فؤاد قریب من الجید3903633112.30 تبسبست71

18-03-1992بن شلویة   عبد العزیز مقبول3903630311.70 النزلة تقرت72

13-08-1993بن عبد الحفیظ   عفاف مقبول3903632310.24 النزلة73

08-07-1994بن عطااهللا   فلة مقبول3903632911.54 النزلة74

25-12-1994دقلة   عبد الوھاب قریب من الجید3903630612.24 النزلة تقرت75

15-11-1993طرباخ   عواطف مقبول3903632710.45 بومرداس النزلة76

19-02-1993بوصبع   فاطمة مقبول3903633610.60 النزلة77
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

27-03-1994دوح   فطیمة الزھرة مقبول3903636310.22 النزلة78

29-05-1995قوي   فضیلة مقبول3903635811.99 النزلة79

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9281/النزلة- ثانویة الحسن بن الھیثم: المؤسسة 

16-11-1994بن عرابي   حسني مقبول3903653411.57 النزلة تقرت1

13-07-1994تركي   معمر مقبول3903652911.14 تبسبست2

17-03-1992جابوربي   محمد ولید مقبول3903652811.97 النزلة3

05-10-1989جوامع   ابراھیم مقبول3903653010.13 تقرت4

22-11-1991عزیزي   عبد اللطیف مقبول3903653910.33 تقرت5

27-02-1994محمدي   زینة مقبول3903653811.50 النزلة6

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9282/النزلة- ثانویة أبي بكر بلقاید: المؤسسة 

25-06-1994سلطاني   لینة مقبول3903531210.70 تقرت1

15-01-1993بالعبیدي   أمیمة حدة مقبول3903529011.12 تقرت2

06-08-1993برقیقة   موسى مقبول3903534210.69 النزلة3

26-06-1992لھاللي   مریم مقبول3903532910.92 النزلة4

17-02-1993بن شبیبة   دنیا مقبول3903536610.66 عین الصحراء تقرت5

01-09-1992مامانو   جمعة مقبول3903536810.50 النزلة6

06-12-1991بن شلویة   حمزة مقبول3903536710.60 النزلة7

15-12-1990غیابة   جالل مقبول3903536110.80 تقرت8

26-12-1992سلیماني   جالل مقبول3903536211.50 تقرت9

08-05-1992تلیلي   حسام مقبول3903538010.39 بني أسود تبسبست10

15-05-1992قصة   سمیة مقبول3903540210.00 غردایة11

23-10-1990بن طاجین   زیدان مقبول3903542710.28 النزلة12

21-02-1992باخالد   صفاء مقبول3903544410.62 تقرت13

14-08-1993كریمة   غنیة مقبول3903546510.37 تقرت14

04-01-1993بن عبد اهللا   عماد الدین مقبول3903546410.62 تقرت15

05-05-1991خیاط   زولیخة مقبول3903545610.28 قرارة16

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9282/النزلة- ثانویة أبي بكر بلقاید: المؤسسة 

26-01-1994مامون   إشراق مقبول3903640911.32 بني أسود1

27-08-1994بن ھارون   إبتسام مقبول3903638911.34 النزلة2

21-06-1993حرصة   ھدى مقبول3903640010.68 تقرت3

20-08-1994بن شلویة   ھاجر مقبول3903638310.25 الحمامات4

10-11-1992مسعودي   أمال مقبول3903569910.46 تقرت5

22-12-1994قاضي   أنیس عبدالعزیز قریب من الجید3903571413.67 تقرت6

04-09-1994ضب   أمیرة مقبول3903572411.39 تقرت7

25-12-1993غیالني   منیرة مقبول3903571311.15 النزلة8

06-08-1994شعوبي   أمال مقبول3903570211.28 النزلة تقرت9
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9282/النزلة- ثانویة أبي بكر بلقاید: المؤسسة 

16-07-1994بوقافلة   لبشر مقبول3903576011.65 النزلة10

19-03-1993األبیض   آدم وسیم مقبول3903579710.28 تقرت11

13-03-1994ھواري   محمد العید مقبول3903584611.35 النزلة12

09-07-1994دبة   محمد رمزي قریب من الجید3903585412.01 النزلة13

26-06-1994وانیس   مروة جید3903589414.17 تقرت14

15-09-1993ستي   محمد عبد الحق مقبول3903587011.08 عین فكرون15

09-12-1994لقوقي   مسعودة قریب من الجید3903592412.36 النزلة دائرة تقرت 16

15-04-1994حسیني   أسماء مقبول3903590411.69 النزلة17

23-06-1992بودوح   لطفي مقبول3903592511.77 النزلة18

25-06-1994العیاط   بسمة قریب من الجید3903597312.74 النزلة19

23-09-1994ثابت   اسیا مقبول3903596210.95 تقرت20

04-07-1993بن الصدیق   حنین إسماعیل مقبول3903599110.55 تقرت21

05-11-1993مقداد   تھامي عصام الدین قریب من الجید3903597912.45 تبسبست22

15-08-1994بن شبیبة   جھاد قریب من الجید3903604512.50 النزلة ثقرت23

20-11-1994غایة   جویدة مقبول3903606110.39 النزلة تقرت24

11-10-1994بن حمیدة   رجاء مقبول3903608110.55 تقرت25

21-10-1994بلوطار   یونس قریب من الجید3903605813.82 تقرت26

29-06-1993بلھاني   یوسف مقبول3903606610.45 النزلة27

10-02-1993حسیني   سلمى مقبول3903610210.05 النزلة28

11-11-1994زروقي   صالح الدین قریب من الجید3903611012.50 تقرت29

22-03-1994حسیني   رومیصاء آمة الباري مقبول3903610010.57 النزلة30

29-01-1992السایح لمبارك   صالح الدین مقبول3903610611.50 تقرت31

14-07-1994غریب   زینب قریب من الجید3903617013.75 النزلة32

24-02-1995خراز   سمر مقبول3903613511.55 تقرت33

25-01-1993خراز   زینب مقبول3903616710.39 تقرت34

12-12-1994بن حمودة   سارة مقبول3903614311.22 النزلة35

19-09-1993خریش   سیف الدین مقبول3903617410.94 تقرت36

20-01-1993بن دومة   سارة مقبول3903614110.49 تقرت37

04-10-1994بن حامد   صفاء مقبول3903620110.85 النزلة38

13-08-1994عبشة   سعیدة مقبول3903619511.58 النزلة تقرت39

09-08-1994محمدي   عایدة مقبول3903624611.57 تقرت40

29-09-1994بن عشورة   عبد الرؤوف مقبول3903628710.08 النزلة41
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9282/النزلة- ثانویة أبي بكر بلقاید: المؤسسة 

20-08-1992بن ققة   عبد الصمد مقبول3903629311.92 الشقة الحجیرة42

23-10-1993عیاشي   فاتح قریب من الجید3903633312.22 نزلة43

11-07-1994جریدي   عبیر مقبول3903631010.06 النزلة44

02-11-1991بادیجة   فاتح مقبول3903633211.62 قوق بلدة عمر تماسین45

22-03-1994عبشھ   عبد العالي مقبول3903630211.80 النزلة46

25-06-1994بن نونھ   فاطمة الزھراء مقبول3903634610.50 تقرت47

21-11-1993بالصافي   فطیمة الزھراء مقبول3903636011.70 تقرت48

01-03-1994عرباوي   ھند نور االیمان قریب من الجید3903637413.75 تقرت49

18-08-1993مأمون   فردوس مقبول3903635611.88 تقرت50

01-12-1994لمباركي   فطوم قریب من الجید3903636512.87 بني أسود51

27-10-1994دبھ   فاطمة قریب من الجید3903634212.25 تقرت52

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9282/النزلة- ثانویة أبي بكر بلقاید: المؤسسة 

16-11-1991خلیل   أحمد شوقي مقبول3903649710.68 تقرت1

26-06-1994مھدي   عبد الرؤوف مقبول3903650311.01 تقرت2

31-03-1991بن قویدر   محسن مقبول3903649810.79 سیدي خالد3

04-05-1993بوشارب   محمد زین الدین مقبول3903649610.72 تقرت4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

9282/النزلة- ثانویة أبي بكر بلقاید: المؤسسة 

01-07-1994ثابت   راویة قریب من الجید3903656812.19 تقرت1

15-05-1994قمو   بثینة قریب من الجید3903656513.11 النزلة2

28-10-1993بن عطاء اهللا   مروة مقبول3903656211.10 تقرت3

10-08-1993حامدي   أسامة مقبول3903656411.15 النزلة4

18-12-1992بسي   ھناء مقبول3903656910.23 تقرت5

07-01-1993فارورو   منال مقبول3903656010.73 سیدي عامر تماسین6

02-08-1992بن سعدیة   جھاد مسعودة مقبول3903656711.26 النزلة7

02-06-1991كافي   مریم مقبول3903656110.14 تقرت8

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9283/النزلة-ثانویة عین الصحراء   : المؤسسة 

10-03-1992الضب   محمد میلود مقبول3903531611.59 النزلة1

28-08-1993خینش   مباركة مقبول3903529711.45 عین الصحراء النزلة2

20-08-1993كافي   محمد االمین مقبول3903531810.02 النزلة3

08-12-1994لعریبي   نورة مقبول3903530910.76 عین الصحراء4

11-10-1991عطاشي   لخضر مقبول3903532710.11 تقرت5

04-03-1993لكحل   آسیا مقبول3903533710.11 سیدي خالد6

28-03-1993میلودي   مفتاح مقبول3903534110.35 الشقة7

12-09-1994بن شنة   حدة مقبول3903537510.76 عین الصحراء8

15-10-1993ربوح   دالل مقبول3903535910.08 النزلة تقرت9

21-01-1994عباسي   رئیفة مقبول3903539811.09 النزلة10

27-04-1992قادري   حسام مقبول3903537910.60 الشقة11

04-05-1991محرز   حسین قریب من الجید3903538112.23 عین الصحراء النزلة تقرت12

20-11-1993خلیفة   سمیة مقبول3903540410.85 تبسبست13

24-06-1993ھواري   شریفة مقبول3903543011.64 النزلة14

14-09-1992األكحل   عبد الرحمان مقبول3903547810.34 بني أسود تبسبست15

17-03-1993بن عمارة   عائشة مقبول3903547210.28 تقرت16

21-05-1991بوقفة   عبد الباسط مقبول3903547611.76 النزلة تقرت17

22-05-1992تومي   سعیدة مقبول3903544010.02 عین الصحراء18

26-03-1992داشر   سعدیة مقبول3903544111.43 عین الصحراء النزلة19

21-12-1994شویة   سعدیة مقبول3903544210.64 الوادي20

13-12-1994عمراوي   عبلة مقبول3903547411.92 النزلة تقرت21

21-07-1994قاسمي   قمیر مقبول3903546111.04 النزلة22

27-03-1991مناع   عائشة مقبول3903547011.48 عین الصحراء23

25-02-1993روان   عبد الرحمان مقبول3903547911.44 عین الصحراء النزلة تقرت24

08-07-1992مجوري   ھاجر مقبول3903550510.99 تقرت25

15-01-1993ھواري   عتیقة مقبول3903548310.24 النزلة26
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9283/النزلة-ثانویة عین الصحراء   : المؤسسة 

07-05-1993بلكحل   ھارون الرشید مقبول3903638710.37 النزلة1

11-08-1994حسیني   إیمان قریب من الجید3903639512.28 عین الصحراء2

24-11-1994حسیني   وفاء مقبول3903642210.03 النزلة3

27-08-1994بن فرج اهللا   مباركة مقبول3903573611.30 النزلة4

29-12-1993سیتوحة   نخلة مقبول3903574211.10 عین الصحراء النزلة5

22-12-1994مایو   نصیرة سمیرة مقبول3903575911.03 عین الصحراء6

06-06-1993كاكي   نورة مقبول3903579510.37 عین الصحراء7

14-03-1993منصوري   أبوبكر مقبول3903578010.64 عین الصحراء8

29-07-1992حمویة   محمد الحبیب مقبول3903583610.86 سیدي بوعزیز تقرت9

27-09-1994عقون   محمد مقبول3903581810.24 النزلة10

28-10-1994بن ناجي   محمد سلیمان قریب من الجید3903585713.39 زریبة الوادي11

30-09-1993بوقفة   محمد علي قریب من الجید3903586713.09 حاسي الرمل12

15-07-1994تامة   مریم مقبول3903589011.33 النزلة13

21-04-1994برتیمة   أشواق مقبول3903592811.13 جامعة14

17-05-1993توام   لطفي مقبول3903592610.29 بئر مقدم15

23-05-1994دیاب   أشواق مقبول3903592910.20 تقرت16

07-09-1994كاكي   مسعودة مقبول3903592310.21 عین الصحراء17

18-04-1994مجوري   مسعودة مقبول3903592211.50 تقرت18

30-08-1994االسود   الحبیب مقبول3903594211.34 عین الصحراء19

18-07-1994بن العمودي   الزھراء مقبول3903594710.88 النزلة20

22-03-1994حسیني   الحاجة رومیصاء جید3903594114.10 النزلة21

13-12-1994دراجي   البوطي مقبول3903593710.56 عین الصحراء النزلة22

14-04-1992كاكي   الحاج مقبول3903594010.00 عین الصحراء النزلة23

14-03-1993داشر   یمینة مقبول3903599810.93 عین الصحراء النزلة تقرت24

20-11-1992عماري   یاسین مقبول3903601211.61 النزلة25

09-02-1993یومبعي   خلود مقبول3903600510.38 تبسبست26

26-05-1994النوراني   جھاد مقبول3903604410.78 النزلة27

23-07-1992بوجمعة   خولة مقبول3903604710.75 النزلة28

21-06-1994شتیوي   خدیجة مقبول3903602610.11 الحجیرة29

17-06-1994مسیعید   خدیجة مقبول3903602510.25 عین الصحراء النزلة30

24-11-1993نتاري   خیر الدین مقبول3903602910.36 تبسبست31

14-09-1993باحو   جویدة مقبول3903606011.10 النزلة تقرت32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9283/النزلة-ثانویة عین الصحراء   : المؤسسة 

26-06-1993بن عرابي   حوریة مقبول3903606210.90 النزلة33

31-01-1993حسیني   رقیة مقبول3903609410.96 النزلة34

21-02-1992غیابة   رشید مقبول3903609210.32 عین الصحراء النزلة تقرت35

04-04-1994بن شعاعة   صلیحة جید3903613115.14 تقرت36

06-01-1994ذوادي   صالح الدین قریب من الجید3903610913.83 الطیبات37

26-11-1994شعوبي   سمیة قریب من الجید3903612712.83 النزلة تقرت38

16-05-1994عدیلة   زینب مقبول3903616911.80 تقرت39

01-06-1993خلیفة   سعیدة مقبول3903619410.88 عین الصحراء النزلة تقرت40

07-10-1994روان   شریفة مقبول3903618011.01 النزلة41

28-06-1995قرمیط   زكریاء مقبول3903618510.98 النزلة تقرت42

16-04-1994بوصباع   عماد الدین قریب من الجید3903623313.37 تقرت43

26-10-1993جابوربي   عائشة مقبول3903624910.27 النزلة تقرت44

26-10-1993غزیز   عالء الدین قریب من الجید3903623012.11 النزلة45

29-08-1994قیطون   عادل قریب من الجید3903624512.97 الحجیرة46

11-02-1994بن طریة   عبد الجبار قریب من الجید3903627712.16 تقرت47

22-10-1993كرامة   عبد المالك مقبول3903626110.12 النزلة48

30-12-1994جغوبي   عفاف نور الھدى مقبول3903632411.99 تماسین49

24-04-1994مایو   عبد القادر مقبول3903629910.64 الحجیرة50

21-09-1991میلودي   فاطمة مقبول3903633410.54 عین الصحراء النزلة تقرت51

03-05-1994الخذیر   فاطمة الزھراء مقبول3903634411.57 عین الصحراء النزلة تقرت52

30-07-1994بن قامو   إنتصار مقبول3903637211.81 تقرت53

14-05-1994جعرون   فاطمة مقبول3903634010.43 النزلة54

25-10-1994زیدي   فاطمة قریب من الجید3903634113.82 تقرت55

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

21-10-1971كربوسة   أحمد سامي مقبول3904432810.80 تقرت1

30-07-1990ھامل   نور الھدى مقبول3904424611.63 حجوط2

14-07-1985بونقاب   نورة مقبول3904425011.99 بن ناصر3

07-01-1984حلوة   نسیمة مقبول3904422711.80 المقارین4

10-10-1978مصباح   نعیمة مقبول3904423710.20 تقرت5

20-02-1986بالرقي   أحمد مقبول3904428010.44 تقرت6

07-12-1964الصدیقي   محمد مقبول3904426010.51 المقارین7

07-10-1976قانة   مسعود مقبول3904438110.87 بلدة عمر8

04-04-1975غوقالي   مسعودة مقبول3904438511.35 تقرت9

01-01-1989غطاس   مسعودة مقبول3904438710.07 قوق بلدة عمر10

13-01-1983دوح   مسعود مقبول3904438311.73 النزلة11

28-04-1992الشین   التجاني مقبول3904441510.54 الطیبات12

24-08-1984بن شبة   االخضر مقبول3904441310.00 الزاویة العابدیة13

08-03-1984مقداد   الزھرة مقبول3904443811.43 تقرت14

25-09-1988العابد   الھادفة مقبول3904445510.08 سیدي سلیمان15

18-06-1966كباس   اسماعیل مقبول3904446810.14 الزاویة العابدیة16

12-11-1972حیقة   بلخیر مقبول3904447910.49 تقرت17

13-12-1990بركبیة   اسیة مقبول3904447310.39 لبدوعات تبسبست18

04-11-1969زروقي   بلقاسم مقبول3904448110.31 النزلة تقرت19

29-03-1986زروقي   حلیمة مقبول3904452611.18 تقرت20

08-10-1976العایب   عمر مقبول3904474210.76 تقرت21

04-06-1977بوقطة   یونس مقبول3904458010.25 الطیبات22

30-04-1987بونقاب   عمر مقبول3904474510.70 بني أسود23

25-02-1987دوبة   خرفیة مقبول3904456210.27 تقرت24

04-01-1987شرقي   حوریة قریب من الجید3904458312.26 عین الخضراء25

09-07-1984رحماني   عبد العزیز مقبول3904482711.41 الطیبات26

05-01-1989جواحي   سمیة مقبول3904463011.72 العالیة27

145من84:  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

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

13-11-1992قرمیط   سمیرة مقبول3904463911.02 المنقر28

28-09-1989جغل   فتیحة مقبول3904487610.15 الطیبات29

12-06-1991جدیعي   فاطمة الزھرة مقبول3904486811.15 سیدي بوعزیز تقرت30

05-06-1989بالعید   فتحیة مقبول3904487810.57 البحور31

08-02-1977بوقطیط   سایح مقبول3904464710.16 لقراف32

03-05-1985سعدة   إلھام مقبول3904490110.56 تقرت33

21-11-1991عیادي   ھاجر مقبول3904490410.74 تقرت34

13-01-1985لخشاخش   زكیة مقبول3904467110.60 النزلة35

13-08-1981حركات   شیراز مقبول3904466711.06 سیدي بوعزیز تقرت36

27-03-1988محلي   عثمان مقبول3904476311.26 المقارین37

30-04-1970بوقفة   سعد مقبول3904467510.47 تقرت38

01-02-1990وقاد   سعاد مقبول3904467410.67 النزلة39

07-05-1990بن لیفة   قمرة مقبول3904471610.04 تبسبست40

27-02-1969خدایش   علي مقبول3904472510.15 الطیبات41

02-02-1986طبوشة   كلثوم مقبول3904470610.50 تمالحت42

10-07-1988صالحي   عالء الدین مقبول3904471710.79 الطیبات43

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

29-07-1972غرابة   فتیحة قریب من الجید3904495912.50 تقدیدین جامعة1

11-02-1982بالمھدي   صالح الدین مقبول3904495310.11 بني أسود تبسبست2

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

27-10-1991مرابط   عبد الفتاح مقبول3904507010.56 لبدوعات تبسبست1

02-04-1991قسوم   ھناء مقبول3904507810.16 مقر2

27-12-1990حالسة   فاطمة الزھرة مقبول3904507410.27 المقارین3

19-03-1988بن شعاعة   بلخیر مقبول3904502310.09 سیدي بوعزیز تقرت4

16-05-1991بالمنقع   الصغیر مقبول3904502111.92 الحمرایة  الطیبات5

18-04-1989طبوشة   مونة مقبول3904501810.39 المقارین6

03-06-1965بكوش   صوریة مقبول3904505811.23 النزلة7

25-10-1991قالب   صبرینة مقبول3904505010.06 لبدوعات8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

