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عیسي   أمیر أسامة 25000057 مقبول111.28  بـقسنطینة1997-01-18

قعقاع   أحالم 25000009 مقبول211.00  بـباتنة1997-12-14

بن عمر   أسامة 25000022 مقبول310.14  بـباتنة1998-05-08

قلیل   أحالم 25000011 قریب من الجید412.90  بـباتنة1998-10-12

قلیل   أمیرة 25000063 قریب من الجید513.32  بـباتنة1998-10-12

شایب عینو   آیة عبیر 25000006 قریب من الجید612.06  بـباتنة1998-12-03

مخلوف   أمیرة 25000066 جید714.52  بـباتنة1999-03-31

قطافي   أمین 25000072 مقبول810.24  بـباتنة1999-07-23

مختاري   ابتسام 25000136 مقبول911.26  بـاریس1996-09-24

عبد الصمد   إسراء 25000125 جید جدا1017.68  بـباتنة1998-09-13

بوقبال   اسامة 25000152 مقبول1110.94  بـاریس1996-02-17

بعیصیص   اكرام 25000165 مقبول1211.81  بـباتنة1998-05-10

عبدالصمد   امال یاسمین 25000181 جید جدا1316.68  بـباتنة1999-02-23

بشاطة   بثینة 25000225 مقبول1410.76  بـباتنة1996-04-20

فرجاوي   ایمن 25000210 مقبول1511.04  بـباتنة1997-10-06

خنوش   ایمن 25000211 مقبول1611.34  بـباتنة1998-01-28

شاغي   ایوب 25000222 مقبول1710.28  بـباتنة1998-02-11

بن أم السعد   حمزة 25000287 مقبول1810.68  بـباتنة1998-02-22

عصادي   ایمن بالل 25000217 مقبول1911.12  بـبسكرة1998-10-12

عابد   حلیم 25000283 مقبول2010.44  بـباتنة1998-11-17

وطاس   حكمة 25000282 جید2115.44  بـتازولت1999-01-01

بداوي   ایمن 25000215 قریب من الجید2213.30  بـباتنة1999-08-27

معفیفي   خولة 25000321 قریب من الجید2313.94  بـباتنة1998-04-03

داي   دانیة 25000326 جید2414.04  بـبئر مراد رایس1998-08-18
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زكري   رقیة 25000387 مقبول2510.08  بـباتنة1997-03-06

غنام   رونق 25000419 قریب من الجید2612.72  بـباتنة1998-03-10

بوزیدة   ریمة 25000457 مقبول2710.20  بـباتنة1998-06-21

بوزید   ریان 25000436 جید جدا2816.50  بـباتنة1998-08-30

سعیدي   ریان 25000437 قریب من الجید2912.04  بـباتنة1998-08-30

شاھدي   ریان 25000451 جید جدا3016.82  بـباتنة1999-04-25

محجوب   سارة 25000488 مقبول3111.48  بـباتنة1999-07-24

أرزقي   رمیسة 25000413 مقبول3210.16  بـمروانة1999-08-03

بخوش   سامي 25000501 مقبول3310.00  بـباتنة1997-12-15

رحموني   سفیناز 25000510 جید3415.32  بـباتنة1998-04-28

حساني   سفیان 25000507 جید جدا3517.24  بـباتنة1998-09-01

غنام   سوسن 25000536 قریب من الجید3612.40  بـباتنة1999-03-22

زردومي   سحر 25000503 جید3714.86  بـباتنة1999-11-27

قاولي   شمس الدین 25000566 مقبول3810.42  بـباتنة1998-06-09

لعیادي   شیماء 25000584 قریب من الجید3912.98  بـباتنة1998-08-15

حجاب   سیلیا 25000553 مقبول4010.64  بـسعیدة1999-04-12

جبایلي   عبد اهللا 25000677 مقبول4111.54  بـمرسیلیا1997-07-04

بادة   فاتن 25000727 قریب من الجید4213.50  بـباتنة1998-11-16

مساعدیة   فاطمة الزھراء 25000735 مقبول4311.74  بـباتنة1999-04-24

بن أم السعد   فیصل 25000753 مقبول4410.66  بـباتنة1996-01-18

سالمة   كلثوم 25000761 مقبول4510.46  بـتازولت1996-10-11

زغاد   لطفي 25000771 مقبول4611.88  بـباتنة1997-12-13

لسعد   لبنى 25000766 مقبول4711.02  بـراس الوادي1998-10-25

عطیة   لمیس 25000775 قریب من الجید4813.86  بـباتنة1998-12-03

مسعودي   لینة رفیدة 25000790 قریب من الجید4913.94  بـباتنة1999-01-03

البح   منال 25000952 مقبول5011.70  بـباتنة1996-06-08

زریطة   منى 25000960 مقبول5111.12  بـباتنة1998-05-09

بوزاھر   مھدي 25000969 مقبول5211.96  بـباتنة1998-08-14

بن دراجي   وسام 25001073 قریب من الجید5313.56  بـسوق االثنین1998-11-07
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موسي   یوسف 25001117 مقبول5410.48  بـعین البیضاء1996-12-26