02-09-1993بن محمد   وفاء قریب من الجید3904548513.87 الحجیرة1

22-03-1994زھري    أسامة مقبول3904548711.12 جامعة2

01-11-1993عظامو   إیمان قریب من الجید3904547012.63 تقرت3

28-10-1993شویخة   إیناس جید3904547115.63 النزلة4

20-06-1994بن قامو   إكرام جید3904547915.48 تقرت5

09-09-1988بوقرینات   عبد الحق قریب من الجید3904540012.03 الزاویة العابدیة6

11-07-1993كلیش   عادل زكریاء مقبول3904538811.74 تبسبست7

24-11-1992بن ناصر   عائشة مقبول3904539110.80 سیدي بوعزیز تقرت8

12-10-1993عبیة   فیصل جید3904544415.94 حي عسو9

21-10-1993عریوات   إلیاس قریب من الجید3904545613.93 بریكة10

18-10-1993دحدي   ھناء مقبول3904545310.52 النزلة11

10-11-1992عون   فاطیمة الزھراء مقبول3904544110.60 الجلفة12

16-08-1990باسو   ھاجر مقبول3904545811.95 تقرت13

09-05-1994عیادي   ھند جید3904545414.97 تقرت14

28-08-1992قماري   ھاجر مقبول3904545910.14 سیدي مھدي15

18-06-1987حجاج   ھاجر مقبول3904545710.85 المقارین16

17-12-1993قاضي   فریال مقبول3904544510.30 بلدة عمر17

06-08-1993السویسي   ھاجر مقبول3904546110.89 جامعة18

16-01-1994بریالة   نجاة مقبول3904512811.75 النزلة19

23-10-1991خذیر   عزیزة مقبول3904542711.32 تبسبست20

14-12-1991بن الزاوي   أمال مقبول3904511110.45 النزلة21

28-05-1993بوقفة   عبد الفتاح قریب من الجید3904541712.80 النزلة22

03-10-1994األخضري   اللة علمیة قریب من الجید3904512013.49 تقرت23

12-11-1992قلبو   نادیة قریب من الجید3904512312.14 النزلة تقرت24

07-10-1993مریجي   نریمان قریب من الجید3904513013.17 تقرت25

03-10-1992طاجین   نبیلة قریب من الجید3904512613.40 تماسین26

20-05-1993عموریة   نبیل قریب من الجید3904512513.34 رأس المیعاد27

30-01-1993لبسیس   عفاف قریب من الجید3904543313.13 سیدي عامر28

25-01-1992زیناي   المیة مقبول3904512110.42 سیدي عامر تماسین29

17-06-1993عمیرة   أمین جید3904511815.09 تقرت30

30-12-1993قادري   نسرین قریب من الجید3904513912.82 تقرت31

05-12-1993بالعید   أحالم قریب من الجید3904514512.13 تقرت32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

05-07-1991مالكي   نسرین مقبول3904513610.13 تبسبست33

04-12-1993طرابلسي   محمد جبیر قریب من الجید3904518613.66 تقرت34

26-08-1993أھناني   عالءالدین مقبول3904536811.99 تقرت35

19-08-1992قادري   كریمة مقبول3904536410.99 تقرت36

04-06-1993بن الصدیق   محمد الھادي مقبول3904517911.31 تقرت37

15-03-1995بالحسن   صفاء جید3904534614.54 الزاویة العابدیة38

14-01-1992بوقفة   محي الدین قریب من الجید3904519313.94 الحجیرة39

23-11-1992بن سلیمان   محمد یاسین مقبول3904518511.65 بني أسود تقرت40

01-04-1994موساوي   كوثر مقبول3904536611.80 النزلة تقرت41

02-05-1992قلبو   اشراق قریب من الجید3904524212.63 جامعة42

08-03-1992عمیرة   بالل مقبول3904524510.38 تقرت43

02-07-1992لكعص   ابتسام قریب من الجید3904523513.95 تقرت44

20-10-1993بن الصدیق   یاسمین قریب من الجید3904528013.85 حاسي مسعود45

01-03-1994مایو   الھام مقبول3904523110.62 النزلة46

16-06-1993خلیل   الھام صفاء جید3904523214.35 النزلة47

14-04-1993بدري   سمیة قریب من الجید3904530612.83 سیدي خالد48

30-07-1993أونیس   حسن إبراھیم مقبول3904528410.47 تبسبست49

15-04-1994زوزو   اماني جید3904521814.49 تقرت50

19-06-1993شاوش   مریم قریب من الجید3904520113.72 تبسبست51

03-02-1994باسو   رمیصاء قریب من الجید3904529512.92 النزلة52

05-02-1993بوقرینات   رقیة جید3904529915.13 حاسي مسعود53

03-01-1994بوعقة   مسعودة جید3904521014.14 تقرت54

02-01-1994قطافي   حسین قریب من الجید3904528613.66 تقرت55

01-12-1993مشري   رزیقة قریب من الجید3904529813.76 تقرت56

06-03-1993بن ققة   صالح الدین مقبول3904530211.60 النزلة57

25-05-1992لعمایر   صالح الدین مقبول3904530111.00 تقرت58

10-08-1993مراد   زینب جید3904532914.78 الطیبات59

10-04-1992خلیف   صفاء جید3904534314.51 تقرت60

15-11-1993كلیش   سارة جید3904531415.37 تبسبست61

01-07-1993بابا حنیني   زبیدة جید3904532114.09 عین زعطوط القنطرة62

25-06-1993بوقرینات   شعیب مقبول3904533811.35 تبسبست63
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

28-05-1994بوھریرة   معمر جید3904551214.58 بلدة عمر1

26-02-1993خروبي   ریاض ایوب مقبول3904551911.20 الحمامات2

16-05-1985دوبة   األزھر مقبول3904551311.17 تقرت3

12-02-1982شافو   فوزي مقبول3904552711.72 المقارین4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

01-09-1978صولي   ناصر مقبول3904558210.43 الزاویة العابدیة1

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

9295/أحرار تقرت: المؤسسة 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9296/تبسبست-ثانویة البشیر اإلبراھیمي: المؤسسة 

23-05-1992بشیري   أمال مقبول3903659911.89 تبسبست1

15-06-1992بن عایشوش   مباركة مقبول3903660511.06 بني أسود2

14-11-1991عباسي   أم الخیر مقبول3903659310.26 سیدي بوعزیز3

03-08-1994عبعوب   نسرین مقبول3903661910.12 سیدي بلعباس4

25-06-1992بن مریم   نورة مقبول3903662911.86 النزلة5

22-11-1992قسوم   مریم مقبول3903665710.63 تقرت6

26-01-1992عبعوب   ابراھیم مقبول3903668111.20 تقرت7

07-11-1991حاج سعید   خدیجة مقبول3903671910.65 تقرت8

13-11-1991طراد   یعقوب مقبول3903672710.12 تبسبست9

21-01-1993بن درویش   سلسبیل مقبول3903677310.97 جامعة10

04-02-1991مالكي   سمیرة مقبول3903677110.45 تقرت11

01-08-1994بدوي   شھرزاد مقبول3903680511.12 لبدوعات تبسبست تقرت12

15-10-1992تواتي   عالء الدین مقبول3903681710.68 بني أسود13

04-08-1992تونسي   سعیدة مقبول3903679211.53 عین الصحراء14

22-05-1992زیاد   سوسن مقبول3903680810.34 تقرت15

18-05-1994بوبكر   ھناء قریب من الجید3903686512.13 تبسبست تقرت16

01-10-1992شریط   عزیزة مقبول3903684310.17 بني اسود17

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9296/تبسبست-ثانویة البشیر اإلبراھیمي: المؤسسة 

08-10-1991بن عیسى   نصیرة مقبول3903712210.46 بالحراش1

07-01-1993قماز   نریمان مقبول3903711810.55 تقرت2

05-10-1994بالرقي   نور الھدى قریب من الجید3903714312.35 تبسبست3

08-07-1994شلیغم   محمد مقبول3903715710.07 قسنطینة4

17-10-1994عرعار   أحالم مقبول3903715110.00 تبسبست5

05-05-1992عمراوي   أحمد مقبول3903715210.52 النزلة6

14-07-1992العمودي   محمد العید مقبول3903717710.89 تقرت7

08-06-1993بوشكیمة   محمد علي مقبول3903719111.46 سیدي مھدي8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9296/تبسبست-ثانویة البشیر اإلبراھیمي: المؤسسة 

27-07-1994بالمھدي   أیوب مقبول3903720510.78 بني أسود تبسبست9

20-09-1994تاتاي   مریم فریال مقبول3903721410.26 تقرت10

17-10-1994األبیض   جمال الدین مقبول3903730910.35 تبسبست11

10-12-1994بورویس   بالل مقبول3903728611.35 سیدي عبد العزیز12

28-07-1990بوطي   براھیم مقبول3903729110.20 عین ملیلة13

09-01-1993حمویة   دنیا مقبول3903731310.06 تبسبست  تقرت14

03-03-1994محمدي   بسمة مقبول3903729210.49 النزلة15

09-11-1992الطاھري   حسام الدین مقبول3903734710.59 النزلة16

07-02-1994بن سایح   حفصة مقبول3903735510.47 األغواط17

01-11-1994حامدي   یسرا جید جدا3903735316.35 سكیكدة18

09-03-1994مختارة   خولة مقبول3903735911.75 المقارین19

22-10-1994ملوح   حسیبة قریب من الجید3903735213.21 الزاویة العابدیة20

07-02-1993بورویس   رتیبة مقبول3903738311.50 سیدي عبد العزیز21

16-02-1994شاكو   ریمة قریب من الجید3903738712.20 تبسبست22

12-03-1995بوحامد   صابرین قریب من الجید3903743112.63 جامعة23

25-03-1994توباخ   سارة قریب من الجید3903743313.51 تقرت24

18-11-1994تومي   سمیرة قریب من الجید3903742513.30 تقرت25

19-06-1994حیدوس   شافیة قریب من الجید3903744212.13 منعة26

13-12-1992شرقي   سمیحة مقبول3903741810.94 مقرة27

29-07-1993طاجین   سمیحة مقبول3903742011.04 تقرت28

10-01-1995طاجین   سارة قریب من الجید3903743612.57 الزاویة العابدیة29

13-07-1994باسو   صفاء مقبول3903748310.75 سیدي سلیمان30

11-04-1993بن حمید ة   سیف اهللا قریب من الجید3903746712.29 تقر ت31

20-07-1994بن مالة   سعاد جید جدا3903747316.10 ترقالت32

19-08-1994بن ھالل   شیماء مقبول3903745910.90 سطیف33

06-07-1994طبال   صبرین قریب من الجید3903744813.42 تبسبست34

20-12-1994قمولة   صفاء قریب من الجید3903748412.91 لبدوعات35

29-01-1993شرفي   كوثر مقبول3903751210.17 تقرت36

11-07-1992طابون   سھام مقبول3903748711.84 لبدوعات37

16-05-1994عبید   كنزة قریب من الجید3903750512.95 تقرت38

06-04-1994بیرش   عبد الكریم جید جدا3903754916.02 بني أسود تبسبست تقرت39

07-01-1994سوفي   عبد الرحیم مقبول3903754010.07 تبسبست  تقرت40

145من90:  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

9296/تبسبست-ثانویة البشیر اإلبراھیمي: المؤسسة 

15-05-1992كحلة   عبد الرزاق مقبول3903754110.29 تقرت41

13-08-1992برقیقة   عواطف مقبول3903757110.37 بني اسود تبسبست تقرت42

03-11-1994رزاق سالم   ھادیة مقبول3903760411.83 تقرت43

17-08-1994عریبي   فؤاد سلیم مقبول3903757211.20 تبسبست تقرت44

30-10-1994قرمیط   عقبة قریب من الجید3903756912.85 تقرت45

11-01-1995مدبوب   ھند قریب من الجید3903760013.19 تقرت46

26-11-1992وقاد   فتیحة مقبول3903758610.32 النزلة تقرت47

17-12-1993بكار   ھبة الرحمن مقبول3903761110.59 تقرت48

25-03-1994خذیر   إبتسام جید3903761414.71 تبسبست49

26-03-1993عرعار   إبتسام مقبول3903761210.07 بني أسود تبسبست تقرت50

08-03-1992كربوسة   ولید مقبول3903763310.21 المقارین51

13-06-1994مأمون   ولید جید3903763715.01 بني أسود تبسبست52

02-09-1994بولیفة   ایناس مقبول3903726510.82 تقرت53

16-09-1991جمل   الحبیب مقبول3903725010.24 تبسبست54

16-06-1993سخري   احمد رامي مقبول3903726910.70 بسكرة55

23-11-1993عریبي   الجیاللي مقبول3903725110.42 حاسي مسعود56

11-02-1994مدور   الحاج ألیمین مقبول3903724610.50 بلدیة تیغرغار57

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9296/تبسبست-ثانویة البشیر اإلبراھیمي: المؤسسة 

16-12-1994خویلد   ھشام قریب من الجید3903770313.27 تبسبست  تقرت1

30-10-1994بادو   مباركة نریمان مقبول3903766310.92 تبسبست2

15-07-1993بالحشاني   عبد الصمد مقبول3903769311.45 المغیر3

13-10-1994بن شنة   منیرة جید3903766215.17 النزلة4

01-10-1992شعیب   بدر الدین مقبول3903767510.15 الحجیرة5

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9297/تبسبست-ثانویة عبد الرحمان الكواكبي: المؤسسة 

19-07-1992مھدي    محمد علي مقبول3903658910.06 خنشلة1

15-08-1994جبالي   أمیمة مقبول3903660010.88 تبسبست2

13-12-1993زعبوب   نسیبة مقبول3903661411.49 لبدوعات3

16-02-1991شتیوي   نصیرة مقبول3903661510.25 بني أسود تبسبست4

05-10-1993مجوجة   أحالم مقبول3903663510.61 تبسبست تقرت5

19-09-1994بوراس   أسماء مقبول3903666311.11 سیدي مھدي6

22-06-1991صایم   أسامة مقبول3903666410.71 تبسبست7

05-08-1992ببایة   محمد نبیل قریب من الجید3903663912.40 تبسبست8

00-00-1993باوة   مسعودة مقبول3903666810.83 النزلة9

22-07-1993ضب   أحالم قریب من الجید3903663412.42 بني یسود10

22-06-1993عبعوب   الحاج مقبول3903667610.61 تبسبست11

25-05-1993نایلي   مسعودة مقبول3903667010.12 تبسبست12

04-11-1992مدبوب   الزھرة مقبول3903667911.05 لبدوعات13

29-08-1992جالبیة   حمیدة قریب من الجید3903670612.87 تبسبست14

12-10-1994لبزة   مسعودة قریب من الجید3903667212.51 النزلة15

26-02-1993طویل   خدیجة مقبول3903672010.70 بن اسود16

18-12-1992قیطون   سمیة مقبول3903676610.43 سیدي مھدي17

11-05-1992بوبكر   صابرة مقبول3903677611.96 تبسبست18

03-06-1992فرحات   سارة مقبول3903678011.75 البدوعات19

23-03-1992عشور   كریمة مقبول3903681211.33 لبدوعات20

24-03-1994غندیر   سعدیة مقبول3903679610.62 بني أسود21

14-12-1993شاوش   شفاء مقبول3903679810.47 تبسبست22

14-11-1992حمرة   عائشة مقبول3903682410.52 تبسبست تقرت23

12-04-1991خرفي   كلثوم مقبول3903681011.13 تبسبست24

07-11-1993الشین   فاتح مقبول3903684610.40 الطیبات25

27-04-1992لبزة   عواطف مقبول3903684410.88 النزلة26

19-04-1992شیبة   ھاجر قریب من الجید3903686812.50 تبسبست27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9297/تبسبست-ثانویة عبد الرحمان الكواكبي: المؤسسة 

25-11-1994بن ھنیة   وسیم مقبول3903695511.63 الزاویة العابدیة1

29-11-1993مھریة   إشراق قریب من الجید3903695412.06 تبسبست2

22-08-1994خراز   بیة مقبول3903692411.63 قمار3

05-01-1994كافي   رانیة مقبول3903693410.63 باتنة4

06-04-1993غیالني   لینة مقبول3903691411.06 تقرت5

14-06-1994دباش   ایمان مقبول3903692311.10 الزاویة العابدیة6

10-09-1994مجوجة   حواء قریب من الجید3903693112.97 تبسبست7

07-04-1994بروسي   خولة جید3903692915.55 تقرت8

00-00-1993رقیبي   زھیة مقبول3903694211.99 أمیة بن علي9

16-09-1992بن شعاعة   زین العابدین مقبول3903693811.92 الزاویة العابدیة10

01-08-1994كادي   یوسف مقبول3903693211.30 الزاویة العابدیة11

08-02-1993بن علي   یمینة مقبول3903692710.50 تبسبست12

29-01-1994بالحسن   صفاء قریب من الجید3903694012.41 الزاویة العابدیة13

10-01-1993زنو   عثمان مقبول3903694510.14 تبسبست14

28-07-1994كشكاش   خولة قریب من الجید3903693012.83 تبسبست15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9297/تبسبست-ثانویة عبد الرحمان الكواكبي: المؤسسة 

16-12-1994مراح   ملیكة مقبول3903710211.44 بنى أسود تبسبست1

26-12-1994بن حمیدة   نیرمین مقبول3903711510.12 النزلة2

10-08-1992حجایجي   لمیاء مقبول3903709910.82 تمرنة الجدیدة جامعة3

29-11-1992رمضان   نذیر مقبول3903710910.20 تبسبست4

18-01-1994عمارة   أنفال مقبول3903709611.44 تبسبست5

05-08-1994بن رغدة   نور الھدى مقبول3903714110.00 بني اسود6

28-05-1994بركبیة   محمد مقبول3903715610.09 الوادي7

20-02-1995بوزید   نور إیمان قریب من الجید3903714512.87 تبسبست8

16-08-1994باسة   محمد مقبول3903715811.65 تبسبست9

23-09-1994نواجع   محمد مازن مقبول3903716010.25 تبسبست10

05-05-1994سعود   نور الھدى مقبول3903714011.94 تبسبست تقرت11

12-02-1994لقمیري   أحمد یونس مقبول3903718110.08 بن أسود تبسبست تقرت12

23-06-1991السخري   محمد العید مقبول3903717511.06 مقربلدیةسیدي سلیمان 13

01-04-1994بلباي   أیوب جید3903720414.14 تقرت14

02-07-1994بن زینة   محمد الیاس مقبول3903716810.05 تبسبست15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9297/تبسبست-ثانویة عبد الرحمان الكواكبي: المؤسسة 

10-06-1992باسھ   محمد یزید مقبول3903718011.30 تبسبست16

23-06-1994صادوقي   أحمد عالء الدین مقبول3903719011.18 سیدي مھدي17

10-08-1994عمران   مروة قریب من الجید3903721812.70 تبسبست18

01-08-1994مجوجة   ام الھناء مقبول3903723811.73 تبسبست19

25-08-1994حافي   امنة جید3903723915.47 تبسبست20

07-05-1993ربیحة   مصطفى مقبول3903722810.62 تقرت21

20-09-1994شوراب   مریة قریب من الجید3903721512.49 تبسبست22

21-09-1994منصور   بشرى قریب من الجید3903729612.60 تقرت23

15-10-1994قدور   حلیمة قریب من الجید3903731813.07 تبسبست تقرت24

16-01-1993كادي   یسمینة مقبول3903734410.70 الطیبات25

16-12-1994بن سالم   حمزة مقبول3903732610.85 تبسبست26

22-10-1994بن حمزة   خولة مقبول3903736411.64 الرقیبة27

08-09-1994تواتي   جمعة مقبول3903732710.02 تبسبست28

11-04-1994علیات   رمیصاء مقبول3903737511.05 تبسبست29

10-03-1994رمضان   رانیا مقبول3903737911.30 تبسبست30

11-07-1994نجاع   ریاض عبد الحفیظ مقبول3903738910.30 الزاویة العابدیة31

15-10-1994قرمیط   سندس مقبول3903740310.85 تبسبست32

26-01-1995حجایجي   ریاض قریب من الجید3903738813.75 تبسبست33

23-12-1994برقیة   یوسف قریب من الجید3903737412.39 تبسبست34

30-08-1992صیاغ   یوسف مقبول3903737210.27 تقرت35

04-03-1993جابو   سمیحة مقبول3903741911.06 تبسبست36

30-06-1993قاسم   سمیة مقبول3903741210.93 تبسبست37

03-08-1993بلعید   سمیحة مقبول3903742110.69 تبسبست  تقرت38

04-11-1992بن لعمودي   سمیة مقبول3903741110.65 تبسبست تقرت39

20-11-1994سالم   سلیمة قریب من الجید3903740613.35 بني اسود تبسبست40

10-12-1993نصرات   ضیاء الدین مقبول3903744510.95 تبسبست41

17-11-1991عبد الجواد   شعیب مقبول3903747510.26 لبدوعات42

15-09-1993بومعزة   زینب مقبول3903746310.59 تبسبست تقرت43

01-11-1991علیوة   زینب مقبول3903746110.28 تبسبست تقرت44

20-04-1993طویل   سعاد مقبول3903747110.10 الرقیبة45

25-11-1992خرفي   زینب مقبول3903746211.34 تبسبست46

03-08-1993زنو   سعیدة مقبول3903747611.50 تبسبست47
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9297/تبسبست-ثانویة عبد الرحمان الكواكبي: المؤسسة 

26-08-1994میسة   شوقي مقبول3903749911.77 تقرت48

29-07-1993خورارة   علي مقبول3903751811.70 بني اسود49

12-12-1993بالطاھر   سفیان مقبول3903748510.80 تبسبست50

05-12-1994حالسة   كوثر جید3903751515.82 بني أسود51

06-05-1993حنونھ   كنزة مقبول3903750310.57 الزاویة العابدیة52

30-08-1995بختة   كنزة قریب من الجید3903750613.00 تبسبست53

02-10-1994بن عزة   عبد الوھاب قریب من الجید3903755812.75 سیدي مھدي54

02-08-1993بن یحي   عبد الكریم مقبول3903754811.64 تبسبست55

12-01-1993خرفي   فاطمة الزھرة مقبول3903758311.75 تبسبست56

11-03-1993عقال   عزیزة مقبول3903756810.52 تبسبست57

15-11-1994لقوقي   فائزة مقبول3903758511.26 تبسبست58

01-06-1993صیاغ   فیروز مقبول3903759011.55 تقرت59

23-09-1993عبد الجواد   عصام الدین مقبول3903756711.15 تبسبست60

18-12-1994عویشات   فردوس قریب من الجید3903759312.10 تبسبست تقرت61

25-09-1994بن یحي   ھاجر جید3903761014.09 تبسبست62

28-09-1993بوغرارة   إیمان مقبول3903762211.10 بني یسود تبسبست تقرت63

11-08-1993بوطجین   إبتسام مقبول3903761311.30 تبسبست تقرت64

09-02-1993عمران   ولید مقبول3903763410.90 تبسبست65

14-11-1994عون   امینة قریب من الجید3903724512.25 تقزت66

13-12-1993السخري   ابراھیم قریب من الجید3903726212.49 تبسبست67

12-12-1994بومعزة   ایناس قریب من الجید3903726613.50 تبسبست68

13-06-1994رمون   الحاج ولید مقبول3903724811.66 تبسبست69

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9297/تبسبست-ثانویة عبد الرحمان الكواكبي: المؤسسة 

29-07-1994عبد الجواد   فاطمة الزھراء قریب من الجید3903770013.04 تبسبست1

13-07-1994عربیة   إكرام مقبول3903770411.90 الوادي2

06-12-1994بن عمار   رمیصاء قریب من الجید3903767913.18 تبسبست3

11-11-1994بومعزة    ضیاء الحق مقبول3903766010.78 تبسبست4

18-06-1994مھاني   السعید مقبول3903767211.23 تبسبست5

25-01-1995رمضان   یسرى قریب من الجید3903767812.33 تبسبست6

10-01-1994عبید   عبدالرزاق جید3903769814.46 بني اسود7

01-12-1994عرعار   صبرینة سوھى جید3903768614.32 االبیار8
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9297/تبسبست-ثانویة عبد الرحمان الكواكبي: المؤسسة 

19-07-1994بولیفة   اشراق قریب من الجید3903767412.93 تقرت9

28-06-1994بوزاھر   سمیة مقبول3903768211.37 تبسبست10

06-10-1994حالسة   كنوز مقبول3903768811.98 تبسبست تقرت11

13-03-1993بالطیب   نسیبة قریب من الجید3903766412.80 المغیر12

16-12-1993غوقالي   صالح الدین مقبول3903768110.87 بني أسود13

06-02-1994كربوع   مسعود قریب من الجید3903767012.04 تقرت14

07-02-1994بن لعمودي   أسامة مقبول3903766911.13 تبسبست15

08-11-1994موان   سمیحة مقبول3903768410.33 بني اسود16

14-10-1994مجوجة   محمد ایمن قریب من الجید3903766712.79 تبسبست17

01-03-1994مجوجة   عبد الواحد مقبول3903769610.94 تبسبست تقرت18

07-10-1992سالمي   أحمد مقبول3903766511.82 قوق19
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9298/الزاویة العابدیة-ثانویة لزھاري التونسي: المؤسسة 

24-03-1990حالسة   نجیبة مقبول3903661011.00 تبسبست1

24-04-1994ملوح   أم كلثوم علجیة مقبول3903659610.83 الزاویة العابدیة2

27-11-1991كشكاش   محمد السعید مقبول3903664710.74 تبسبست3

06-04-1994كزونة   أیمن مقبول3903663311.20 الزاویة العابدیة4

13-12-1990بن حمودة   خلیصة مقبول3903670811.69 بني أسود5

29-11-1992بالحسن   شعیب مقبول3903679110.19 الزاویة العابدیة6

09-09-1991بومعزة   عبد الرؤوف مقبول3903683210.14 تبسبست7

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9298/الزاویة العابدیة-ثانویة لزھاري التونسي: المؤسسة 

23-02-1993زنو   نجاة مقبول3903711210.50 تبسبست1

12-12-1993العرافي   آمال مقبول3903708910.82 الزاویة العابدیة دائرة تقرت2

04-01-1993خرفي   ملیكة مقبول3903710110.59 قوق3

16-04-1993فطیمي   مبروكة مقبول3903711910.15 قوق4

29-12-1994بالخرفي   نور اإلیمان قریب من الجید3903713712.79 الزاویة العابدیة5

07-06-1991حنونة   محمد فاتح قریب من الجید3903719712.00 الزاویة العابدیة6

20-09-1993فطیمي   محمد فؤاد قریب من الجید3903719512.24 الزاویة العابدیة7

25-03-1994بن ھنیة   میمونة جید3903719915.73 الزاویة العابدیة8

11-07-1994ملوح   محمد یونس قریب من الجید3903718212.07 القبة9

07-08-1993غویني   مصطفى مقبول3903722910.45 الزاویة العابدیة10

24-11-1993صولي   أسامة مقبول3903722311.40 الزاویة العابدیة11

30-08-1994صولي   مسعودة مقبول3903723211.22 الزاویة العابدیة12

03-01-1993حمادو   أكرم مقبول3903723310.98 الزاویة العابدیة13

06-05-1993عبعوب   جمیلة مقبول3903732010.51 تقرت14

02-03-1993نوي   حمیدة مقبول3903732110.17 الزاویة العابدیة15

20-08-1994العرافي   جمال مقبول3903730811.16 الزاویة العابدیة دائرة تقرت16

16-04-1994قاضي   خلیل مقبول3903731511.30 تقرت17

22-02-1994غویني   خدیجة مقبول3903734110.44 الزاویة العابدیة دائرة تقرت18
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9298/الزاویة العابدیة-ثانویة لزھاري التونسي: المؤسسة 

07-09-1994دفرور   خولة مقبول3903736310.09 الزاویة العابدیة19

09-08-1994لكحل   حیاة مقبول3903733811.70 تقرت20

10-06-1992بن قویدر   خولة مقبول3903735810.64 تمالحت تماسین21

17-12-1994برغدة   خولة مقبول3903736510.04 النزلة22

04-06-1991باباعربي   رحیمة مقبول3903739010.11 تقرت23

19-12-1994بن ھنیة   سناء جید3903740214.00 الزاویة العابدیة تقرت24

17-07-1994خرفي   رقیة مقبول3903739411.83 قوق25

25-05-1990خرفي   صبرینة مقبول3903744911.60 قوق26

11-05-1994تواتي   سھیلة مقبول3903749110.70 الطیبات27

02-01-1990بادیجة   كریمة مقبول3903751010.14 قوق28

01-12-1992بن صغیر   عائشة مقبول3903752410.60 تبسبست تقرت29

02-04-1993خمیس   عبد القھار مقبول3903755310.37 بني اسود30

15-12-1992سعود   فیصل مقبول3903759111.84 تقرت31

08-07-1992حنونة   فاطمة الزھرة مقبول3903758211.50 الزاویة العابدیة32

30-01-1994بوكركر   فتیحة مقبول3903758811.39 قوق33

04-08-1994خرفي   فاطمة مقبول3903757911.20 قوق34

20-10-1994كركوري   عیسى مقبول3903756510.77 قوق35

29-07-1993لكحل   فوزي مقبول3903759711.45 قوق36

03-11-1994حمادي   إبراھیم قریب من الجید3903761812.42 جامعة37

04-08-1994خلیل   إیمان جید3903762414.42 بني أسود تبسبست38

14-05-1994نایلي   إبتسام مقبول3903761511.93 الزاویة العابدیة39

11-07-1994ملوح   ھاجر مقبول3903760911.00 القبة40

26-08-1992منصور   إسمھان مقبول3903762910.83 تماسین41

27-10-1994مھیریس   الزھرة مقبول3903725311.59 الزاویة العابدیة42

10-11-1994صولي   ایمن مقبول3903726311.60 الزاویة العابدیة43

23-07-1994كباس   اسامة مقبول3903727910.01 الزاویة العابدیة44

06-11-1993معلول   الھادي مقبول3903726010.40 الدبیلة45

28-11-1994العایب   اسماعیل مقبول3903727710.98 الزایوة العابدیة46

22-01-1993تواتي   العطرة مقبول3903725911.58 النقر الطیبات47
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9298/الزاویة العابدیة-ثانویة لزھاري التونسي: المؤسسة 

26-03-1994البنة   عماد الدین مقبول3903775911.77 الزاویة العابدیة تقرت1

06-08-1992برغدة   محسن مقبول3903773610.47 النزلة2

09-08-1993بابا عربي   عقبة مقبول3903777110.10 الزاویة العابدیة3

14-12-1992بروبة   خالد مقبول3903774810.72 تمالحت تماسین4

06-12-1992حمداوي   االخضر مقبول3903774310.37 الزاویة العابدیة5

14-01-1993مقداد   إبتسام مقبول3903777310.35 تقرت6

05-05-1991بوقرینات   عادل مقبول3903776010.50 تبسبست7

21-06-1994عون   عبد السمیع مقبول3903776711.82 الزاویة العابدیة8

20-04-1993بوسبسي   وردة مقبول3903777510.74 الزاویة العابدیة9

03-06-1993بالحسن   عصام قریب من الجید3903777012.26 الزاویة العابدیة10

26-07-1992صولي   أیوب مقبول3903773811.38 الزاویة العابدیة11
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

11-12-1993لكحل   إبتسام مقبول3903687411.47 تقرت1

25-08-1991معراف   إیمان مقبول3903687610.62 الزاویة العابدیة2

04-02-1991منعو   وھیبة مقبول3903688811.81 الزاویة العابدیة3

00-00-1990بن شعاعة   نویة مقبول3903662310.52 الزاویة العابدیة4

26-04-1992كركوري   نجاة مقبول3903660910.00 قوق5

22-03-1990صالحي   نور الھدى مقبول3903662410.63 تبسبست6

19-09-1990جدیرة   نادیة مقبول3903660310.59 قوق7

14-06-1992قاسم   أم الخیر صابرة مقبول3903659510.54 وھران8

00-00-1994جیدل   محمد مقبول3903663811.39 الزاویة العابدیة9

26-09-1992بن حمزة   میمونة مقبول3903665110.90 الزاویة العابدیة10

27-06-1993خوذران   محمد الصالح مقبول3903664310.55 تقرت11

04-04-1993الریغي   الشیماء مقبول3903667710.91 الزاویة العابدیة12

20-10-1993لكحل   بشرة قریب من الجید3903668912.46 قوق بلدة عمر تماسین13

03-06-1991ملوح   رباب مقبول3903674610.91 المقارین14

29-07-1993طاجین   حسام الدین مقبول3903672310.86 الزاویة العابدیة15

06-04-1992مقداد   حدة مقبول3903671810.36 الزاویة العابدیة16

25-05-1992كدة   رمیصاء مقبول3903674110.32 الزاویة العابدیة17

16-01-1991غیالني   سارة مقبول3903677810.82 تقرت18

07-03-1992عبایدي   سلیمة مقبول3903676310.90 الزاویة العابدیة19

07-11-1993شرقي   سمیحة مقبول3903676811.07 مقرة20

13-09-1992بورقعة   سماح مقبول3903675911.82 تقرت21

09-03-1992باباعربي   رحیمة مقبول3903675210.23 الزاویة العابدیة22

06-01-1994خرفي   سعیدة مقبول3903679410.25 تقرت23

24-02-1993مرزوق   سعاد قریب من الجید3903679012.63 الزاویة العابدیة24

23-05-1994عبعوب   عیدة مقبول3903684110.50 الزاویة العابدیة25

03-02-1993بن نونة   إلیاس مقبول3903686610.93 الزاویة العابدیة26
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

28-09-1991رابحي   خدیجة مقبول3903701010.61 النزلة1

03-05-1992بلعربي   حسین مقبول3903701310.06 النزلة2

16-12-1993حمروني   نور الھدى مقبول3903698210.46 تبسبست3

23-02-1992بصاطي   محمد علي مقبول3903699310.06 تقرت4

16-03-1993عدیلة   محمد األمین مقبول3903698510.15 تقرت5

24-11-1993سالم   حنان مقبول3903700610.22 تبسبست6

03-01-1994نصیرة   محمد األمین مقبول3903698610.07 بني اسود7

30-08-1993بن رمضانة   بثینة مقبول3903700110.78 الزاویة العابدیة8

29-06-1992مناصریة   حاجة جمیلة مقبول3903700910.72 تقرت9

03-03-1993سوري   مریم مقبول3903699410.34 تقرت10

06-10-1993نجاع   حنان مقبول3903700511.22 الزاویة العابدیة11

01-07-1994بالخیر   دالل مقبول3903700410.55 الزاویة العابدیة12

13-02-1994سوفي   حمیدة مقبول3903700811.70 تقرت13

18-12-1994حنونة   مروة مقبول3903699511.85 الزاویة العابدیة14

05-10-1993كحول   أسماء مقبول3903699810.97 بوروبة15

14-09-1993غریر   نور الھدى قریب من الجید3903698112.38 الطیبات16

22-03-1994مراح   فتیحة مقبول3903705111.93 بني أسود تبسبست17

03-01-1993عطاشي   عمار قریب من الجید3903703912.52 تقرت18

07-06-1993حمیداتو   صابر مقبول3903702310.33 تبسبست19

23-03-1993رشید   عبد المؤمن مقبول3903704211.30 تبسست20

11-09-1992بن نونة   كنزة مقبول3903703410.38 الزاویة العابدیة21

24-05-1993بن حمودة   صونیة مقبول3903703211.76 تیبسبست22

26-01-1993لبزة   عماد الدین مقبول3903703811.96 تبسبست23

05-04-1992مھاني   صفاء مقبول3903702911.56 تبسبست24

14-06-1992قلبي   ضیاء الحق مقبول3903702410.81 الزاویة العابدیة25

01-07-1992باسة   كوثر مقبول3903703711.40 تبسبست26

05-05-1992سعیدي   كریمة مقبول3903703510.40 تبسبست تقرت27

04-01-1992غدایري   إلھام مقبول3903705311.70 النزلة28

13-11-1993قمو   صفیة قریب من الجید3903703012.06 الزاویة العابدیة29

11-09-1993بن نونة   فیروز مقبول3903705211.07 الزاویة العابدیة30

09-04-1993صالح   رفیقة مقبول3903702011.69 تبسبست31

16-04-1993كحول   خولة مقبول3903701510.61 الزاویة العابدیة32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