خیثر   یسمینة 25001113 جید5515.66  بـقصر بلزمة1998خالل 

علي و علي   یسمین 25001101 مقبول5611.28  بـباتنة1998-04-29

بوزیدي   یاسمین 25001102 قریب من الجید5713.28  بـباتنة1998-05-09

فراح   یوسف 25001119 مقبول5810.84  بـثنیة العابد1998-06-27

لصفر   یوسف 25001120 جید5915.08  بـباتنة1998-07-09

عدوان   صفاء 25000608 مقبول6011.94  بـاریس1996-03-29

قجة   صالح الدین عیسى 25000613 قریب من الجید6113.46  بـباتنة1998-06-02

غول   محمد أمین 25000831 مقبول6210.82  بـباتنة1998-06-27

قادري   محمد أیمن 25000838 قریب من الجید6313.12  بـباتنة1998-07-11

یزة   محمد أمین 25000832 جید6414.56  بـباتنة1998-08-01

بو صالح   محمود 25000903 مقبول6510.66  بـباتنة1997-11-30

بوشلیطة   محمد خلیل 25000866 جید6614.44  بـباتنة1998-01-07

غنام   مروى 25000914 قریب من الجید6713.16  بـباتنة1998-02-16

بوعزیز   محند 25000905 قریب من الجید6812.82  بـالحراش1998-03-12

عشي   مریم الباتول 25000928 مقبول6910.70  بـباتنة1998-04-24

سالمي   مریم 25000923 مقبول7010.92  بـششار1998-07-21

النوي   محمد المھدي 25000860 جید7114.44  بـباتنة1998-07-26

بودوح   محمد الصدیق 25000856 مقبول7211.90  بـباتنة1998-08-03

بن عزة   محمد صابر 25000875 قریب من الجید7312.24  بـباتنة1998-08-27

عابد   محمد علي 25000882 مقبول7411.40  بـباتنة1998-11-17

بلكروان   نریمان 25001006 قریب من الجید7513.80  بـباتنة1998-07-13

بن العید   نھال 25001021 مقبول7611.64  بـباتنة1999-03-06

عطیة   نورھان 25001039 جید7714.54  بـباتنة2000-01-08
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صید   أشرف عالء الدین 25000032 قریب من الجید113.08  بـباتنة1997-11-18

مالخسو   آیة 25000002 مقبول210.98  بـباتنة1997-12-03

براھیمي   أمیرة 25000059 مقبول311.32  بـباتنة1998-00-00

ساعد بوزید   أمینة 25000078 قریب من الجید413.40  بـباتنة1998-01-27

مردف   آیة 25000003 مقبول510.46  بـباتنة1998-03-25

حیدوسي   أصالة 25000034 جید614.92  بـباتنة1998-05-28

زروني   أزھار 25000015 جید714.02  بـباتنة1998-05-30

عالوي   أماني 25000055 قریب من الجید813.58  بـباتنة1998-06-08

شیخي   أحمد زكریا 25000013 جید915.62  بـباتنة1998-06-26

بونحاس   آیة 25000005 قریب من الجید1013.02  بـباتنة1999-01-30

عدوان   إلھام 25000128 مقبول1110.60  بـباتنة1996-08-25

محمود   أیمن 25000105 مقبول1210.44  بـباتنة1997-07-19

بوصالح   أیمن 25000106 مقبول1311.70  بـباتنة1997-11-12

لحول   إكرام 25000127 جید جدا1416.04  بـباتنة1998-01-23

حیون   أیمن خلیل 25000115 قریب من الجید1512.18  بـباتنة1998-05-06

لعطش   أیمن عبد الرحمن 25000118 قریب من الجید1613.28  بـباتنة1998-06-16

العمراوي   اسامة 25000153 مقبول1711.24  بـباتنة1996-05-24

برقادي   امین 25000189 جید1814.28  بـاریس1998-05-27

عرعار   امیمة 25000188 قریب من الجید1913.70  بـباتنة1998-06-04

صحراوي   اكرم ولید 25000170 جید2015.14  بـباتنة1998-09-05

شیوخ   الیاس اكرم 25000178 قریب من الجید2113.96  بـباتنة1999-01-05

بن شادي   امنة ندیج 25000183 مقبول2210.82  بـباتنة1999-03-14

حركات   استبراق 25000158 جید2315.14  بـباتنة1999-05-11

غنام   جمعة 25000262 مقبول2411.16  بـباتنة1995-01-07
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مساعدیة   حسني عبد الرؤوف 25000278 مقبول2510.32  بـباتنة1996-05-20

بن رقاد   انور 25000203 مقبول2610.76  بـباتنة1996-08-26

كباسي   جھاد 25000263 مقبول2711.32  بـباتنة1996-11-15

بوھیدل   تقي الدین 25000257 مقبول2810.34  بـباتنة1997-07-08

زایدي   حمیدة 25000289 جید2914.94  بـباتنة1998-03-16

بولیلة   حسان سعید 25000276 مقبول3010.28  بـباتنة1998-04-04

حیدوسي   جاسم سید أحمد 25000258 جید3114.22  بـباتنة1998-05-28

قلفن   انفال 25000202 جید جدا3216.76  بـباتنة1998-06-16

بن عمر   ایمن عبد الكریم 25000219 جید جدا3317.28  بـباتنة1998-12-09

سمایلي   انیس 25000204 قریب من الجید3412.74  بـباتنة1998-12-30

بوشعیب   بلقاسم انیس 25000252 قریب من الجید3513.04  بـباتنة1999-01-12

بن ناصر   حسنى میس 25000277 قریب من الجید3612.32  بـباتنة1999-01-25

لكحل   دنیا 25000333 مقبول3711.08  بـباتنة1996-10-18

مرازقیة   خلیل 25000312 مقبول3810.92  بـباتنة1997-04-05

عبد اهللا   درین 25000328 مقبول3911.56  بـباتنة1998-07-08

داودي   خامسة 25000304 قریب من الجید4012.40  بـباتنة1998-07-27

أمغشوش   رانیة 25000368 جید4114.68  بـباتنة1998-04-12

بن دراجي   رانیة 25000369 قریب من الجید4213.70  بـباتنة1998-04-18

بوقنة   راویة 25000372 قریب من الجید4312.50  بـباتنة1998-06-21

بوترید   رشا 25000380 قریب من الجید4413.58  بـباتنة1998-07-11

زرمون   رمیساء 25000402 مقبول4510.94  بـباتنة1996-04-02

مھیرة   ریان 25000425 مقبول4610.16  بـباتنة1997-02-24

بن دحمان   ریان 25000431 مقبول4710.76  بـ باتنة1998-04-13

أمغشوش   رمیساء 25000411 مقبول4811.08  بـباتنة1998-06-01

سعیداني   زین الدین 25000471 جید4915.90  بـباتنة1998-09-10

زایدي   زكریاء 25000466 قریب من الجید5012.96  بـباتنة1998-09-13

بوترعة   رومیسة 25000418 مقبول5110.46  بـباتنة1998-09-28

ھدنة   زین الدین 25000473 مقبول5210.38  بـباتنة1999-05-17

خنشالي   سمیة 25000520 مقبول5310.24  بـباتنة1998-01-23
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حامدي   سلسبیل 25000511 مقبول5410.92  بـباتنة1998-06-05