26-05-1992شریفي   سامیة مقبول3903702211.60 تبسبست33

14-04-1993عبیدي   كریمة مقبول3903703610.42 تقرت34

27-12-1990باباعیفة   إیمان مقبول3903705811.31 الزاویة العابدیة35

28-09-1992بودربالة   ھاجر مقبول3903705610.77 الزاویة العابدیة36

19-07-1993غنایم   ولید مقبول3903706211.42 لبدوعات37

12-02-1993مجول   إیمان مقبول3903706010.56 الزاویة العابدیة38

04-08-1992جودي   إیمان مقبول3903705910.55 تبسبست تقرت39

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

25-04-1992خذران   نصرالدین مقبول3903712311.63 تقرت1

11-11-1994عرعار   منال جید3903709114.75 الزاویة العابدیة2

08-12-1992نیو   أنس مقبول3903709410.58 متلیلي3

23-01-1995بورابة   أمیرة جید3903710015.88 الزاویة العابدیة تقرت4

20-12-1992قلبي   آمنة مقبول3903708710.00 الزاویة العابدیة تقرت5

15-09-1994بالطاھر   نعیمة مقبول3903712510.59 المغیر6

06-01-1994معمري   أیمن مقبول3903715010.96 النزلة7

16-03-1995نایلي   أبوبكر مقبول3903712911.85 الزاویة العابدیة8

20-10-1994بن كانون   نور الھدى مقبول3903714410.17 الزاویة العابدیة9

08-08-1992باللودمو   أحمد مختار مقبول3903716311.60 تقرت10

25-08-1994قسوم   نوال قریب من الجید3903712813.25 تقرت11

11-02-1995بن الحبیب   محمد فؤاد مقبول3903719610.86 الزاویة العابدیة12

28-04-1992بن یایة   محمد ریاض مقبول3903718310.25 جامعة13

05-06-1992محمدي   محمد العید مقبول3903717611.47 بن ناصر14

13-07-1991مرابط   محمد رزق اهللا مقبول3903718611.10 سكیكدة15

12-11-1994حسیني   محمد صالح الدین مقبول3903718711.94 النزلة16

20-11-1991بن عطااهللا   محفوظ مقبول3903720111.10 النزلة17

05-10-1994بوقرینات   مونى مقبول3903723511.72 الزاویة العابدیة18

27-02-1992بن عثمان   مسعودة مقبول3903723010.02 المقارین19

22-08-1994بالمھدي   بثینة قریب من الجید3903728912.37 الزاویة العابدیة20

21-05-1992براشد   حنان مقبول3903731010.50 تقرت21

19-02-1993نوي   دالل مقبول3903730510.20 الزاویة العابدیة22

23-02-1995عمیرة   تقیة قریب من الجید3903729813.60 تقرت-الزاویة العابدیة 23

145من102:  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

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

18-11-1992شاوش   حسام مقبول3903734510.67 الزاویة العابدیة24

09-08-1993ھادف   حسام الدین مقبول3903734910.39 تمالحت25

04-07-1994بن المنور   خولة قریب من الجید3903736012.70 الزاویة العابدیة26

12-02-1993جرو   حسام الدین مقبول3903734810.45 تبسبست27

09-11-1994لموشي   یاسین مقبول3903733611.74 تقرت28

02-11-1994ساعد   رمزي قریب من الجید3903737812.05 جامعة29

08-04-1994عیساني   رفیقة قریب من الجید3903739813.75 الزاویة العابدیة تقرت30

01-05-1994جمل   ربیحة مقبول3903738410.06 الزاویة العابدیة31

09-09-1994عیساوي   سمیة مقبول3903741610.50 تبسبست32

02-12-1993العابد   سمیحة مقبول3903742310.82 الزاویة العابدیة33

31-08-1993بن شعاعة   سایحیة مقبول3903743211.40 الزاویة العابدیة34

06-10-1993بلعباس   سامیة قریب من الجید3903743012.81 سیدي خالد35

30-07-1994بایزید   سیف الدین قریب من الجید3903746913.01 الزاویة العابدیة36

03-08-1994بن یحي   زینب قریب من الجید3903746513.84 تقرت37

19-05-1994كباس   صبرینة مقبول3903745211.38 الزاویة العابدیة38

22-11-1994بوخزة   صبرینة مقبول3903745411.97 تقرت39

14-05-1991العبادي   طھ یاسین مقبول3903748610.29 تقرت40

30-10-1993اللبدي   كوثر مقبول3903751410.08 الزاویة العابدیة41

13-08-1994أحماحمة   كریمة قریب من الجید3903751112.80 الزاویة العابدیة42

30-12-1994بكي   عدیلة مقبول3903756410.14 الزاویة العابدیة43

04-10-1994حمزي   عبیدة جید3903756015.24 الزاویة العابدیة44

08-10-1993نجاع   إبتھال مقبول3903761611.19 الزاویة العابدیة45

25-12-1993بختھ   إكرام مقبول3903763010.17 تبسبست  تقرت46

18-11-1993ركبي   ولید مقبول3903763610.59 الزاویة العابدیة47

03-12-1991بركبیة   اسامة مقبول3903727810.74 مقر48

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

06-12-1991عیساني   نسیبة مقبول3903772410.32 الزاویة العابدیة1

10-10-1994باسة   عبد الجبار مقبول3903776511.66 تبسبست2

10-11-1994بن الحبیب   یحي مقبول3903775110.89 الزاویة العابدیة3

16-03-1994ھامل   اسحاق مقبول3903774611.10 الزاویة العابدیة4

13-09-1994باباعربي   أسامة مقبول3903773911.13 الزاویة العابدیة5
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

27-01-1994ركبیة   محمد مقبول3903772911.16 تبسبست6

18-03-1993حفیان   فردوس قریب من الجید3903777212.13 البحور7

12-01-1993معطاء اهللا   محمد مقبول3903772710.28 البحور8

04-11-1994بوخشبة   ھیثم مقبول3903777410.89 الزاویة العابدیة9

25-02-1993حفیان   خالد مقبول3903774910.63 البحور10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

23-06-1994زوزو   عبدالؤمن قریب من الجید3903780712.25 تقرت1

30-10-1992بروبة   یاسین مقبول3903779910.96 تمالحت2

12-10-1991بن عبد الحفیظ   محمد الیاس مقبول3903779610.10 النزلة3

04-11-1994معراف   ھالة قریب من الجید3903781112.77 الزاویة العابدیة4

23-08-1992كراش   كریمة قریب من الجید3903780312.43 المنقر5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

9299/الزاویة العابدیة-ثانویة ھواري بومدین: المؤسسة 

18-09-1993خدران   موسى مقبول3903783310.94 مقر1

25-11-1992بریك   سمیة مقبول3903784210.43 الزاویة العابدیة2

20-05-1994تعبدیت   حفیظة مقبول3903784111.86 تقرت3

17-10-1994بوداود   مبروكة جید3903783214.07 تقرت4

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9312/تماسین-ثانویة مفدي زكریاء: المؤسسة 

21-06-1993بكوش   ھاجر مقبول3903791810.01 تمالحت تماسین1

15-07-1994غریسي   وسام مقبول3903792010.26 تفرت2

19-08-1993غطاس   فاطمة الزھرة مقبول3903791311.00 تماسین3

07-01-1992لبسیس   وداد مقبول3903791910.14 سیدي عامر4

17-11-1992قادیر   فتیحة مقبول3903791411.50 تمالحت تماسین5

19-02-1993طاجین   محمد مقبول3903787711.55 تماسین6

17-10-1993رایتمي   صابر مقبول3903789410.48 بسكرة7

12-06-1992منصورة   سارة مقبول3903789610.00 سیدي عامر8

12-11-1994غزال   عفاف قریب من الجید3903791012.11 تقرت9

28-05-1993لبسیس   المیة مقبول3903787210.00 سیدي عامر تماسین10

28-10-1992ضاوي   نجاح مقبول3903787310.17 تمالحت11

27-09-1994منصورة   محمد فارس مقبول3903787910.77 تماسین12

22-07-1993لبسیس   خالد مقبول3903788810.17 سیدي عامر تماسین13

01-03-1994ھوني   كوثر مقبول3903790510.49 سیدي عامر14

07-07-1994مرابط   ایمان مقبول3903788510.80 تقرت15

04-01-1992سالكة   لیندة مقبول3903787610.02 تماسین16

22-05-1993بواألنوار   شبیلة مقبول3903789810.22 البحور17

16-03-1994قادیر   سعیدة مقبول3903790210.08 تمالحت تماسین18

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9312/تماسین-ثانویة مفدي زكریاء: المؤسسة 

13-10-1994بن واعر   المیة مقبول3903794211.57 تمالحت تماسین1

22-05-1993نعیمي   معمر مقبول3903796110.28 مسعد2

21-06-1994بن الشیخ   بسمة مقبول3903797311.07 حي المنار3

22-05-1993بالعروسي   آسیة قریب من الجید3903795912.43 الرقیبة4

20-03-1992فراجي   بالل مقبول3903797110.19 سیدي عامر5

16-03-1991بركة   معتز باهللا مقبول3903796211.06 تماسین6

10-08-1993كروط   ام الخیر مقبول3903796410.87 تماسین7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9312/تماسین-ثانویة مفدي زكریاء: المؤسسة 

05-08-1991حفیان   الھام مقبول3903796710.31 تماسین8

24-09-1991بدودة   مخلصة مقبول3903795411.54 تمالحت تماسین9

09-08-1994بوھالل   مفیدة مقبول3903796310.47 البحور10

08-09-1992بواألنوار   الشریفة قریب من الجید3903796612.00 تماسین11

24-10-1994طبوشة   حیدر قریب من الجید3903798512.06 تمالحت12

01-01-1994منصور   عالء الدین مقبول3903801410.04 تمالحت تماسین13

29-06-1994سیواني   خولة مقبول3903798810.92 تماسین14

15-09-1992باباھي   ضیاء الحق مقبول3903799911.07 تماسین15

24-05-1994قاید   خولة مقبول3903798710.57 تقرت16

22-03-1993مریومة   سعد الدین مقبول3903800310.63 سیدي عامر تماسین17

20-04-1994بامون   صفاء مقبول3903800611.57 تقرت18

05-10-1993قادیر   فاطمة الزھرة قریب من الجید3903801913.31 تمالحت19

16-11-1993لحول   كوثر قریب من الجید3903801312.16 سیدى بوعزیز20

15-05-1993بوخلخال   حواء مقبول3903799010.98 تماسین21

08-10-1993كانوري   فتیحة مقبول3903802110.06 بوقرة22

06-12-1991تینعمري   ولید مقبول3903802511.64 النزلة23

15-02-1993ممادي   وفاء قریب من الجید3903802912.97 تمالحت تماسین24

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9312/تماسین-ثانویة مفدي زكریاء: المؤسسة 

18-04-1994تومیة   بلقیس مقبول3903808310.83 تقرت1

05-03-1994قادیر   حلیمة مقبول3903808710.60 تمالحت تماسین2

19-03-1994فارورو   مواھب مقبول3903807511.59 تمالحت تماسین3

04-02-1993خالي   أحمد قریب من الجید3903806112.22 سیدي عامر4

22-08-1994طبة   ازدھار مقبول3903808211.95 تقرت5

12-11-1994شنوف   نوال قریب من الجید3903805513.77 تقرت6

27-07-1994كیة   الغالیة مقبول3903808010.87 تقرت7

09-07-1994بن زینة   أحمد مختار مقبول3903806310.65 تمالحت تماسین8

18-04-1994طاجین   محمد رضوان قریب من الجید3903806813.35 تقرت9

10-02-1994عاللي   بسمة مقبول3903808510.02 تمالحت تماسین10

13-04-1994رزیق   مصطفى مقبول3903807210.18 سیدي عامر تماسین11

29-01-1994حمادة   ابتسام مقبول3903808111.75 تقرت12

21-09-1993میموني   أمیرة مقبول3903804910.52 تقرت13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9312/تماسین-ثانویة مفدي زكریاء: المؤسسة 

20-07-1994فاسي   بریئة مقبول3903808410.22 سیدي عامر تماسین14

19-09-1994تیتیة   نور الھدى قریب من الجید3903805912.37 البحور15

23-08-1993بوھالل   محمد اسالم قریب من الجید3903806712.62 تقرت16

10-03-1994حفیان   انصاف قریب من الجید3903807612.29 تقرت17

01-01-1994بن عاطي   نسیبة قریب من الجید3903805212.05 تمالحت18

26-02-1993حفیان   الرمیصاء مقبول3903807810.99 البحور19

08-06-1994المشري   صفاء قریب من الجید3903812412.17 تقرت20

26-01-1994بوطبیلة   یسرى مقبول3903809211.09 تماسین21

18-12-1994خدیر   سعیدة مقبول3903811910.24 تقرت22

03-12-1994خباز   شرف الدین مقبول3903811610.60 تقرت23

08-10-1994غایة   جموعي مقبول3903808910.92 تقرت24

03-09-1993العمري   سھیر مقبول3903812810.07 تمالحت تماسین25

19-08-1993رزیق   سلیمة مقبول3903810411.06 سیدي عامر تماسین26

12-11-1994فارورو   صابر مقبول3903810911.49 تقرت27

13-04-1994الشریطي   یاسمین مقبول3903809010.82 تماسین28

13-03-1994لبسیس   شعیب قریب من الجید3903811713.75 تقرت29

10-10-1994منصور   سعیدة قریب من الجید3903811812.03 تقرت30

14-12-1994مزرقط   سلیمة مقبول3903810611.18 تقرت31

30-01-1994خباز   سامي مقبول3903810810.50 البحور32

14-09-1994بروبة   صبرینة مقبول3903811310.98 تمالحت33

30-10-1994الشعوبي   سلیمة جید3903810514.30 تقرت34

17-12-1994بوخلخال   رحیل مقبول3903810311.05 تقرت35

14-02-1994لقبیشي   صفیة مقبول3903812611.80 تمالحت36

03-09-1994تایة   رحیل قریب من الجید3903810213.09 تقرت37

17-12-1993بوھالل   إیمان مقبول3903816510.47 تقرت38

31-07-1994زكور   كلثوم مقبول3903813010.71 تقرت39

27-03-1994لبسیس   غنیة قریب من الجید3903813713.50 سیدي عامر تماسین40

16-08-1994ورقلي   فطومة قریب من الجید3903816213.20 تمالحت41

17-05-1993طبة   عبد الشافي مقبول3903814911.74 حاسي مسعود42

13-09-1993عباسي   عبد الرحیم مقبول3903814810.63 تمالحت43

21-07-1994سوداني   عبد الرحمان مقبول3903814711.64 تمالحت44

26-03-1994التجاني   عبد الباسط مقبول3903814510.14 تقرت45
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9312/تماسین-ثانویة مفدي زكریاء: المؤسسة 

16-04-1992بن یحكم   عائشة مقبول3903813810.15 تماسین46

24-04-1994تاتي   فتح اهللا قریب من الجید3903815812.43 تماسین47

09-10-1994بالعید   قمرة قریب من الجید3903813512.64 تماسین48

14-03-1994طاللة   فردوس مقبول3903815911.71 تماسین49

12-01-1994زیناي   عفاف مقبول3903815610.34 تقرت50

15-03-1994بوخلخال   عبد المنعم مقبول3903814410.90 تقرت51

19-05-1994النایلي   عبلة جید3903814214.60 سیدي عامر تماسین52

15-05-1993الربیع   كریمة مقبول3903813210.12 البحور53

18-03-1994التجاني   إحسان مقبول3903816810.75 تقرت54

23-07-1994محجوب   كوثر مقبول3903813310.82 تقرت55

09-09-1994فارورو   إیمان مقبول3903816610.90 تقرت56

23-04-1994السبع   عبد العظیم مقبول3903815110.80 تقرت57

20-11-1992حالسة   ولید مقبول3903817210.84 تماسین58

29-11-1994زیناي   ولید مقبول3903817510.80 تقرت59

20-10-1993فاسي   ولید قریب من الجید3903817313.95 سیدي عامر تماسین60

26-04-1993رزیق   إكرام مقبول3903817011.70 سیدي عامر تماسین61

06-08-1994تایة   إزدھار قریب من الجید3903816912.15 البحور تماسین62

17-06-1994عامري   ونیسة مقبول3903817111.60 تمالحت تماسین63

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9312/تماسین-ثانویة مفدي زكریاء: المؤسسة 

26-09-1991عباسي   محمد مقبول3903819711.32 سیدي عامر تماسین1

11-07-1994بناي   محمد علي مقبول3903819911.02 البحور2

25-09-1994كانوري   محمد بالل مقبول3903819810.17 بوقرة3

01-11-1993فراجي   طارق مقبول3903820410.08 تماسین4

10-06-1993مغناي   سھیلة مقبول3903820610.17 تمالحت5

07-09-1993بن یحكم   مسلم مقبول3903820011.33 تماسین6

05-08-1993بوھریرة   شرف الدین مقبول3903820510.20 سیدي بوعزیز تقرت7

23-06-1993النیبوع   شمس الدین قریب من الجید3903820312.58 تقرت8

113 العدد اإلجمالي للناجحین 

145من108:  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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9315/المقارین-ثانویة خالد بن الولید: المؤسسة 

14-12-1994قبي   إبتسام مقبول3903834810.64 تقرت1

16-07-1992بابنة   نجوة مقبول3903824110.48 لمقارین2

24-08-1991طبة   مروة مقبول3903825310.85 تماسین3

29-12-1994زوزو   أسماء مقبول3903825610.68 تقرت4

23-10-1991بن نونة   أحالم مقبول3903824810.77 الزاویة العابدیة5

05-03-1993مقداد   بشرة مقبول3903826410.07 المقارین6

04-12-1991جابوبي   أسماء مقبول3903825510.53 حاسي مسعود7

02-01-1991خدران   میمونة مقبول3903825110.66 مقر8

08-07-1993زوزو   حیدر عبد الدائم مقبول3903828111.19 تقرت9

26-05-1994شارف   روفیدة مقبول3903829111.84 بوروبة10

13-04-1993مصباح   رحاب مقبول3903828910.96 المقارین11

09-03-1992یعقوب   خدیجة مقبول3903827910.89 المقارین12

21-05-1991بروسي   خدیجة مقبول3903827810.90 القصور المقارین13

15-01-1993المقدم   حلیمة مقبول3903827210.68 المقارین14

25-02-1993بن عمر   جھیدة مقبول3903828510.07 المقارین15

19-04-1992خالي   یعقوب مقبول3903828410.04 تماسین16

11-01-1992بن خیرة   زھیر مقبول3903831510.21 المقارین17

16-05-1994شافو   عزیزة مقبول3903833510.00 تقرت18

16-06-1992بوخبزة   شفیقة مقبول3903831210.09 المقارین19

10-07-1994یعقوب   ھناء مقبول3903834710.08 تقرت20

10-06-1993شافو   فاطمة الزھرة مقبول3903834010.04 المقارین21

09-03-1993زوزو   عائشة مقبول3903832610.78 المقارین22

20-07-1992لخشاخش   غزالن مقبول3903833410.11 الزلة23

26-01-1992بروسي   عائشة مقبول3903832510.21 القصور24

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9315/المقارین-ثانویة خالد بن الولید: المؤسسة 

14-07-1994خلو   أسماء مقبول3903838110.50 تقرت1
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9315/المقارین-ثانویة خالد بن الولید: المؤسسة 

01-07-1994یعقوب   خولة مقبول3903839411.13 تقرت2

13-03-1993حجاج   ھاجر مقبول3903840711.42 المقارین3

09-05-1993طبال   احمد فیصل مقبول3903838510.34 النزلة4

27-02-1994زوزو   رزیقة مقبول3903839510.09 تقرت5

24-08-1994یعقوب   أنفال نور اإلیمان مقبول3903837310.25 تقرت6

08-11-1993بروسي   نبیھة مقبول3903837711.59 تقرت7

15-11-1992قمیدة   ھناء مقبول3903840610.42 مقر8

11-05-1994باره   صابرة مقبول3903839811.17 مقر9

08-04-1993الطاھري   سارة مقبول3903839911.47 المقارین10

07-07-1993كربوسة   مریة مقبول3903837910.75 المقارین11

08-12-1993بن داللي   عبیر مقبول3903840210.00 مقر12

27-10-1994بن عائشة   یاسمینة مقبول3903838810.56 المقارین13

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9315/المقارین-ثانویة خالد بن الولید: المؤسسة 

08-02-1994باسو   ریحانة مقبول3903846210.48 تقرت1

15-05-1994كروش   خدیجة مقبول3903845410.68 تقرت2

13-09-1993بروسي   منصورة مقبول3903843210.53 تقرت3

13-07-1991كروش   جھیدة مقبول3903845610.95 القصور4

10-07-1992كروش   سارة مقبول3903846310.89 القصور5

28-04-1990جاوي   أسامة مقبول3903844210.70 القصور6

30-08-1991أھناني   مھدي مقبول3903844411.61 تقدیدین جامعة7

24-03-1993قسوم   أسماء مقبول3903844110.91 مقر8

30-09-1993بن عاشور   نور الھدى مقبول3903843710.29 تقرت9

22-09-1993خلو   سھیلة مقبول3903846410.64 تقرت10

01-02-1993ابیش   اسامة مقبول3903844511.08 مقر11

12-11-1993حمودة   حوریة مقبول3903845810.95 تقرت12

11-06-1992زوزو   محمد العید مقبول3903844011.42 المقارین13

19-09-1993باباي   ربیعة جید3903846114.15 تقرت14

16-05-1994بولیفة   حنان مقبول3903845210.30 مقر15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9315/المقارین-ثانویة خالد بن الولید: المؤسسة 