وزاني   سندس 25000531 مقبول5510.96  بـباتنة1998-08-20

التامن   سلسبیل 25000513 مقبول5610.80  بـباتنة1998-09-05

سوالمیة   سفیان 25000508 قریب من الجید5713.38  بـباتنة1998-10-08

لوشن   سیرین 25000538 جید5814.08  بـباتنة1999-01-15

مرازقیة   سمیة أشواق 25000522 جید5914.04  بـباتنة1999-03-02

مغربي   سیریا 25000537 جید6015.02  بـباتنة1999-05-07

زیموش   شیراز 25000575 مقبول6111.40  بـباتنة1997-09-19

فروجي   شھیناز 25000572 جید6214.14  بـباتنة1998-02-21

ماضوي   شھرزاد لیدیا 25000571 مقبول6310.64  بـالقالة1998-07-25

بن براھیم   شیماء غفران 25000588 قریب من الجید6413.26  بـ باتنھ1998-08-02

بوعكاز   شیماء نور المالئكة 25000589 مقبول6510.04  بـباتنة1998-08-08

عرعار   شھیناز 25000574 مقبول6611.26  بـباتنة1998-11-02

قمري   شروق 25000555 جید6715.54  بـباتنة1998-12-06

أحمد مجوج   عبد الكریم 25000674 قریب من الجید6812.46  بـالقرارة1997-01-10

بروك   عبد الرؤوف 25000652 مقبول6910.34  بـباتنة1997-11-02

عجرود   عبد العالي 25000671 مقبول7011.60  بـباتنة1998-11-12

كساب   عماد الدین 25000717 مقبول7110.22  بـبسكرة1996-10-15

كباش   عماد رفیق 25000719 مقبول7211.36  بـباتنة1998-06-14

بلقاسمي   فرید 25000740 قریب من الجید7313.36  بـباتنة1998-10-02

بولحبال   غزالن 25000724 جید7414.48  بـباتنة1998-11-12

زراري   كاھنة 25000758 مقبول7510.72  بـخنشلة1997-08-02

یوسفي   لویزة 25000778 مقبول7610.00  بـتیزي وزو1998-09-05

عبد الصمد   كنزة 25000763 جید جدا7716.50  بـباتنة1998-10-07

عبد المالك   كوثر 25000764 جید جدا7816.15  بـباتنة1999-02-11

فراح   منال 25000953 قریب من الجید7913.50  بـباتنة1998-08-07

شبعاني   منى 25000961 قریب من الجید8013.88  بـباتنة1999-01-04

رقیق   میساء نریمان 25000973 جید8115.46  بـباتنة1999-02-13

مقالتي   مونیة 25000970 قریب من الجید8213.00  بـباتنة1999-03-17
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شوفي   ھدى 25001060 مقبول8310.92  بـاشمول1995-09-28

بن كمشي   ودیع 25001069 جید8414.82  بـباتنة1998-01-11

دومانجي   یاسمین 25001090 قریب من الجید8513.10  بـباتنة1998-04-04

قادري   وسام مسعودة 25001074 جید8614.20  بـباتنة1998-06-29

سالمي   ھارون أمیر 25001058 مقبول8710.10  بـباتنة1998-07-20

سرار   نیرة عبیر 25001051 جید جدا8816.52  بـباتنة1998-07-25

بن خالد   وسام نھال 25001075 قریب من الجید8913.90  بـ باتنھ1998-09-02

صحراوي   ھیثم 25001065 جید9015.38  بـاألغواط1998-10-14

بوشربط   یسرى 25001110 مقبول9111.28  بـباتنة1998-07-24

یوب   یاسمین 25001103 مقبول9211.04  بـباتنة1998-08-09

صحراوي   طارق 25000620 مقبول9311.18  بـباتنة1995-07-26

أورار   عبد الحكیم 25000634 قریب من الجید9412.22  بـعین الصفراء1997-01-24

بن سخریة   صالح الدین 25000612 جید جدا9517.76  بـباتنة1998-08-18

شعبان   ضیاء الحق اسكندر 25000617 مقبول9611.52  بـباتنة1998-08-21

خماري   ضیاء الدین 25000619 قریب من الجید9713.92  بـبشار1999-09-28

صدراتي   محمد 25000816 مقبول9810.58  بـباتنة1997-04-21

فقوس   ماسینیسا 25000805 مقبول9910.76  بـباتنة1998-01-19

جالب   محمد 25000822 قریب من الجید10013.22  بـباتنة1998-09-20

أیت محند السعید   ماجدة لینة 25000802 جید جدا10117.38  بـباتنة1998-10-06

بوذراع   مایسة 25000807 جید جدا10216.92  بـباتنة1998-10-11

رحال   محمد أیمن 25000839 جید10314.56  بـباتنة1998-10-17

عبود   مختار 25000906 مقبول10410.28  بـباتنة1996-08-28

سلطاني   مریم جیھان 25000929 مقبول10510.60  بـباتنة1998-01-16

مقالتي   ملینة نسرین 25000940 جید10614.58  بـباتنة1998-05-16

بن دھمة   محمد توفیق 25000862 مقبول10711.92  بـباتنة1998-06-04

منزر   محمد وسیم 25000889 قریب من الجید10813.10  بـباتنة1998-06-08

زكري   محمد زكریاء 25000872 مقبول10910.26  بـباتنة1998-06-23

نواورة   ملیك 25000939 قریب من الجید11013.44  بـباتنة1998-07-09

بن معزة   محمود 25000904 جید11114.52  بـباتنة1998-08-07

475من7:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | متوسط سي علي سواحي باتنة  | 05002: المؤسسة  

مزیاني   مریم 25000925 قریب من الجید11213.76  بـباتنة1998-09-07

شاوش   محمد عبد الرحیم 25000879 مقبول11310.76  بـباتنة1999-01-01

حصروري   مسعود 25000935 قریب من الجید11413.60  بـباتنة1999-01-27

جاب اهللا   نسیمة 25001015 جید11515.26  بـباتنة1998-05-22

عیاط   نور الھدى 25001029 جید11614.30  بـباتنة1999-03-20

475من8:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة أسماء بنت آبي بكر   | 05003: المؤسسة  