10-04-1994زوزو   منال مقبول3903849610.29 تقرت1

15-07-1994بوزقاق   مبروك قریب من الجید3903850912.20 تقرت2

19-03-1992بن عاطي   أمینة مقبول3903850010.12 تمالحت3

27-03-1992غوقالي   نیرة مقبول3903850710.15 المقارین4

09-11-1994زوزو   نسرین مقبول3903851111.23 تقرت5

01-01-1993بالطاھر   أم الخیر مقبول3903849410.60 المقارین6

16-01-1994بن خیرة   حسین قریب من الجید3903856912.63 تقرت7

03-01-1993كانون   اسامة مقبول3903855711.38 المقارین8

10-02-1993الصدیقي   موسى مقبول3903854710.95 المقارین9

17-08-1994عیشاوي   سامیة مقبول3903859911.28 تقرت10

05-03-1995حجاج   رفیدة مقبول3903858610.60 تقرت11

12-04-1994الطاھري   شیماء مقبول3903860510.30 تقرت12

15-11-1992بوبكري   شیفاء مقبول3903860810.02 تماسین13

30-11-1994بروسي   سندس قریب من الجید3903858813.32 تقرت14

19-09-1993عیادي   سمیحة مقبول3903859410.50 تقرت15

31-12-1994شاء اهللا   رجاء مقبول3903858410.94 تقرت16

08-11-1993بن السعدي   سمیة مقبول3903859210.49 المقارین17

06-04-1994كنوز   إلھام قریب من الجید3903865212.47 تقرت18

18-04-1994بن ناجي   فاطمة الزھراء مقبول3903864510.43 المقارین19

18-05-1992یعقوب   كوثر مقبول3903862110.03 المقارین20

27-10-1994برقیقة   عماد الدین قریب من الجید3903862413.01 تبسبست تقرت21

14-05-1994شافو   كوثر مقبول3903862211.05 تقرت22

07-08-1994حجاج   ھالة مقبول3903865311.43 تقرت23

26-02-1993جدیعي   قمر الزمان مقبول3903862310.00 منقر24

22-09-1993بن خیرة   صھیب مقبول3903861711.62 سیدي بوعزیز25

13-11-1991زوزو   سھیلة مقبول3903861610.28 المقارین26

25-02-1994حلوة   إكرام مقبول3903866311.05 المقارین27

06-06-1994كربوسة   ولید مقبول3903866810.85 تقرت28

30-12-1993بن شعاعة   ونیسة مقبول3903866611.09 الزاویة العابدیة29

24-06-1991مقداد   وردة مقبول3903866911.15 المقارین30

05-09-1994الطاھري   ھاجر مقبول3903865410.70 تقرت31

30-04-1993عمیشي   ھدى مقبول3903866010.25 ورقلة32
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9315/المقارین-ثانویة خالد بن الولید: المؤسسة 

28-08-1992بكھ   إیمان مقبول3903865810.62 البحور33

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9315/المقارین-ثانویة خالد بن الولید: المؤسسة 

08-04-1992كنوز   محمود مقبول3903869310.58 المقارین1

23-05-1994منصوري   یوسف مقبول3903869610.82 تقرت2

19-09-1991السخري   میلود مقبول3903869211.55 مقر بلدیة سیدي سلیمان3

28-09-1992تالھ   مفید مقبول3903869411.81 المقارین4

08-02-1992بوخبزة   نورالدین مقبول3903869011.34 مقر5

13-08-1990بن حامد   سھیلة مقبول3903870110.66 غمرة6

13-10-1990بن حامد   نجاح مقبول3903868910.69 غمرة7

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9316/سیدي سلیمان-ثانویة سیدي سلیمان: المؤسسة 

31-05-1994بن عائشة   بشرى مقبول3903826511.47 تقرت1

28-06-1994خدایش   ملیكة مقبول3903823410.45 سیدي سلیمان2

05-01-1991حمودة   أمیرة مقبول3903823310.56 مقر3

25-04-1991السخري   أم كلثوم مقبول3903822810.13 مقر4

14-12-1990السخري   فاطمة مقبول3903833810.00 مقر5

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9316/سیدي سلیمان-ثانویة سیدي سلیمان: المؤسسة 

06-09-1994بن الزاوي   نسیمة قریب من الجید3903851013.47 تقرت1

30-08-1994تماسیني   منصورة قریب من الجید3903849712.18 تقرت2

25-04-1994بركبیة   لیلى مقبول3903852411.97 تقرت3

27-11-1994بركبیة   نبیلة جید3903850514.28 تقرت4

14-06-1994بن قلیة   نورة مقبول3903851811.92 تقرت5

28-12-1993بلغیثار   معمر قریب من الجید3903854312.15 سیدي سلیمان6

02-03-1993بلحول   معمر مقبول3903854211.85 سیدي سلیمان7

09-09-1992بركبیة   البرجي مقبول3903854810.24 سیدي سلیمان8

01-04-1994مقنین   احمدشوقي قریب من الجید3903855612.19 تقرت9

12-10-1993حمودة   حلیمة السعدیة مقبول3903856510.14 مقر10

23-11-1991بن الزاوي   راویة مقبول3903858111.92 سیدي سلیمان11

04-01-1994باسو   سعدیة مقبول3903861010.10 سیدي سلیمان12

30-11-1992الحسیني   سلیمة مقبول3903859110.45 سیدي سلیمان13

01-03-1994خالد   فھیمة مقبول3903864810.97 سیدي سلیمان14

21-03-1993غربي   عبد الحمید مقبول3903863311.77 أم الزبد15

27-04-1994بوریالة   عبیر مقبول3903864010.82 تقرت16

28-03-1994عبعوب   عائشة مقبول3903862711.94 بني أسود17

20-05-1994قواسم   إبتسام مقبول3903865611.42 تقرت18

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

21-10-1994عمري   فاطمة مقبول3903884910.23 حاسي مسعود1

13-09-1994غیالني   فاطمة الزھراء مقبول3903885010.82 حاسي مسعود2

30-09-1994عطیة   مبروكة مقبول3903873910.95 حاسي مسعود3

05-06-1994عویني   مریم مقبول3903875810.08 حاسي مسعود4

22-01-1994حجار   أنفال مقبول3903872710.88 سطیف5

28-03-1994عروة   مریم مقبول3903875710.63 حاسي مسعود6

21-09-1992عیاط   نعیمة مقبول3903874210.60 حاسي مسعود7

24-10-1994بولرباق   امینة مقبول3903876310.26 حاسي مسعود8

13-06-1992معلم   نسیمة مقبول3903874010.36 حاسي مسعود9

01-01-1995قاسم   اسراء مقبول3903877611.67 حمص10

27-06-1993قزیز   بثینة مقبول3903877910.58 حاسي مسعود11

28-07-1994قبایلي   زھرة مقبول3903883610.34 حاسي مسعود12

11-07-1994عثماني   سیلیا مقبول3903882511.88 خراطة13

05-12-1994معروف   زولیخة مقبول3903883710.88 حاسي مسعود14

07-12-1992خنبلوش   صبرینة مقبول3903882411.26 حاسي مسعود15

25-12-1992ناصري   زھیة مقبول3903883410.39 حاسي مسعود16

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

18-07-1993قرین   عبد الھادي مقبول3903893410.56 حاسي مسعود1

10-09-1994بوراس   فاطمة مقبول3903893810.97 بوسعادة2

09-10-1994عوان   كھینة مقبول3903893111.18 حاسي مسعود3

13-08-1993 أزمور   صبرینة مقبول3903892510.79 االبیار 4

21-09-1994سالم   ھاجر مقبول3903894211.58 حاسي مسعود5

28-06-1993زید   سمیرة مقبول3903892310.08 حاسي مسعود6

13-12-1994بن میر   ھنیة قریب من الجید3903894113.22 أنقوسة7

22-05-1994كرمیش   صبرینة مقبول3903892611.31 األبیار8

09-08-1994سقاي   بشرى قریب من الجید3903890512.63 قصر البخاري9
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

17-11-1994سھام   لطرش مقبول3903889910.09 حاسي مسعود10

06-11-1994حداد   سمیة قریب من الجید3903892213.65 حاسي مسعود11

18-07-1992محند أوسعید   رفیق مقبول3903892110.86 القصبة12

03-07-1994زیدوري   حنان قریب من الجید3903890612.99 حاسي مسعود13

31-03-1993موري   خیرة قریب من الجید3903891212.17 یلل14

29-06-1993قطاف   یوسف مقبول3903891711.79 حاسي مسعود15

15-06-1994نفراجي   محمد قریب من الجید3903889312.02 حسین داي16

26-06-1993روینة   یاسر مقبول3903891010.50 أوالد جالل17

04-04-1991أوموسى   رابح قریب من الجید3903891912.04 بومرداس 18

25-05-1994خالدي   مراد مقبول3903889511.00 حاسي مسعود19

03-01-1992سافر   خلیدة مقبول3903890810.09 تیارت20

17-03-1994باحمید   نسرین مقبول3903889111.00 الجزائر21

15-12-1994بابا   رشید قریب من الجید3903892012.24 تیزي وزو22

04-03-1993عفاف   بن فرحات قریب من الجید3903890312.18 حاسي مسعود23

19-12-1993بن صغیر   أسماء قریب من الجید3903889812.02 جامعة24

24-11-1992تودرت   محندوأحمد قریب من الجید3903889212.06 عین الحمام تیزي وزو25

03-06-1994عبیدي   الخنساء قریب من الجید3903890112.36 حاسي مسعود26

12-08-1993أیت حبوش   لبنى مقبول3903888711.75 حاسي مسعود27

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

25-01-1993معمري   محمد عبد العالي مقبول3903899010.00 حاسي مسعود1

27-06-1994داود   اسالم مقبول3903901610.40 سیدي غیالس2

01-03-1994تینعمري   صفاء قریب من الجید3903904612.23 النزلة تقرت3

21-09-1992بولیف   فارس مقبول3903906610.28 حاسي مسعود4

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

21-12-1994مرغني   أحمد التجاني قریب من الجید3903915412.55 حاسي مسعود1

20-12-1994لبدیري   محمد جید3903914714.35 بولوغین2

15-04-1994عنقر   مریم مقبول3903917011.40 حاسي مسعود3

31-10-1994بلعمري   محمد أنیس مقبول3903914810.37 صالح باي4

23-10-1992العلجي   محمد نجیب مقبول3903915310.65 حاسي مسعود5
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

16-04-1994فكیر   لیلى قریب من الجید3903914113.94 أوالد موسى6

14-02-1994معروف   نورة مقبول3903913710.47 حاسي مسعود7

24-10-1992شریفي   مختار مقبول3903916610.97 تیمیمون8

11-11-1994جاللي   اكرم جید3903920815.00 حاسي مسعود9

16-01-1994عویسي   اسحاق مقبول3903920710.00 حاسي مسعود10

06-06-1993حداد   ایمان مقبول3903919911.85 االبیار11

03-09-1994بلقاي   اوریدة مقبول3903921010.52 ایت یحي موسى12

17-06-1994بوبكر   أسماء مقبول3903917710.32 حاسي مسعود13

03-07-1993جراد   تاج الدین مقبول3903921511.17 بالوادي14

26-08-1994كرایمیة   ذكرى قریب من الجید3903921112.32 سدراتة15

26-11-1994شوشان   احمد مقبول3903920111.79 حاسي مسعود16

01-11-1994عربي   بوثینة جید3903922214.14 حاسي مسعود17

11-12-1994بارود   حمزة مقبول3903923211.04 األغواط18

26-10-1994حاللي   بشرا قریب من الجید3903921813.12 حاسي مسعود19

26-07-1994عبو   حنان مقبول3903922510.27 حاسي مسعود20

22-07-1994بن مشري   حفیضة مقبول3903925310.79 عین ذھب21

24-03-1993بدرة   خدیجة مقبول3903924210.14 قسنطینة22

06-03-1994بوشاقور   خدیجة قریب من الجید3903924312.77 حاسي مسعود23

17-08-1994تومي   خدیجة مقبول3903924511.40 حاسي مسعود24

22-10-1994لطرش   بومدین مقبول3903922110.49 قصر البخاري25

13-02-1994مناع   خولة قریب من الجید3903925812.45 حاسي مسعود26

23-04-1994جالل   یوسف قریب من الجید3903926313.15 حاسي مسعود27

14-02-1993روابح   یوسف مقبول3903926210.44 ورقلة28

19-10-1994سالم   سارة مقبول3903929510.29 ورقلة29

15-01-1993عبید   سمیة مقبول3903928610.84 حاسي مسعود30

07-09-1993عدة بوزیان   سارة مقبول3903929110.80 غیلیزان31

15-11-1993عطیة   خولة مقبول3903925611.09 حاسي مسعود32

03-07-1993بن قرعیش   رباب مقبول3903926810.49 حاسي مسعود33

28-01-1994شالة   سارة مقبول3903929310.94 حاسي مسعود34

26-02-1994بولبینة   رمضان قریب من الجید3903926613.60 حاسي مسعود35

31-01-1994منصور   خولة مقبول3903925710.22 بالوادي36

31-05-1994عمروش   سید أحمد مقبول3903931210.34 تنس37
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

13-12-1994إیمان   سقال قریب من الجید3903931713.32 حاسي مسعود38

22-05-1991غدیر إبراھیم   ضیف مقبول3903929910.69 حاسي مسعود39

22-09-1994زنقیلة   زھیرة مقبول3903932510.09 حاسي مسعود40

11-08-1994بن واعر   فایزة جید3903936914.95 تقرت41

08-09-1994غضابنیھ   عفاف قریب من الجید3903936513.07 حاسي ھسعود42

12-01-1994عبیدلي   عماد الدین مقبول3903933710.25 العالیة43

26-05-1994بن شرودة   فاطمة قریب من الجید3903937313.85 حاسي مسعود44

26-08-1994بن سماعین   والء ھبة اهللا مقبول3903939410.77 عین التوتة45

02-09-1994الواعر   وسام جید جدا3903939616.04 حاسي مسعود46

07-07-1994ملیانة   إیمان جید3903938715.80 تقرت47

14-02-1994طرابلسي   فاطیمة الزھراء مقبول3903937611.54 حاسي مسعود48

20-07-1994بن ا براھیم   نسیمة مقبول3903912811.67 حاسي مسعود49

15-01-1994عاد   منال مقبول3903910610.04 حاسي مسعود50

18-02-1993سھلي   نسرین مقبول3903913210.54 حاسي مسعود51

07-02-1994لواتي   أمال قریب من الجید3903909913.90 بن سكران52

14-07-1994تونسي   نھاد مقبول3903913311.29 قصر الصبیحي53

31-10-1994شاھد   ماریة مقبول3903911611.12 حاسي مسعود54

26-07-1993جامعي   أمیرة مقبول3903911311.25 القل55

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

9318/حاسي مسعود-ثانویة سلیماني محمد العید: المؤسسة 

28-02-1994رباحي   إحسان مقبول3903955410.60 أحمر العین1

03-09-1994بیراش   ناصرالدین مقبول3903953711.00 القبة2

19-08-1992بن كدة   خولة مقبول3903954810.85 حاسي مسعود3

22-02-1994بن زینة   لطیفة مقبول3903954311.49 حاسي مسعود4

16-11-1993حمالوي   محمد أنور مقبول3903953810.02 حاسي مسعود5

30-06-1993حطاب   مسعود مقبول3903954411.34 حاسي مسعود6

18-11-1994شیبان   مراد مقبول3903954110.55 أقبو7

07-05-1993قوت   فاطمة الزھراء مقبول3903955210.28 حاسي مسعود8

01-08-1992امغار   مسیف مقبول3903954211.07 االبیار9

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

19-12-1994طالبي   فاطمة الزھراء مقبول3903885110.47 حاسي مسعود1

07-01-1991بلحاج   نصر الدین مقبول3903874110.26 ورقلة2

19-12-1992عریف   مامة ویسام قریب من الجید3903873312.26 حاسي مسعود3

19-09-1994بوجیدي   ماریة مقبول3903873410.26 حاسي مسعود4

05-08-1993عمروش   لیلى مقبول3903874711.06 القصبة5

05-02-1993حاج عمار   مریم مقبول3903875410.41 الوادي6

25-03-1992عماري   الزھرة مقبول3903876710.86 حاسي مسعود7

23-07-1994عنصر   تسعدیت مقبول3903878110.45 سیدي عیش8

26-05-1994زاید   رحمة مقبول3903880010.41 البیاضة9

00-00-1992صحراوي   سعیدة مقبول3903882810.71 حاسي مسعود10

26-02-1992لموسخ   سمیرة قریب من الجید3903881213.15 النزلة11

18-06-1993ترزوت یطو   سمیة خدیجة مقبول3903881111.21 بوسماعیل12

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

29-06-1993بوسالم   أمیرة مقبول3903897010.64 جیجل1

28-11-1993الھادي    سارة مقبول3903896410.70 حاسي مسعود2

17-12-1991عماري   محمد یاسین قریب من الجید3903898612.62 طولقة3

26-02-1992سباح   مریم مقبول3903899310.58 حاسي مسعود4

14-02-1993دخیة   محمد أمین مقبول3903898310.50 حاسي مسعود5

06-01-1994تركماني   مریم مقبول3903899411.06 حاسي مسعود6

05-03-1994دراج   أرزقي محمد الشریف مقبول3903899711.86 حاسي مسعود7

19-03-1992أیت شعبان   أمیاس مقبول3903896910.33 القبة8

24-03-1992رقاقدة   مسعودة مقبول3903900210.67 البور9

05-09-1993نصیرة   أمال مقبول3903896611.33 حاسي مسعود10

06-05-1993ھادف   محمد یاسین قریب من الجید3903898712.45 حاسي مسعود11

19-07-1994 ملوك   مروى قریب من الجید3903899912.15 سیدي بلعباس12

19-02-1993شقوري   أسیا مقبول3903900110.52 حاسي مسعود13
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