بطیب   أنور 25000084 مقبول110.06  بـباتنة1994-02-11

مرزوقي   أمیرة 25000060 جید214.72  بـاشمول1998-04-12

بنیني   أكرم 25000037 مقبول311.04  بـباتنة1998-04-20

مدور   أشواق 25000033 قریب من الجید413.46  بـباتنة1998-07-09

شایب عینو   أسماء 25000027 مقبول511.90  بـباتنة1998-07-24

شریط   أسماء 25000028 مقبول610.82  بـمروانة1999-01-21

موساوي   أسماء صافیة 25000030 جید714.72  بـباتنة1999-05-17

حمزاوي   أماني 25000056 قریب من الجید812.82  بـباتنة1999-06-01

خالف   إكرام 25000126 مقبول910.90  بـباتنة1996-04-25

دحمان   إیمان 25000133 مقبول1011.48  بـباتنة1997-07-07

بوھیدل   إلیاس 25000130 جید1114.14  بـباتنة1998-06-30

زقریر   امیرة 25000187 مقبول1210.92  بـباتنة1998-06-19

لخزوم   امیر عبد القدوس 25000185 مقبول1311.46  بـخنشلة1998-09-10

زرمون   ایمان 25000206 مقبول1411.18  بـباتنة1995-07-17

شریط   ایمان 25000207 مقبول1510.98  بـباتنة1996-06-24

عزوز   بالل 25000240 قریب من الجید1613.84  بـباتنة1999-01-11

بن جبار   ایمن 25000216 قریب من الجید1713.40  بـسدراتة1999-09-22

ھبول   خولة 25000318 قریب من الجید1813.76  بـباتنة1998-01-14

بلكافي   رانیة 25000366 مقبول1911.66  بـباتنة1997-12-13

حمودة   رامي 25000357 مقبول2010.64  بـباتنة1998-09-17

بوختاش   رحمة 25000375 جید2114.56  بـباتنة1998-10-07

جنایحي   رحمة 25000376 مقبول2210.82  بـباتنة1998-11-12

بوزیدي   رستم 25000379 قریب من الجید2313.18  بـباتنة1999-01-31

توافق   زینب 25000477 مقبول2410.68  بـجیجل1997-05-02

475من9:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة أسماء بنت آبي بكر   | 05003: المؤسسة  

شعباني   سارة 25000484 مقبول2511.24  بـباتنة1998-07-10

بوبكر   ریان 25000435 قریب من الجید2613.88  بـباتنة1998-08-15

لعزیزي   ساسي 25000489 مقبول2710.82  بـسكیكدة1998-09-09

بوكعبارة   ریان 25000438 مقبول2811.86  بـباتنة1998-11-12

بولطیف   ریحان 25000453 مقبول2911.26  بـباتنة1998-12-27

الواعي   سناء 25000528 مقبول3011.04  بـقسنطینة1996-02-08

بلعیدي   سمیر 25000524 مقبول3110.00  بـباتنة1998-01-28

براني   سندس 25000532 جید3214.02  بـباتنة1998-09-11

صحراوي   شیماء 25000578 مقبول3310.16  بـباتنة1998-02-10

لعتامنة   شیماء 25000582 جید3414.30  بـمیلة1998-05-16

مناصریة   سیف الدین المختار 25000552 مقبول3511.70  بـباتنة1998-11-09

ناجي   عبد السالم 25000666 مقبول3610.26  بـباتنة1996-08-25

برغوث   عتیقة 25000690 مقبول3711.06  بـباتنة1998-01-12

براھیمي   عبد المالك أیمن 25000682 جید3814.18  بـباتنة1999-03-29

كشیدة   نایلة رانیا 25000982 قریب من الجید3912.32  بـالحمامات1999-02-02

بوعبد اهللا   منیر 25000963 مقبول4010.10  بـمینار زارزة1999-10-09

شرفة   ولید 25001083 قریب من الجید4112.20  بـباتنة1996-05-14

شریط   ھالة 25001059 مقبول4211.42  بـمروانة1997-09-09

یعقوب   وفاء 25001078 جید4314.00  بـغردایة1998-02-20

بولحیة   یونس 25001124 قریب من الجید4412.22  بـورقلة1998-06-21

قوفي   صحراوي رضا 25000607 مقبول4511.72  بـباتنة1998-04-25

مرابط   عادل ناجي 25000625 قریب من الجید4612.72  بـباتنة1998-05-21

لكحل   عبد الحمید إسالم 25000637 قریب من الجید4712.18  بـسكیكدة1998-05-28

غوار   عبد الجلیل 25000632 مقبول4811.64  بـبسكرة1999-05-07

ولد شعالل   لیندة 25000801 جید4914.10  بـعین الحمام والیة تیزي وزو1998-02-21

شرحبیل   محمد السعید 25000854 قریب من الجید5012.92  بـعین التوتة1998-02-12

بن ذیاب   مریم 25000922 جید5114.26  بـباتنة1998-03-29

عبد العزیز   محمد الزین 25000853 مقبول5211.24  بـباتنة1999-01-01

مناع   نور الھدى 25001028 جید5314.66  بـسطیف1998-05-16

475من10:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة أسماء بنت آبي بكر   | 05003: المؤسسة  

ھوامل   نرجس 25001002 قریب من الجید5413.58  بـباتنة1998-05-29

بجاوي   نوال 25001023 قریب من الجید5512.92  بـباتنة1998-06-25

475من11:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة عیسى معتوقي   | 05004: المؤسسة  

سمار   أمینة 25000074 مقبول110.20  بـباتنة1996-07-08

بومجان   أكرم بالل 25000051 مقبول210.80  بـباتنة1997-12-30

بوبقیرة   أسامة 25000021 جید جدا316.06  بـباتنة1998-03-12

مھناوي   أنور 25000085 قریب من الجید412.54  بـباتنة1998-09-14

بلقاسم   أمیرة الخلود 25000067 جید جدا516.06  بـباتنة1998-10-08

بلخوجة   أسامة 25000023 جید614.00  بـباتنة1998-11-23

زعكیر   أمیرة 25000065 جید715.12  بـورقلة1998-12-23

بورحلة   أمینة 25000081 قریب من الجید813.14  بـبلدیة باتنة1999-02-10

عبدو   أكرم 25000040 قریب من الجید912.44  بـباتنة1999-03-13

كعبار   إیمان 25000134 قریب من الجید1012.56  بـباتنة1998-02-23

شباح   أیوب 25000123 مقبول1111.26  بـبسكرة1998-03-11

مومني   أیمن 25000112 مقبول1211.76  بـباتنة1998-09-26

بوسلسلة   أیمن 25000114 قریب من الجید1313.58  بـیابوس1998-12-05

قدوار   إلھام 25000129 مقبول1411.20  بـباتنة1998-12-05

غواطي   إلیاس 25000131 جید1514.54  بـباتنة1999-01-01

عمارة   احمد رامي 25000140 جید جدا1616.56  بـسوق اھراس1999-01-01

بوبشنة   اسامة 25000154 مقبول1711.60  بـباتنة1997-01-22

زقریر   اسماء 25000162 مقبول1811.14  بـباتنة1997-06-15

بوشامة   الزھرة 25000171 مقبول1910.96  بـباتنة1997-07-05

عزوزي   اكرم سیف الدین 25000169 قریب من الجید2013.82  بـباتنة1998-05-04

مناصر   الھام 25000174 مقبول2110.28  بـباتنة1998-06-27

نیة   انس عماد الدین 25000190 قریب من الجید2212.22  بـباتنة1998-07-10

بزوزة   امال 25000180 قریب من الجید2313.30  بـباتنة1998-09-23

وحشي   ادم 25000151 مقبول2411.06  بـبریكة1998-12-25

475من12:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة عیسى معتوقي   | 05004: المؤسسة  

سامعي   تقي الدین 25000256 قریب من الجید2513.74  بـباتنة1998-02-02

بلوم   انفال 25000201 مقبول2611.76  بـباتنة1998-04-12

زیاني   ایناس خولة 25000220 جید2714.28  بـباتنة1998-06-03

كافي   حنان البیضاء 25000290 مقبول2811.00  بـباتنة1998-09-05

رحال غربي   جھید 25000265 مقبول2910.26  بـباتنة1998-11-01

شیوخ   حسام الدین 25000274 جید جدا3017.40  بـباتنة1998-11-12

مالخسو   حسام الدین 25000275 جید جدا3116.78  بـباتنة1998-11-27

شباح   بالل 25000239 مقبول3211.62  بـباتنة1998-12-18

سعیداني   جیھان 25000268 جید3314.88  بـبباتنة1998-12-25

مسعودان   ایمن 25000214 مقبول3411.30  بـباتنة1999-02-27

كریمیل   خولة 25000316 قریب من الجید3512.38  بـنقاوس1997-03-26

بغامي   دعاء 25000330 جید3614.90  بـباتنة1998-03-02

بوضرسة   خولة 25000320 قریب من الجید3712.24  بـباتنة1998-03-28

قدوش   خالد 25000303 مقبول3811.96  بـباتنة1998-07-27

كوربان   خیر الدین 25000324 مقبول3910.80  بـباتنة1998-08-01

سماعیل   خلیفة 25000311 جید4014.12  بـباتنة1998-09-23

قنفود   ذكرى 25000339 مقبول4110.94  بـباتنة1999-02-24

قادري   رمزي 25000388 قریب من الجید4213.92  بـباتنة1998-03-29

رحال   رانیا 25000359 جید4315.23  بـباتنة1998-09-11

شناف   رمزي 25000390 مقبول4411.16  بـباتنة1998-09-27

مذكور   رؤیة 25000355 جید4514.38  بـعین التوتة1998-11-16

قواوسي   رحمة 25000377 قریب من الجید4612.26  بـتیزي وزو1999-02-16

مداسي   رؤى 25000354 جید4715.66  بـباتنة1999-05-09

جبارة   رمیلة 25000414 مقبول4810.08  بـباتنة1996-07-09

لطرش   سارة 25000480 مقبول4911.68  بـتازولت1996-09-08

بن حرشاش   ریمة 25000456 مقبول5010.36  بـباتنة1997-05-12

إبریر   ریان 25000427 مقبول5110.94  بـباتنة1997-09-26

عوفي   ریاض 25000420 قریب من الجید5212.30  بـباتنة1998-01-10

زیادي   ریان 25000429 جید جدا5316.56  بـباتنة1998-02-15

475من13:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة عیسى معتوقي   | 05004: المؤسسة  