26-12-1991جري   آسیا مقبول3903900011.03 حاسي مسعود14

25-07-1991مكید   مریم مقبول3903899210.68 حاسي مسعود15

01-07-1994انین   محمد رمزي قریب من الجید3903898812.89 حاسي مسعود16

27-08-1993بوغالم   یوسف قریب من الجید3903903112.15 بوسعادة17

04-11-1993بلوناس   خالد مقبول3903902311.98 باتنة18

01-01-1993بعیري   حنان قریب من الجید3903902012.73 حاسي مسعود19

25-06-1992میموني   زكریاء مقبول3903904311.36 حاسي مسعود20

12-10-1991بلعطار   احالم مقبول3903901410.98 حاسي مسعود21

20-07-1992صخر   شریفة مقبول3903904211.45 رویسات22

02-11-1994دوش   یعقوب مقبول3903902910.73 حاسي مسعود23

10-02-1994بن دكن   یوسف مقبول3903903211.02 حاسي مسعود24

10-09-1993حشاشنة   عبد الرؤوف قریب من الجید3903906012.39 حاسي مسعود25

16-10-1992زھري   صوریة قریب من الجید3903905112.55 حاسي مسعود26

07-03-1992ولعة   زھرة مقبول3903905011.78 حاسي مسعود27

31-08-1992عمارة   كریمة قریب من الجید3903905412.48 بسكرة28

28-12-1991ببة   عباس قریب من الجید3903905912.28 حاسي مسعود29

04-07-1993عومري   سفیان مقبول3903904811.71 عین البیضاء30

24-02-1993زین   عماد الدین مقبول3903905510.03 الوادي31

26-07-1994بوكفیالن   ھجیرة قریب من الجید3903907412.65 الشطیة32

25-04-1994حساسة   ھاجر مقبول3903907310.46 حاسي مسعود33

31-10-1994رقاص   فلة جید3903906514.14 الجزائر34

20-11-1994أمریو   غیالس مقبول3903906411.08 حاسي مسعود35

11-07-1994بوخبزة   فاروق قریب من الجید3903906712.65 ورقلة36

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

28-11-1994علیان   لیندة قریب من الجید3903914012.59 حاسي مسعود1

29-04-1994مجاھد   محمد أمین قریب من الجید3903915213.70 حاسي مسعود2

17-05-1994عاد   محمد الصادق جید3903915715.00 حاسي مسعود3

31-08-1993لھاللي   محمد أمین مقبول3903915010.92 النزلة4

31-10-1992عثامنة   محمد الصالح مقبول3903915610.07 باتنة 5

06-09-1992حدوش   بالل مقبول3903921211.19 حاسي مسعود6

13-02-1994بن برنة   اكرام جید جدا3903920916.92 باتنة7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

20-09-1994قسوم   اسماء مقبول3903920311.17 تقرت8

17-01-1993حشاني   ابتسام مقبول3903919510.55 ورقلة9

25-02-1994بن عامر   دلیلة خدیجة مقبول3903922811.75 حاسي مسعود10

15-10-1994برشوش   یاسمین قریب من الجید3903923512.12 حاسي مسعود11

21-07-1994مایو   خمیسي مقبول3903923011.34 تقرت12

22-06-1994حامد   حنان مقبول3903922411.99 بسكرة13

28-12-1994بوحلیسة   بشرى مقبول3903922010.89 االبیار14

22-08-1994العوامر   حنان قریب من الجید3903922613.49 الوادي15

16-09-1993رجوح   سمیة مقبول3903928710.19 بسكرة16

03-07-1994شرفاوي   شمس الدین جید جدا3903928917.50 عنابة17

16-10-1994ماموني   رانیة قریب من الجید3903926713.25 القبة18

04-10-1994واعمر   طنیة مقبول3903927910.49 حاسي مسعود19

12-02-1995بن الصدیق   رفیدة مقبول3903927310.97 حاسي مسعود20

16-06-1994حنان   رفیق قریب من الجید3903927412.24 شلغوم العید21

07-03-1992ولعة   سمیة قریب من الجید3903928512.34 حاسي مسعود22

06-06-1994ھراوة   روزة جید جدا3903927516.35 بوقاعة23

19-09-1993بن ناصر   سارة مقبول3903929210.42 حاسي مسعود24

14-03-1994بلھوان   سلمى مقبول3903927810.80 حاسي مسعود25

25-02-1992كافي   صفیة مقبول3903932111.02 تقرت26

13-10-1993مصطفاوي   زوبیر قریب من الجید3903932712.79 حاسي مسعود27

27-02-1994مویسي   شیماء مقبول3903930410.99 حاسي مسعود28

29-06-1994بعضي   شیماء قریب من الجید3903930612.49 بلدة عمر29

09-11-1992ھمیلة   شریفة مقبول3903931510.39 حاسي مسعود30

03-02-1994زغیدي   شبیلة قریب من الجید3903929812.54 حاسي مسعود31

29-05-1994بن زغمان   زینب قریب من الجید3903931112.57 حاسي مسعود32

11-01-1992الھادي   زینب مقبول3903930810.97 حاسي مسعود33

18-08-1994حمدیس   كیسة مقبول3903933110.22 واضیة34

06-05-1994مالل   شیماء مقبول3903930511.15 حاسي مسعود35

10-07-1994محمدي   شھرزاد جید جدا3903932616.62 الحجیرة36

30-09-1994حجام   صبرینة قریب من الجید3903930313.65 القبة37

01-12-1992ابراھیمي   سفیان مقبول3903932010.87 حاسي مسعود38

03-08-1994ھني   سجیة قریب من الجید3903931313.12 حاسي مسعود39
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

12-06-1992بشیري   صبرینة مقبول3903930110.65 قمار40

25-08-1994عنابي   كنزة قریب من الجید3903933013.70 القنطرة41

21-05-1994صاولي   عائشة جید3903934414.25 حاسي مسعود42

24-07-1993داوي   عبد الحكیم مقبول3903935011.05 تمنراست43

08-02-1995بن علیة   عبد الحكیم جید3903935214.57 الجلفة44

08-08-1994خیراني   عبد الحق مقبول3903935310.32 تقرت45

08-07-1992زیتوني   عیسى مقبول3903936210.09 قصر الشاللة46

16-03-1993زاید   عصام مقبول3903936410.92 حاسي مسعود47

07-09-1992رابحي   ولید مقبول3903939511.30 تقرت48

21-10-1994قدور   إیمان قریب من الجید3903938813.85 الوادي49

20-03-1993تیفورة   ھاجر مقبول3903938011.95 حاسي مسعود50

13-11-1994خلفة   فریال مقبول3903937711.45 حاسي مسعود51

16-07-1994طاقین   أمینة مقبول3903911110.52 برج األمیر عبد القادر52

24-05-1994شمباع   أمال مقبول3903910010.47 حاسي مسعود53

17-02-1994  عمرون    أمینة مقبول3903909611.09 حاسي مسعود 54

14-08-1994منصوري   أمال قریب من الجید3903910112.37 رویبة55

05-11-1994صوتي   منیرة مقبول3903910810.04 حاسي مسعود56

01-08-1993نغموش علي   نضال مقبول3903912611.82 ورقلة57

15-03-1994بوغازي   أمیرة مقبول3903911410.67 حاسي مسعود58

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

25-02-1993بركاني   جمال قریب من الجید3903942312.59 حاسي مسعود1

30-06-1993حمید أوجانھ   مصطفى قریب من الجید3903941712.73 القرارة2

07-06-1994حباني   علي مقبول3903943510.75 حاسي مسعود3

29-04-1994كریزو   لقمان جید3903941814.68 القرارة4

18-07-1994بوذراع   عبد الوھاب جید3903943815.42 حاسي مسعود5

03-11-1994ریال   سفیان مقبول3903943111.50 الثنیة6

16-07-1994بریكي   شھرة جید3903943214.52 المدنیة7

06-10-1994راشد   صالح الدین قریب من الجید3903942612.92 تقرت8

07-03-1994فركاني   زوبیدة جید3903943415.68 حاسي مسعود9

20-02-1993خالي   صونیة مقبول3903943310.95 االربعاء ناث ایراثن10

21-03-1993صیاد   سمیر مقبول3903942811.04 حاسي مسعود11
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

01-03-1994لعساكر   حمو مقبول3903942410.44 بریان12

30-11-1993دحة   ھالة مقبول3903944010.64 حاسي مسعود13

07-11-1994دموش   الیاس قریب من الجید3903941913.73 بوقاعة14

23-05-1994بكاكرة   زینب قریب من الجید3903942912.88 الرقیبة15

18-08-1994ازونطار   شرف الدین مقبول3903943011.66 بوقاعة16

22-11-1994سي حاج محند   سلیم مقبول3903942710.90 حاسي مسعود17

10-12-1994بن مداح   ازدھار مقبول3903942211.11 حاسي مسعود18

12-09-1994حلوان   محمد رضا مقبول3903941610.11 الثنیة19

20-09-1992حاكمي   عبد الرحمان مقبول3903943710.87 أفلو20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة میكانیكیة: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

25-05-1994بن سعادة   أمیر مقبول3903946310.17 حاسي مسعود1

27-06-1994بصالح   سامیة مقبول3903948010.20 بني دوالة2

26-07-1993محلعین   نور الھدى مقبول3903946611.94 عین البیضاء3

11-06-1994بوزید   محمد األمین مقبول3903946711.64 حاسي مسعود4

28-10-1994سعادة   سالم مقبول3903947810.10 تیزي وزو5

12-05-1993حلوان   منیر مقبول3903946211.20 الثنیة6

09-10-1992بوراوي   نصرالدین مقبول3903946510.20 حاسي مسعود7

19-03-1994شرمیطي   ھواري مقبول3903948810.63 رمشي8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة كھربائیة: الشعبة 

مكان المیالد

9319/حاسي مسعود-ثانویة الجیاللي الیابس: المؤسسة 

01-06-1994القدوي   رابح مقبول3903951210.11 حاسي مسعود1

23-04-1994بن عجلة   صبرینة مقبول3903951411.20 حاسي مسعود2

07-03-1994عمارة   اسماء مقبول3903951110.40 حاسي مسعود3

24-03-1994طویجین   فارس األمین مقبول3903951511.04 سطیف4

04-06-1992بن حمودة   ادریس مقبول3903951010.40 حاسي مسعود5

30-09-1994بدة سعداني   إلیاس مقبول3903951710.04 المقرن6
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9320/حاسي مسعود-ثانویة حي التومیات: المؤسسة 

04-12-1993عیاط   مبروكة مقبول3903873811.52 حاسي مسعود1

20-12-1993دردقة   أحالم مقبول3903874611.12 الوادي2

13-06-1992حمادي   امیمة مقبول3903876211.78 جامعة3

28-07-1991قندوز   اسمھان مقبول3903877510.21 عین البیضاء4

24-05-1993میاسي   اسماء مقبول3903877410.00 حاسي مسعود5

19-10-1994ربوح   جھینة مقبول3903879310.84 الحجیرة6

08-02-1993جروني   قمر الدین مقبول3903884210.04 المغیر7

02-12-1993بومیدونة   سعاد مقبول3903882710.19 قطارة8

23-03-1993حشاني   سفیان مقبول3903883111.17 بسكرة9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9320/حاسي مسعود-ثانویة حي التومیات: المؤسسة 

17-05-1993بن طالب   فؤاد قریب من الجید3903893712.27 حاسي مسعود1

19-01-1994اعراب   ھشام مقبول3903894310.54 حاسي مسعود2

31-01-1992بصایرة   عائشة مقبول3903893310.09 حاسي مسعود3

30-06-1994بشیشي   صفاء مقبول3903893011.25 حاسي مسعود4

26-04-1994عفیف   نسیمة قریب من الجید3903889012.58 ورقلة5

13-01-1993جبار   مریم مقبول3903889610.93 حاسي مسعود6

10-12-1992زواوید   حلیمة قریب من الجید3903890712.09 عین البیضاء7

26-02-1993عصام   ملحة مقبول3903888410.81 األربعاناتي راثن8

01-11-1994جروني   جیھان قریب من الجید3903891312.36 المغیر9

09-04-1993كریبع   بایة مقبول3903890410.27 حاسي مسعود10

14-10-1992بلعیدي   امازیغ مقبول3903890011.22 حاسي مسعود11

26-08-1994حداد   نریمان مقبول3903888911.20 تبسة12

22-11-1993حامدي   نجاح مقبول3903888810.90 حاسي مسعود13

12-05-1993مداني   حكیمة مقبول3903891511.38 حاسي مسعود14

02-04-1993صدیقي   أسماء مقبول3903889710.56 حاسي مسعود15

26-05-1992بوزید   رمزي مقبول3903891810.24 المغیر16
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9320/حاسي مسعود-ثانویة حي التومیات: المؤسسة 

00-00-1994لطفار   مسعودة مقبول3903900310.37 حاسي مسعود1

13-08-1991میاسي   أحمد مقبول3903898111.40 حاسي مسعود2

23-11-1993زایر   محمد امین ھشام مقبول3903898511.48 عین الصفراء3

06-12-1993مانع   نصیرة قریب من الجید3903897413.55 حاسي مسعود4

31-07-1993لبصیر   أحمد قریب من الجید3903898212.48 حاسي مسعود5

11-12-1992بن یربح   حیاة مقبول3903902610.50 عین الحجل6

29-09-1994عبدلي   فاطمة الزھرة مقبول3903907011.84 حاسي مسعود7

01-07-1993كافي   صفاء قریب من الجید3903904512.09 توقرت8

13-07-1993بوحوس   عماد عبد الحكیم مقبول3903905610.34 حسین داي9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9320/حاسي مسعود-ثانویة حي التومیات: المؤسسة 

26-03-1993بوحالسة   محمد شكیب مقبول3903916310.24 حاسي مسعود1

09-03-1994بلجیاللي   العیدیة جید3903919415.80 زمورة2

03-01-1992بن عیاد   ایمان مقبول3903919810.37 وھران- عین البیة 3

06-07-1994حدوش   خیرة مقبول3903924610.04 اوالد میمون4

23-06-1994بن یامة   بشیرة مقبول3903921711.02 الریاح5

14-09-1994كعبوش   حیاة مقبول3903923811.94 حاسي مسعود6

28-01-1994قابوسة   بوبكر مقبول3903922310.44 حاسي مسعود7

15-07-1994صدوقي   خدیجة مقبول3903924410.80 حاسي مسعود8

15-03-1994قندوز   خولة مقبول3903925910.99 عین البیضاء9

22-02-1994خرفي   سندس مقبول3903928110.92 النزلة تقرت10

11-05-1994حمومي   رشیدة مقبول3903927210.49 ندرومة11

14-09-1993بن ناصر   سندس قریب من الجید3903928012.00 حاسي مسعود12

02-04-1991سراي   سلیمان مقبول3903928411.77 تقرت13

17-06-1994بن الطاھر   كوثر مقبول3903933410.44 باتنة14

20-05-1994زواري فرحات   سھیلة مقبول3903932410.40 حاسي مسعود15

25-09-1991لحویج   فاطمة مقبول3903937110.89 ورقلة16

25-12-1991شقوري   عبد الرزاق مقبول3903935710.80 حاسي مسعود17

09-05-1993متساحة   نسیمة مقبول3903912710.60 حاسي مسعود18

01-03-1993ضیف اهللا   مبروكة مقبول3903912410.40 الرباح19
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

01-12-1991الشین   آمال مقبول3903957510.38 الطیبات1

04-11-1992حمداوي   محمد الحبیب مقبول3903959910.43 الطیبات2

13-08-1990عماري   نورة مقبول3903959210.23 الطیبات3

30-12-1993فرج   الشیخ مقبول3903961311.28 الطیبات4

28-09-1992قعبي   مسعود مقبول3903960610.49 الطیبات5

29-11-1993العقون   شریفة مقبول3903965210.86 الطیبات6

12-04-1994بالمسعود   حكیمة مقبول3903963611.50 تبسبست7

22-08-1994بن ناھیة   خدیجة قریب من الجید3903963512.24 الطیبات8

26-04-1994تریش   رشیدة مقبول3903964110.21 الطیبات9

17-05-1994راشدي   الغالیة مقبول3903961610.54 الطیبات10

07-08-1992حمروني   عائشة مقبول3903966510.17 الطیبات11

11-11-1993ذوادي   فتیحة مقبول3903968710.86 الطیبات12

29-11-1992رواص   قمرة مقبول3903966210.69 الطیبات13

20-05-1993طواھري   عبلة مقبول3903966910.18 الطیبت14

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

00-00-1992العائبي   الساسي مقبول3903972811.35 الطیبات1

11-06-1994بالعربي   مختار مقبول3903972311.72 بن ناصر2

16-11-1992بن قاشوش   سالم قریب من الجید3903973812.57 الطیبات3

04-04-1993ضیف   صلیحة مقبول3903973710.90 الطیبات4

30-09-1992علیات   عبد المالك مقبول3903974211.42 ابن ناصر5

20-06-1991فرج   سالمة مقبول3903973911.77 الطیبات6

22-07-1993فرطاس   كریمة مقبول3903974110.64 الطیبات7

01-08-1992قحمص   زینب مقبول3903974010.35 الطیبات8

16-01-1990قعبي   مسعودة مقبول3903972510.52 الطیبات9

18-01-1993مسماري   بوبكر مقبول3903973010.23 المنقر10

18-07-1994مناصر   رقیة مقبول3903973511.00 الطیبات11
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

التسییر واإلقتصاد: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

12-03-1994بالضیاف   إیمان مقبول3903980710.52 الطیبات1

20-02-1993الشین   فیصل مقبول3903980510.06 الطیبات2

08-03-1993الیمان   طارق مقبول3903978810.35 بن ناصر3

10-09-1994ببوخة   ربحة قریب من الجید3903978312.17 المنیعة4

06-05-1994بن سعیدة   عبد العزیز مقبول3903980010.30 الطیبات5

25-02-1992بونقاب   یونس مقبول3903978210.13 بن ناصر6

05-11-1993خیر اهللا   إیمان قریب من الجید3903980612.09 تقرت7

16-03-1990دحدي   صالح مقبول3903978711.81 بن ناصر8

11-04-1993دحدي   كمال مقبول3903979411.57 بلدیة الطیبات9

10-11-1992رحماني   علي قریب من الجید3903979512.85 بن ناصر10

05-09-1993صالحي   شریفة مقبول3903979110.74 الطیبات11

21-09-1993علیات   نورة قریب من الجید3903976912.56 الطیبات12

16-09-1990غرارة   مریم مقبول3903977210.16 الطیبات13

07-01-1992لبوز   جمال مقبول3903977611.30 بن ناصر14

09-02-1991مسعودي   صدام حسین مقبول3903979011.49 لبدوعات15

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

31-03-1994شوراب   محمد مقبول3903986511.60 الطیبات1

02-02-1993قمولي   نور الدین مقبول3903985011.43 الطیبات2

30-10-1991مراد   محمد مقبول3903985710.48 امیھ ونسة3

11-09-1994منصوري   آمنة مقبول3903982811.91 الطیبات4

10-11-1993میلودة   ملیكة قریب من الجید3903983513.07 الطیبات5

14-12-1994دردوري   أسماء مقبول3903989310.35 الطیبات6

04-02-1993راشدي   محمد السایح مقبول3903987710.82 الطیبات7

09-02-1992طواھري   محمد العید مقبول3903988011.14 بني اسود8

04-12-1994عبید   أسماء قریب من الجید3903989212.50 الطیبات9

07-10-1994غباش   أسماء قریب من الجید3903989112.69 الطیبات10

11-06-1993مراد   لحسن مقبول3903988411.15 الطیبات11

18-05-1991مسعودي   لزھر مقبول3903990410.49 تقرت12

18-06-1993بن سعدیة   معمر مقبول3903991010.03 الطیبات13

11-06-1992بن ناھیة   العید مقبول3903994610.05 الطیبات14

22-05-1994تواتي   الشائعة قریب من الجید3903993413.09 الطیبات15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