بشاوي   سارة 25000482 جید جدا5417.26  بـباتنة1998-02-20

بن باشھ   ریان 25000434 مقبول5510.20  بـعین التوتة1998-08-10

براھیمي   رھان 25000417 مقبول5611.00  بـباتنة1998-10-05

دعاس   ریان 25000439 جید5714.08  بـباتنة1999-01-07

فرحي   سعیدة 25000504 مقبول5811.24  بـباتنة1996-07-08

بن عباس   سماعین 25000519 قریب من الجید5912.06  بـباتنة1996-08-07

عسول   سلمى 25000516 مقبول6011.02  بـباتنة1998-03-28

ولد حسین   سلیمة الشیماء 25000518 جید جدا6116.25  بـباتنة1998-07-18

إبریر   سلسبیل 25000512 مقبول6211.76  بـباتنة1998-08-14

مختاري   سندس رفیدة 25000534 مقبول6311.92  بـباتنة1998-11-03

بركات   شمس الدین 25000564 مقبول6411.18  بـباتنة1996-10-01

بن بوعزیز   شیماء 25000579 جید6514.56  بـباتنة1998-03-10

معاشي   شھیناز 25000573 قریب من الجید6613.76  بـباتنة1998-04-07

أمغشوش   شعیب 25000557 قریب من الجید6713.84  بـباتنة1998-04-13

بن غاغة   شمس الدین 25000568 جید6814.44  بـباتنة1998-10-11

شیبان   شھرزاد 25000570 جید جدا6917.54  بـباتنة1998-11-23

بوروبة   شكیب خلیفة الحق 25000563 مقبول7010.84  بـباتنة1998-12-02

بن علي   عبد العزیز 25000673 مقبول7110.00  بـباتنة1998-03-01

بومعراف   عبیر 25000688 جید7215.10  بـتازولت1998-11-04

العایب   عبدالحق 25000684 قریب من الجید7313.00  بـبلدیة باتنة1999-01-14

دباب   علي 25000713 مقبول7410.04  بـباتنة1997-11-27

سعداوي   عصام 25000704 جید7514.30  بـبابار1998-03-05

مباركي   فارس 25000730 مقبول7610.06  بـباتنة1998-05-15

فلوس   علي ایمن 25000715 مقبول7711.16  بـباتنة1998-05-19

بولقواس   عماد عبد الجلیل 25000720 جید7814.28  بـبشار1998-11-17

رویشي   لیدیا 25000781 جید7915.16  بـباتنة1998-01-13

ملحقاق   كریمة 25000759 جید8015.16  بـباتنة1998-01-17

بوخالفة   كسیلة 25000760 قریب من الجید8112.24  بـباتنة1998-09-04

بن رحال   لبنى 25000767 جید8215.32  بـباتنة1998-11-08

475من14:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة عیسى معتوقي   | 05004: المؤسسة  