25-07-1994حمادي   الزھرة مقبول3903994111.60 الطیبات16

13-03-1993رواص   الزھرة مقبول3903993910.24 الطیبات17

19-10-1994سعود   السعید مقبول3903993710.19 الطیبات18

00-00-1992قاسمي   الجموعي مقبول3903993010.15 الطیبات19

11-12-1992مسعودي   العایش قریب من الجید3903994212.33 الطیبات20

00-00-1993منصوري   السعید مقبول3903993510.73 الطیبات21

16-12-1991ھارون   مولود مقبول3903991611.07 ورقلة22

07-11-1994بالمسمار   العید قریب من الجید3903994812.35 الطیبات23

17-12-1993بالمسمار   جمعة مقبول3903998110.79 الطیبات24

08-10-1993صحراوي   اسماعیل مقبول3903995811.72 الطیبات25

16-11-1994عبید   ایمان مقبول3903995210.45 تقرت26

30-10-1994لعجالي   ایمان مقبول3903995110.10 الطیبات27

21-06-1994الصقیعي   جھاد قریب من الجید3904000412.85 الطیبات28

08-12-1994بالمسمار   حیاة مقبول3903999010.25 الطیبات29

26-02-1994بن قلیھ   ربیع مقبول3904002110.29 الطیبات30

22-02-1994جباس   جھینة قریب من الجید3904000613.48 الطیبات31

06-11-1994جدیعي   حسام الدین مقبول3903999611.29 الطیبات32

03-03-1994حمروني   رضا قریب من الجید3904002412.32 الطیبات33

12-04-1994معمري   رشید قریب من الجید3904002513.14 الطیبات34

03-02-1994موان   رندة مقبول3904001810.92 الطیبات35

05-04-1994وقاد   خولة مقبول3904000911.12 الطیبات36

28-10-1994أوبیرة   سیف الدین قریب من الجید3904006512.79 الطیبات37

28-04-1993بالطیب   سالف مقبول3904003410.27 الطیبات38

17-07-1993بالعجال   شیماء مقبول3904005910.27 الطیبات39

13-02-1994تریش   سلیمة مقبول3904003810.24 الطیبات40

17-08-1994خلیفة   صبرینة مقبول3904005710.72 الطیبات41

27-02-1994دریدي   سلیمة جید3904003914.25 الطیبات42

31-05-1994راشدي   شریفة مقبول3904006611.74 الطیبات43

08-07-1994عبیدي سعد   سناء مقبول3904003511.05 الطیبات44

13-04-1994قمولة   سمیة جید3904004414.16 الطیبات45

07-08-1994موان   سمیحة مقبول3904004610.44 الطیبات46

25-07-1994طواھر   عائشة قریب من الجید3904009912.13 الطیبات47
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

26-10-1993قمولة   كریمة مقبول3904008010.46 الطیبات48

13-01-1994قمولي   عبد المحسن مقبول3904010310.70 الطیبات49

28-09-1994بن خیرة   فطیمة الزھرة قریب من الجید3904014812.20 الطیبات50

09-04-1994دیدة   فطیمة قریب من الجید3904014712.80 الطیبات51

27-08-1991لعجالي   ولید مقبول3904015910.04 الطیبات52

11-11-1994مراد   ھاجر مقبول3904015411.12 الطیبات53

17-03-1992موساوي   ھارون مقبول3904015510.05 الطیبات54

04-12-1994بدري   فاطمة الزھراء جید3904013714.23 سیدي خالد55

06-07-1992رحماني   عبد الرزاق مقبول3904011510.90 الطیبات56

15-10-1992طواھري   فجرة مقبول3904014211.02 الطیبات57

16-10-1993منصوري   عبد الحمید مقبول3904011110.06 الطیبات58

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

09-11-1992العقون   ھنیة مقبول3904020111.21 الطیبات1

00-00-1992صحراوي   عثمان مقبول3904019810.37 بن ناصر2

28-08-1994طواھر   نبیل قریب من الجید3904018312.69 الطیبات3

23-11-1992غرایري   اسماعیل مقبول3904019010.99 الطیبات4

08-07-1994قصي   فارس قریب من الجید3904020012.67 بني اسود5

17-10-1993قحمص   سلیمة قریب من الجید3904019512.54 الطیبات6

02-08-1994قحمص   عبد الوھاب مقبول3904019910.45 الطیبات7

23-10-1993لبوز   اسماعیل مقبول3904019110.54 بلدیة الطیبات8

08-11-1992نواري   محمد األمین مقبول3904018510.47 بني أسود9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة مدنیة: الشعبة 

مكان المیالد

9328/الطیبات-ثانویة ابن رشیق القیرواني: المؤسسة 

07-02-1992الیمان   عبد الكریم مقبول3904024210.77 بن ناصر1

20-09-1993بن عون   عبد المالك مقبول3904024011.74 الطیبات2

12-12-1994بن ناھیة   مریم مقبول3904022811.41 الطیبات3

06-04-1992ذیاب   الضیف مقبول3904023010.39 الوادي4

24-02-1994قمولي   محمد الشایب مقبول3904022510.88 الطیبات5

06-01-1992مسعودي   محمد قریب من الجید3904022312.99 بن ناصر6

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

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9329/المنقر-ثانویة المنقر: المؤسسة 

10-09-1992حامدي   االخضر مقبول3903961010.99 المنقر1

22-12-1994غندیر   نورة مقبول3903959510.53 الطیبات2

25-04-1994حامدي   نزیھة قریب من الجید3903958813.07 الطیبات3

29-12-1990مسماري   یوسف مقبول3903963710.44 المنقر4

23-05-1991مداني   صدام حسین مقبول3903965111.39 تقرت5

21-09-1994بن النوي   دالل مقبول3903962211.64 الطیبات6

07-04-1994دباش   سھیل مقبول3903965610.68 الطیبات7

10-04-1994مداني   شھرة قریب من الجید3903965712.65 تقرت8

17-06-1994بالصحراوي   فریدة مقبول3903969011.00 المنقر9

26-08-1993بوشكیمة   عبد الكریم مقبول3903967310.19 المنقر10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9329/المنقر-ثانویة المنقر: المؤسسة 

02-09-1993رواص   أحمد مقبول3903986111.19 الطیبات1

21-10-1994بالمنقع   ملیكة مقبول3903983611.34 الطیبات2

07-11-1994جیدل   ملیكة مقبول3903983710.86 الوادي3

12-03-1994شارف   محمد مقبول3903986410.60 الطیبات4

24-05-1991شلیق   مراد قریب من الجید3903988712.34 المنقر5

02-04-1993غربي   مرزاقة مقبول3903988910.45 المنقر6

28-10-1993عبعوب   لزھر مقبول3903990510.37 الطیبات7

27-11-1994طواھر   لطیفة مقبول3903989410.31 الطیبات8

01-06-1994قرمیط   محمد االمین مقبول3903987310.14 الطیبات9

14-02-1994بالمداني   محمد الھادي قریب من الجید3903988212.25 المنقر10

25-12-1994بن خیرة   أشواق مقبول3903990711.50 المشریة11

17-05-1993حامدي   معمر قریب من الجید3903990912.29 المنقر12

31-07-1994رقیبي   االمین قریب من الجید3903992512.69 امیھ بن علي13

18-01-1992سراوي   األمین مقبول3903991910.14 ابن ناصر14

14-08-1994قنوعي   السعید مقبول3903993611.69 الطیبات15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9329/المنقر-ثانویة المنقر: المؤسسة 

19-10-1994لوباقي   الیامنة مقبول3903993110.17 الطیبات16

02-01-1990غندیر   حمزة مقبول3903997611.85 الطیبات17

06-05-1992لعور   اسماء مقبول3903995510.62 المنقر18

15-08-1993منقع   اسماعیل قریب من الجید3903995712.95 الطیبات19

20-11-1992بالمنقع   خالد مقبول3903998510.50 المنقر20

29-05-1994جدیعي   رامي جید3904001914.70 الطیبات21

11-10-1993دباش   یوسف مقبول3904001610.45 الطیبات22

13-03-1993جیدل   حوریة مقبول3904001210.65 الطیبات23

08-02-1994قویدري   زینب مقبول3904006211.36 الطیبات24

06-02-1994االعور   سارة قریب من الجید3904005512.77 الطیبات25

08-07-1992جدیعي   رزیقة مقبول3904002810.51 الطیبات26

17-04-1994جدیعي   سلیم مقبول3904003610.57 الطیبات27

16-01-1994شتیوي   شیماء قریب من الجید3904006013.28 ورقلة28

23-02-1993حامدي   سالمة مقبول3904005211.29 تقرت29

24-08-1993لوباقي   سمیة مقبول3904004311.39 تقرت30

03-02-1991معمري   صالح الدین مقبول3904003111.84 تقرت31

17-07-1994لوباقي   عبلة جید3904010214.95 الطیبات32

31-01-1994عریق   عبلة مقبول3904010111.14 تقرت33

09-03-1991بونقاب   سفیان مقبول3904007210.47 بن ناصر34

21-11-1992شارف   سعاد مقبول3904007010.40 المنقر35

15-11-1994حمرھم   ودیع جید3904016015.49 الطیبات36

11-09-1994بن شعاعة   ھاجر مقبول3904015310.24 زاویة العبادیة37

08-02-1994جدیعي   فھمي مقبول3904015010.25 تقرت38

06-02-1994تواتي   فتیحة قریب من الجید3904013912.78 الطیبات39

13-05-1994ناویھة   عفاف مقبول3904013110.23 الطیبات40

01-03-1994تواتي   عبدالباسط مقبول3904012311.37 امیھ بن علي41

10-12-1992صادوقي   عزالدین مقبول3904012810.34 المنقر42

16-11-1994صادوقي   فتیحة قریب من الجید3904014013.20 الطیبات43

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9330/بن ناصر-ثانویة بن ناصر الجدیدة: المؤسسة 

15-06-1992رحماني   وفاء مقبول3903969810.04 بن ناصر1

24-10-1994جغوبي   منى جید3903957814.16 الطیبات2

10-06-1994جغوبي   نادیة مقبول3903958211.02 الطیبات3

26-08-1990االبرش   حیاة مقبول3903963210.48 الطیبات4

28-07-1993االبرش   حلیمة مقبول3903962610.43 الطیبات5

24-12-1992جغوبي   جمعة مقبول3903962910.10 ابن ناصر6

19-02-1993رحماني   بلخیر مقبول3903962011.46 بلدیة ابن ناصر7

22-03-1994مسماري   سعیدة مقبول3903965310.60 بن ناصر8

30-11-1993سراوي   سھام مقبول3903965510.98 تقرت9

09-02-1994علیات   عز الدین مقبول3903967710.79 بن ناصر10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9330/بن ناصر-ثانویة بن ناصر الجدیدة: المؤسسة 

05-08-1992رحماني   منال مقبول3903983010.37 بلدیة ابن ناصر1

03-11-1993سرایة   محمد مقبول3903986310.49 الطیبات2

04-05-1993بقع   نور الدین مقبول3903985111.69 بن ناصر3

01-04-1994سرایة   محمد جید جدا3903986616.11 الطیبات4

15-07-1994عبیدي سعد   مباركة مقبول3903983911.97 بالطیبات5

16-08-1994عزالي   لزھر مقبول3903990611.98 الطیبات6

11-12-1993الیمان   محمد لحسن مقبول3903987211.00 الطیبات7

24-10-1994غباش   محمد االمین مقبول3903987411.35 الطیبات8

25-11-1992جغوبي   مصطفى مقبول3903989611.63 بن ناصر9

08-07-1993الیمان   الزھرة قریب من الجید3903994012.14 بن ناصر10

13-12-1993بالفار   العایش مقبول3903994410.09 بن ناصر11

25-05-1994مسعودي   امال مقبول3903992311.60 الطیبات12

30-12-1993الیمان   معمر مقبول3903991110.14 الطیبات13

24-09-1994علیات   السائح مقبول3903993310.39 ابن ناصر14

05-10-1993االبرق   بشیر مقبول3903996311.08 الطیبات15
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9330/بن ناصر-ثانویة بن ناصر الجدیدة: المؤسسة 

19-09-1994بن عون   حمزة قریب من الجید3903998012.04 بلدیة الطیبات16

27-05-1994بونقاب   جمیلة مقبول3903997310.05 الطیبات17

28-03-1993خضراوي   العید مقبول3903994711.09 بن ناصر18

20-04-1993لیتیم   اسماعیل مقبول3903995611.02 بن ناصر19

28-10-1994رحماني   حامد مقبول3903998411.86 الطیبات20

18-06-1994عریف   احمد قریب من الجید3903995313.87 الطیبات21

07-01-1995قحمص   جمال الدین مقبول3903996910.91 الطیبات22

28-12-1994لبوز   احمد مقبول3903995410.37 الطیبات23

27-10-1994جغوبي   خالد قریب من الجید3903998713.09 بلدیة الطیبات24

15-05-1994قحمص   حبیبة قریب من الجید3903998812.54 الطیبات25

06-07-1993معمري   خولة مقبول3904000710.05 الطیبات26

06-04-1994بن عبد اهللا   جھاد جید3904000314.51 بلدیة الطیبات27

08-06-1992بونقاب   دزیریة مقبول3904000010.20 بن ناصر28

18-10-1993سراوي   یوسف قریب من الجید3904001712.22 بلدیة ابن ناصر29

10-03-1992مسعودي   حیاة مقبول3903998910.05 بلدیة ابن ناصر30

10-12-1994بالفار   صالح الدین جید3904003314.57 الطیبات31

31-08-1994بونقاب   سمیة مقبول3904004511.98 الطیبات32

17-10-1994صخر   سلیم مقبول3904003710.20 بلدیة الطیبات33

30-11-1994بالفار   صباح مقبول3904005610.34 الطیبات34

28-09-1993رحماني   صلیحة مقبول3904004711.29 الطیبات35

24-01-1994سراي   سمیر جید3904004914.40 الطیبات36

23-01-1993قحمص   سمرة قریب من الجید3904005112.80 بلدیة ابن ناصر37

27-06-1993صخر   عمر مقبول3904009011.64 بلدیة الطیبات38

17-01-1993عبید   زكریاء مقبول3904006910.69 بلدیة ابن ناصر39

23-04-1994بن عماره   عماره مقبول3904008611.54 بلدیة ابن ناصر40

18-10-1994عبید   كریمة قریب من الجید3904008113.06 الطیبات41

17-08-1994الیمان   وسیلة مقبول3904016311.20 الطیبات42

06-03-1993عریف   إسماعیل مقبول3904015811.63 ابن ناصر43

14-07-1993جغوبي   عزیزة مقبول3904012910.95 الطیبات44

09-10-1994صحراوي   عبد الرحمان مقبول3904011410.05 الطیبات45

20-08-1991بونقاب   عبدالحق مقبول3904012510.39 ابن ناصر46

06-03-1992تریش   فطیمة مقبول3904014610.29 بن ناصر47
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9331/انقوسة-ثانویة حبي عبد المالك: المؤسسة 

21-12-1993بن روینة   وسام مقبول3904039910.17 الجلفة1

03-07-1993لمیني   فاطمة مقبول3904038610.13 تمنراست2

26-09-1992بوعروة   ھناء مقبول3904039210.25 منیعة3

05-12-1992طرفایة   أمینة مقبول3904026710.67 أنقوسة4

19-04-1992بوحجة   أسماء مقبول3904029411.27 انقوسة5

09-06-1993شرع   محمد الصغیر مقبول3904028211.72 أنقوسة6

04-12-1993مداني   مباركة قریب من الجید3904027112.00 نقوسة7

02-06-1993حلیمي   نرجس قریب من الجید3904027213.92 أنقوسة8

03-08-1991شرع   الزھرة مقبول3904030410.73 انقوسة9

16-06-1991ھني   ملیكة مقبول3904026810.65 أنقوسة10

01-04-1989حریز   نادیة مقبول3904026910.48 أنقوسة11

03-01-1992قریشي   نور الھدى مقبول3904027811.90 انقوسة12

08-08-1992میدون   نسیمة مقبول3904027511.07 أنقوسة13

15-09-1993لوزي   نورالھدى مقبول3904027910.25 أنقوسة14

15-07-1994حلیمي   محمد فوزي مقبول3904028411.65 أنقوسة15

02-03-1992دریس   سلسبیلة مقبول3904034310.32 القبة  الجزائر16

07-02-1993بن عزیة   خدیجة مقبول3904032610.36 أنقوسة17

30-10-1994میموني   حدة قریب من الجید3904032412.09 انقوسة18

12-08-1992خاخة   رانیا مقبول3904033510.07 انقوسة19

15-06-1991شرع   یاسمینة مقبول3904032011.17 نقوسة20

16-08-1992زغب   رجاء مقبول3904033911.38 ورقلة21

16-06-1993دوادي   یمینة قریب من الجید3904031512.12 انقوسة22

08-11-1992دادي   احمد مقبول3904030710.13 أنقوسة23

29-09-1992عتبي   حنان مقبول3904031111.15 أنقوسة24

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9331/انقوسة-ثانویة حبي عبد المالك: المؤسسة 

31-03-1993ایدر   محمد عبد المجید مقبول3904043010.78 ورقلة1
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9331/انقوسة-ثانویة حبي عبد المالك: المؤسسة 

03-01-1993إدریس   مبارك مقبول3904042411.66 أنقوسة2

08-02-1991لوزي   سمیرة مقبول3904044410.23 انقوسة3

17-11-1991مخلوفي   بلخیر مقبول3904043910.31 أفران4

01-01-1993الھلي   مسیكة مقبول3904043410.22 افران5

01-01-1993ھیذب   عبد الحمید مقبول3904044710.43 أفران6

05-03-1994قامة   أسماء مقبول3904043210.13 انقوسة7

01-01-1994بن ساري   بلقیس مقبول3904044010.91 ورقلة8

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9331/انقوسة-ثانویة حبي عبد المالك: المؤسسة 

28-09-1993بصالح   محمد مقبول3904048711.57 انقوسة1

15-05-1994باعلي   أحمد تقي الدین مقبول3904049110.06 أنقوسة2

08-01-1993حریز   نورالھدى مقبول3904048411.17 انقوسة3

24-09-1994میدون   جیاللي مقبول3904053510.80 انقوسة4

02-10-1993باعلي   صالح الدین مقبول3904054610.50 أنقوسة5

22-07-1993داري   الطاھر مقبول3904051210.36 أنقوسة6

04-05-1994بوحجة   یوسف رزقي مقبول3904054210.32 أنقوسة7

26-01-1994مخلوفي   خالد مقبول3904053311.49 انقوسة8

07-11-1993غول   صلیحة مقبول3904055110.62 أنقوسة9

15-11-1994دغمان   رحمة مقبول3904054410.40 بسكرة10

09-03-1994شعیب   دالل مقبول3904052410.22 تقرت11

28-09-1993داحي   سارة مقبول3904055511.36 أنقوسة12

19-04-1994ھني   سامیة مقبول3904055411.38 أنقوسة13

18-09-1994حدادي   عائشة مقبول3904056910.02 أنقوسة14

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

تقني ریاضي ھندسة الطرائق: الشعبة 

مكان المیالد

9331/انقوسة-ثانویة حبي عبد المالك: المؤسسة 

09-04-1993لوصیف   بلخیر مقبول3904062710.77 أنقوسة1

08-10-1993شرع   محمد معروف مقبول3904062010.13 أنقوسة2

11-03-1994شرع   محمد عبد الوھاب قریب من الجید3904062212.27 أنقوسة3

02-06-1994میدون   محمد العید جید3904062115.29 أنقوسة4

23-03-1993مخلوفي   بوبكر مقبول3904062910.24 أفران5
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9332/البور- ثانویة البور: المؤسسة 

31-05-1992مسعودي   إسمھان مقبول3904039710.66 البور1

20-10-1990بن ناصر   فتیحة مقبول3904038810.13 البور2

26-12-1993خالدي   مریم مقبول3904028910.43 البور3

15-09-1994رقاقدة   نسرین مقبول3904027611.64 البور4

13-03-1991قمرة   لحسن مقبول3904028710.00 البور5

05-03-1993مریزیق   مختار مقبول3904028610.01 البور6

01-03-1994مسعودي   مرضیة مقبول3904029310.00 البور7

26-01-1991ذكار   الزھراء مقبول3904030311.01 البور8

24-01-1993مخلوفي   معمر مقبول3904030010.00 افران9

02-12-1990مسعودي   نوال مقبول3904027710.98 البور10

14-02-1991مخلوفي   محمد حسین مقبول3904028310.76 افران11

04-01-1993وناس   مباركة مقبول3904027010.13 البور12

29-08-1994بشنب   یوسف مقبول3904033410.99 عقلة األرباع13

20-12-1993الھلة   حسین مقبول3904032811.60 البور14

11-08-1993بریك   ابتسام مقبول3904030611.95 انقوسة15

29-06-1992بلخیري   سمیحة مقبول3904034210.54 البور16

12-06-1991بن قطایة   حنان مقبول3904031010.72 أفران17

29-07-1992بن ناصر   رحمة مقبول3904033811.03 البور18

08-07-1992بواري   سنوسي مقبول3904034010.00 البور19

02-06-1994بوخیرة   یمینة مقبول3904031611.00 افران20

14-10-1991زایدي   حمزة مقبول3904031710.38 أفران21

25-02-1992بن الصید   یوسف مقبول3904033110.39 البور22

15-04-1993بن حنیش   جمعة مقبول3904031811.59 البور23

27-10-1991تخة   خالد مقبول3904031910.00 البور24

29-07-1991دبالوي   یاسین مقبول3904032110.17 أفران25

05-07-1992ذكار   حلیمة مقبول3904031410.42 البور26

19-09-1991روابح   ربحة مقبول3904033711.55 البور27
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9332/البور- ثانویة البور: المؤسسة 

20-01-1993مریزیق   سمیة مقبول3904034110.66 حاسي مسعود28

13-12-1993مریزیق   یوسف مقبول3904033311.42 عقلة األرباع29

24-10-1993مسعودي   حنان مقبول3904031211.84 البور30

28-07-1992معروف   الزھرة مقبول3904030511.78 حاسي مسعود31

10-10-1992بوخطة   حسیبة مقبول3904032910.90 أفران32

14-04-1991ھبال   حدة مقبول3904032210.04 البور33

10-04-1993الھلة   شیرین مقبول3904034911.14 أفران34

15-07-1991بن زید   شریفة قریب من الجید3904035012.02 البور35

20-12-1993غدامسي   سعیدة مقبول3904035210.36 البور36

16-07-1992مسعودي   سارة مقبول3904034710.71 البور37

27-08-1992الھلة   عفاف قریب من الجید3904038112.03 البور38

10-10-1993بن حنیش   عبد الرحمان مقبول3904037411.42 البور أنقوسة39

15-07-1991بن صبرو   سعاد قریب من الجید3904035112.05 البور40

10-06-1990بن علیة   سید أحمد مقبول3904034810.42 البور41

16-03-1994روابح   كلثوم مقبول3904035811.48 البور42

01-05-1992سیود   زھیة مقبول3904035411.61 حاسي مسعود43

02-06-1993غدیرعمر   كریمة قریب من الجید3904036112.76 البور44

06-04-1993مخلوفي   عفاف مقبول3904038210.42 أفران45

01-12-1991قروط   عائشة مقبول3904036610.15 عقلة االرباع46

18-11-1991الھلة   عبد الناصر مقبول3904036910.17 البور47

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9332/البور- ثانویة البور: المؤسسة 

16-11-1994مخلوفي   إیمان ھاجر مقبول3904059411.65 أفران1

15-07-1993بعقیقي   نزیھة مقبول3904047810.63 خنقة لحدادة2

29-07-1994بن حمو   جمعة مقبول3904053010.33 افران3

24-11-1994بن زید   حوریة مقبول3904054110.70 برویسات4

08-03-1994دبالوي   ربحة مقبول3904054310.48 البور5

05-01-1992طقیق   حلیمة مقبول3904052610.38 تمالوس6

08-02-1993معروف   الصدیق مقبول3904051510.26 البور انقوسة7

21-07-1994بواري   فوزیة قریب من الجید3904058813.62 البور8

09-11-1992سیود   سھام مقبول3904056110.79 البور9

28-07-1992غدامسي   عصام قریب من الجید3904058212.96 البور ورقلة10
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9332/البور- ثانویة البور: المؤسسة 

03-08-1994غدامسي   كریمة مقبول3904056511.01 البور ورقلة11

10-02-1994غدیر عمر   زھرة مقبول3904056210.48 البور12

30-08-1994بكیرات   فطیمة الزھرة مقبول3904058611.00 ورقلة13

12-11-1994بن قحزة   عائشة مقبول3904057011.97 البور14

13-01-1993سیود   عبلة مقبول3904057110.81 البور15

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9335/بلدة عمر-ثانویة العید بن الصحراوي: المؤسسة 

25-11-1993غطاس   خولة مقبول3904068210.04 بلدة عمر1

10-02-1993بعضي   أسماء مقبول3904067310.02 بلدة عمر2

05-07-1993بن نعمیة   كریمة مقبول3904069011.96 بلدة عمر3

19-04-1992حمادة   خدیجة مقبول3904067810.26 بلدة عمر4

04-05-1994تقرتي   إبتسام مقبول3904069510.97 بلدة عمر5

18-09-1993بن نعمیة   نجاة مقبول3904067110.97 بلدة عمر6

11-12-1992بن نعمیة   سالف مقبول3904068511.19 بلدة عمر7

09-07-1993بعضي   أم ھاني مقبول3904067011.39 تقرت8

21-06-1994مسعودي   راضیة مقبول3904068410.43 تقرت9

04-01-1990شاشة   سھام مقبول3904068910.58 بلدة عمر10

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

لغات أجنبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9335/بلدة عمر-ثانویة العید بن الصحراوي: المؤسسة 

06-12-1991لقبیشي   خولة مقبول3904073310.69 تمالحت1

24-11-1994غطاس   لطیفة مقبول3904072610.80 بلدة عمر2

02-11-1994مرابط   محمد الصدیق مقبول3904072410.99 بلدة عمر3

01-04-1993تدر   لیندة مقبول3904072211.33 تماسین4

11-06-1993بكوش   جھاد مقبول3904073210.20 بلدة عمر5

13-03-1994خمري   حمیدة قریب من الجید3904072813.87 الحجیرة6

21-02-1993مجوج   الرمیصاء مقبول3904072710.89 تمالحت7

04-02-1994قوال   حبیبة مقبول3904072911.21 تمالحت8

10-04-1993قانة   سمیة مقبول3904073411.32 بلدة عمر9

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9335/بلدة عمر-ثانویة العید بن الصحراوي: المؤسسة 

30-04-1994غطاس   إسحاق مقبول3904089110.15 بلدة عمر1

02-10-1994خلیف   إبتسام مقبول3904088911.80 بلدة عمر2

01-11-1992بن نعمیة   فراح مقبول3904088311.00 بلدة عمر3

08-10-1994بعضي   ھاجر مقبول3904088810.54 بلدة عمر4
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9335/بلدة عمر-ثانویة العید بن الصحراوي: المؤسسة 

01-08-1994قاشي   فاطمة الزھرة قریب من الجید3904088113.76 بلدة عمر5

01-01-1993بالحبیب   وفاء مقبول3904089311.37 بلدة عمر6

13-10-1993بعضي   فراح مقبول3904088411.56 بلدة عمر7

17-02-1994صندالي   فطیمة الزھرة مقبول3904088510.85 بلدة عمر8

13-03-1994بن دانیة   فیصل مقبول3904088210.52 بلدة عمر9

12-09-1992قانة   ھاجر مقبول3904088610.13 بلدة عمر10

29-08-1991غطاس   محمد الخامس قریب من الجید3904077312.15 بلدة عمر11

09-05-1993قانة   لحبیب مقبول3904077711.23 بلدة عمر12

10-10-1994غطاس   ابتسام مقبول3904078910.16 بلدة عمر13

02-02-1994بن دانیة   محمد االخضر مقبول3904077110.40 بلدة عمر14

16-02-1992محجوبي   نور الھدى مقبول3904076910.30 بلدة عمر15

11-12-1993حمادة   ایمان مقبول3904079011.37 تقرت16

16-01-1994خنفر   الرمیصاء قریب من الجید3904078813.63 ورقلة17

21-09-1994جغوبي   مریم مقبول3904078111.33 بلدة عمر18

27-02-1993غشوة   لطیفة مقبول3904078511.33 بلدة عمر19

04-01-1994وانیس   مبروكة مقبول3904076611.95 تقرت20

19-04-1992جید   جالل قریب من الجید3904079612.58 بلدة عمر21

12-06-1992قانة   أم كلثوم مقبول3904076110.06 بلدة عمر22

24-09-1994بن دانیة   محمد لحسن قریب من الجید3904077012.43 تقرت23

30-08-1992وانیس   اسامة مقبول3904079210.64 بلدة عمر24

28-05-1992محجوبي   اسمھان قریب من الجید3904079112.13 بلدة عمر25

29-06-1993بعضي   توفیق مقبول3904079510.13 تقرت26

30-01-1994نوحة   محمد شریف قریب من الجید3904077513.19 تقرت27

10-06-1993بوھریرة   حیاة مقبول3904081011.63 تقرت28

08-06-1994قاشي   رندة مقبول3904082310.88 بلدة عمر29

26-11-1994بعضي   سعاد مقبول3904083810.56 بلدة عمر30

11-02-1993شاشة   خلیفة مقبول3904080210.33 بلدة عمر31

17-06-1993بوھریرة   حسیبة مقبول3904081710.33 تقرت32

26-07-1994بن نعمیة   ریاض الدین مقبول3904082610.77 تقرت33

24-04-1993بوحنیك   حفصة مقبول3904082010.23 بلدة عمر34

01-01-1993شاشة   حمزة جید3904080414.03 بلدة عمر35

29-05-1994بوخلط   رقیة قریب من الجید3904082812.95 تقرت36
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9335/بلدة عمر-ثانویة العید بن الصحراوي: المؤسسة 

24-09-1994بوحنیك   رتیبة مقبول3904082511.89 تقرت37

22-02-1992قاشي   شكري مقبول3904083610.27 بلدة عمر38

09-01-1993خلیف   سناء مقبول3904082911.73 بلدة عمر39

12-03-1992وانیس   حیاة مقبول3904080911.08 بلدة عمر40

18-06-1992بوخلط   جھاد مقبول3904082210.22 بلدة عمر41

15-06-1992غطاس   زینب مقبول3904083410.52 بلدة عمر42

08-02-1994بكوش   فاطمة مقبول3904087910.01 بلدة عمر43

17-07-1992شاشة   عبد الباري مقبول3904086510.69 بلدة عمر44

06-12-1992بوخلط   كریمة قریب من الجید3904085112.64 بلدة عمر45

24-04-1993حمیتي   كریمة مقبول3904085210.68 بلدة عمر46

15-05-1994التھامي   فاطمة مقبول3904088011.42 بلدة عمر47

21-04-1994قانة   شھرزاد مقبول3904084711.17 تقرت48

30-08-1994بعضي   شھرزاد مقبول3904084811.12 بلدة عمر49

09-08-1994غریاني   صفاء قریب من الجید3904084413.63 بلدة عمر50

07-01-1992غطاس   عبد اللطیف مقبول3904086210.66 بلدة عمر51

16-11-1994غطاس   كوثر مقبول3904085311.80 تقرت52

05-03-1994بوحنیك   عفاف أماني قریب من الجید3904087812.82 بلدة عمر53

16-10-1991التھامي   عبد الحلیم مقبول3904086711.52 بلدة عمر54

25-10-1994الضب   عادل مقبول3904085711.83 لقراف55

12-08-1993بوحنیك   عبد الباري مقبول3904086611.39 تقرت56

15-01-1993غطاس   سوریة مقبول3904084910.60 قوق57

19-11-1991قاشي   عبد الباري قریب من الجید3904086412.06 بلدة عمر58

28-07-1992بن نعمیة   عبد القادر مقبول3904087211.61 بلدة عمر59

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9335/بلدة عمر-ثانویة العید بن الصحراوي: المؤسسة 

01-01-1994بالحبیب   زینب مقبول3904092310.11 بلدة عمر1

24-10-1993بن دانیة   زوبیدة مقبول3904092511.21 بلدة عمر2

16-07-1994مسعودي   مریم قریب من الجید3904091812.86 بلدة عمر3

28-05-1994غطاس   نجاة قریب من الجید3904091413.86 تقرت4

10-01-1994نوحة   الھام مقبول3904091910.76 تقرت5

22-06-1994قانة   ھجیرة قریب من الجید3904092712.59 بلدة عمر6

25-05-1994فرورو   حیزیة مقبول3904092011.09 الضایة بن ضحوة7
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

الریاضیات: الشعبة 

مكان المیالد

9335/بلدة عمر-ثانویة العید بن الصحراوي: المؤسسة 

29-07-1994بوحنیك   سعاد قریب من الجید3904092413.10 تقرت8

28-05-1994ذھبي   عبد المؤمن قریب من الجید3904092613.92 تقرت9

25-02-1994قاشي   نورة مقبول3904091611.87 بلدة عمر10

30-06-1994بن دانیة   وداد قریب من الجید3904092813.25 تقرت11

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

2013جوان : بكالوریا  دورة 
 قوائم الناجحین

ورقلة: الوالیة 

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

آداب و فلسفة: الشعبة 

مكان المیالد

9337/العالیة-ثانویة العالیة: المؤسسة 

07-10-1991سنیقرة   نور الھدى مقبول3904095610.65 تقرت1

17-10-1994بوقرین   آمال قریب من الجید3904094912.13 الحجیرة2

12-05-1994بساسي    مسعودة مقبول3904094810.82 الحجیرة 3

14-08-1994ربروب   خدیجة مقبول3904097811.52 العالیة4

21-07-1992شلغوم   نعیمة مقبول3904095511.21 النزلة تقرت5

16-09-1992مالكي   براھیم قریب من الجید3904097212.21 العالیة6

13-05-1993سبقاق   الزھرة مقبول3904096810.69 الطیبین بلدیة العالیة7

19-12-1991كربوب   الضاویة مقبول3904096610.43 العالیة8

19-10-1994خدایش   منصورة مقبول3904095010.17 الطیبین9

24-05-1992جواحي   یاسین مقبول3904097711.63 العالیة10

02-08-1993داشر   ابراھیم مقبول3904097010.95 مسعد11

17-10-1992مازوزي   سمیرة مقبول3904099410.36 العالیة12

30-11-1992حمزي   شرف الدین مقبول3904099711.13 العالیة13

18-11-1992وذان   وفاء مقبول3904101910.03 العالیة14

13-01-1991بن علي   سلیمان مقبول3904099210.38 الحجیرة15

01-08-1994سبقاق   عفاف قریب من الجید3904101212.62 الحجیرة16

16-11-1992بلعلمي   فطوم مقبول3904101610.52 العالیة17

02-10-1994فقیر   فاطمة الزھراء قریب من الجید3904101312.31 الحجیرة18

23-11-1992قادري   عائشة مقبول3904100510.23 الشقة 19

25-11-1994بن الضب   ھجیرة مقبول3904101810.22 الطیبین20

التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9337/العالیة-ثانویة العالیة: المؤسسة 

20-09-1994بن احمد   احمد التجاني الطیب مقبول3904106810.77 الطیبین1

22-10-1994مازوزي   محمد األمین مقبول3904104910.07 العالیة2

21-01-1994بن الضب   مباركة مقبول3904104110.10 الطیبین3

07-08-1994وذان   توفیق مقبول3904107510.03 بونورة4

11-04-1994زقعیط   موالي محمد مقبول3904106310.63 الحجیرة5
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9337/العالیة-ثانویة العالیة: المؤسسة 

24-02-1994بلعالم   مسعودة قریب من الجید3904106212.04 العالیة6

20-09-1994عبیدلي   بوبكر جید3904107314.01 الحجیرة7

18-06-1993عبیدلي   الطاھر مقبول3904106510.35 العالیة8

21-12-1993خدایش   مصطفي مقبول3904106010.65 الطیبین9

09-06-1993خمري   ملیكة جید3904104014.83 العالیة10

13-09-1994نقودي   أحمد عمار قریب من الجید3904105212.99 تقرت11

15-04-1994حمایمي   توفیق قریب من الجید3904107412.34 العالیة12

03-10-1994محجوبي   محمد مقبول3904104611.51 الحجیرة13

18-01-1994قوادري   مسعودة مقبول3904106111.69 بریان14

03-04-1993عبیدلي   مریم جید3904105615.60 العالیة15

06-12-1994وذان   عبد المؤمن مقبول3904111611.87 العالیة16

09-12-1994عالوي   شیخ مقبول3904109911.25 الحجیرة17

31-07-1994تجیني   طارق مقبول3904109711.80 الحجیرة18

22-04-1994سویلم   خدیجة مقبول3904108911.60 الطیبین بلدیة العالیة19

04-12-1994مالكي   سھیلة قریب من الجید3904110313.42 العالیة20

14-10-1992عبیدلي   سوالف مقبول3904110711.75 العالیة21

18-06-1993عبیدلي   عمار مقبول3904111111.08 العالیة22

10-04-1992نعامي   سعیدة مقبول3904110010.53 الطیبین23

06-12-1994شلغوم   خدیجة قریب من الجید3904109013.05 الحجیرة24

10-01-1994جالخ   زینب قریب من الجید3904109812.12 العالیة25

21-11-1994مالكي   زھیدة مقبول3904110411.19 العالیة26

29-07-1994وذان   عبد المنعم مقبول3904111811.27 الرویسات27

02-04-1994طیباوي   زھراء جید3904110514.15 الحجیرة28

19-03-1994تجیني   سندس وفاء قریب من الجید3904109212.32 العالیة29

11-03-1992بن الضب   حیاة مقبول3904108810.34 الطیبین30

21-07-1992عرباوي   عائشة مقبول3904111410.82 العالیة31

10-10-1992عالوي   عبد المجید مقبول3904112011.48 العالیة32

25-10-1994قادري   وفاء مقبول3904115510.00 الحجیرة33

22-07-1992سویلم   فاطمة الزھراء مقبول3904114311.35 الطیبین34

03-03-1994ربروب   فطوم قریب من الجید3904114912.95 العالیة35

20-09-1994السایح بن عیسى   فائزة قریب من الجید3904114612.00 الطیبین36

06-10-1994كیوص   عبد الحق مقبول3904112611.27 العالیة37
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التقدیـــــــــــــر المعدل تاریخ المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

العلوم التجریبیة: الشعبة 

مكان المیالد

9337/العالیة-ثانویة العالیة: المؤسسة 

11-10-1992بالرقي   عبد الرحیم مقبول3904112910.00 الحجیرة38

05-05-1993بجرة   عبد الفتاح مقبول3904114110.55 الطیبین39

10-09-1990عالوي   عبد السالم مقبول3904113310.17 العالیة40

24-12-1991قریدة   عبد الحمید مقبول3904112311.26 الحجیرة41

29-07-1994وذان   عبد العالم مقبول3904113910.90 الرویسات42

05-05-1994نعامي   فائزة قریب من الجید3904114512.17 الطیبین43

21-12-1994صندالي   عبد القادر قریب من الجید3904113813.92 العالیة44

20-04-1991رقیبي   عبد الكریم مقبول3904113410.64 العالیة45

11-08-1994باالعور   عبد الرزاق مقبول3904113210.74 الحجیرة46

29-07-1993مازوزي   فوزي مقبول3904115011.65 العالیة47

14-06-1991بوقفة   عبد الرحمان مقبول3904112710.96 الحجیرة48

07-07-1993قوادري   عبد الرحمان مقبول3904112810.19 الحجیرة49

01-12-1994جواحي   عبد الجلیل قریب من الجید3904112213.51 الحجیرة50

70 العدد اإلجمالي للناجحین 
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