سالمي   ناصح 25000979 قریب من الجید8313.18  بـباتنة1998-06-03

غضبان   منصف خلیل 25000956 جید8415.70  بـالشمرة باتنة1998-08-07

حمیزي   منصف 25000955 قریب من الجید8512.84  بـباتنة1998-08-22

مناصر   منیرة 25000965 مقبول8610.16  بـباتنة1998-10-09

مزاش   منیل 25000966 مقبول8711.52  بـباتنة1999-01-09

شیخي   ھناء 25001062 مقبول8810.22  بـباتنة1996-02-06

بن سالم   ھناء 25001063 قریب من الجید8912.44  بـباتنة1996-06-15

سوھالي   ھیثم رسیم 25001066 مقبول9011.90  بـالمعذر1998-08-30

مفتاح   یسین 25001114 مقبول9110.16  بـباتنة1997-05-30

بوضیاف   یونس 25001123 قریب من الجید9213.83  بـباتنة1998-04-10

خلفاوي   یونس مھدي 25001127 قریب من الجید9313.38  بـباتنة1998-06-14

بونحاس   یونس 25001125 جید جدا9416.72  بـباتنة1998-10-05

غواطي   یونس 25001126 مقبول9511.46  بـباتنة1999-01-01

شوحھ   یسرى 25001112 جید جدا9616.20  بـباتنة1999-10-17

زید   عبد الرؤوف 25000640 مقبول9711.66  بـباتنة1997-01-26

جنان   عبد الباسط أیمن 25000630 قریب من الجید9813.36  بـباتنة1997-04-02

شارة   صوریة رحمة 25000616 قریب من الجید9913.00  بـمرسیلیا1998-07-21

جغجغ   طھ عدنان 25000622 مقبول10010.96  بـباتنة1998-09-29

لغویل   مایسة 25000806 قریب من الجید10113.21  بـباتنة1998-09-14

بن عباس   محمد 25000823 جید10214.30  بـباتنة1998-10-10

بن ضیف اهللا   محمد أمین 25000833 جید10314.14  بـأریس1998-10-23

حمري   ماریة 25000804 جید جدا10416.36  بـباتنة1999-01-01

غزران   مریم 25000921 مقبول10511.48  بـباتنة1997-11-28

صاولي   محمد یعقوب 25000901 مقبول10611.60  بـباتنة1998-02-09

مقراني   مفیدة 25000938 جید10715.28  بـباتنة1998-08-02

سدیرة   مروة 25000911 مقبول10811.88  بـتازولت باتنة1998-08-06

زیداني   مطاع 25000937 مقبول10910.44  بـباتنة1998-08-30

مزیاني   مریم 25000926 قریب من الجید11013.92  بـباتنة1998-11-08

بوراس   مروى 25000916 قریب من الجید11113.62  بـباتنة1998-12-15

475من15:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة - متوسطة عیسى معتوقي   | 05004: المؤسسة  

دردور   محمد المرتضى 25000859 قریب من الجید11213.29  بـباتنة1999-01-10

قادري   مریم مدینة 25000930 قریب من الجید11313.76  بـباتنة1999-07-17

بدلة   نسیبة 25001012 قریب من الجید11413.72  بـباتنة1998-06-15

بن یوسف   نسرین آیة 25001011 جید جدا11516.10  بـباتنة1998-06-26

شاوش   نھاد 25001020 مقبول11611.16  بـباتنة1998-07-18

475من16:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1باتنــــة | متوسطة  اإلخوة العمراني  باتنة  | 05005: المؤسسة  

بادة   أمینة 25000077 جید114.22  بـباتنة1998-01-03

بلھوشات   أسماء 25000025 جید جدا216.21  بـباتنة1998-02-06

اجبارة   أسماء 25000026 قریب من الجید313.22  بـباتنة1998-04-12

حشو   أمیرة 25000061 قریب من الجید412.98  بـباتنة1998-09-02

بزعي   أمیرة 25000062 جید جدا516.86  بـباتنة1998-09-19

عباسة   أوریدة 25000089 مقبول610.66  بـباتنة1999-01-26

مقالتني   أریج 25000014 مقبول711.34  بـقسنطینة1999-01-29

عبیدي   إیاد 25000132 مقبول810.78  بـباتنة1999-03-04

سویسي   بشرى 25000233 قریب من الجید912.38  بـبسكرة1999-01-19

طرباق   دنیا 25000334 مقبول1010.60  بـباتنة1997-09-08

بن منصور   ذكرى نھاد 25000340 مقبول1111.20  بـباتنة1998-06-20

سعیداني   خلود 25000310 قریب من الجید1212.36  بـباتنة1998-07-11

بشوش   رؤوف 25000352 مقبول1310.44  بـباتنة1998-09-14

غرداوي   رمیساء 25000409 مقبول1410.86  بـباتنة1998-03-25

بوزید   زینب 25000478 مقبول1511.00  بـباتنة1998-04-11

أونیس   شیماء 25000580 جید1614.68  بـباتنة1998-03-21

بن شادي   شكیب 25000562 مقبول1711.60  بـباتنة1998-08-20

بن روان   شیماء 25000587 جید1814.82  بـباتنة1999-02-14

یوسفي   عبد المؤمن 25000679 قریب من الجید1913.62  بـباتنة1996-02-09

بوشمال   عبد الرحمان أنیس 25000659 مقبول2010.18  بـباتنة1999-02-16

سلیم   لمین 25000777 مقبول2110.88  بـباتنة1997-01-27

مناصریة   كنزة 25000762 جید2215.74  بـباتنة1998-02-17

غمري   لینة 25000789 مقبول2310.94  بـباتنة1998-07-12

عاشر الزقاق   وناسة 25001085 قریب من الجید2413.64  بـباتنة1998-02-01

475من17:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | متوسطة  اإلخوة العمراني  باتنة  | 05005: المؤسسة  

أبو العال   وفاء 25001081 جید2514.68  بـالقرارة1998-06-22

باھي   یونس 25001122 مقبول2611.26  بـباتنة1997-03-31

براكة   عبد الباسط 25000629 جید2714.76  بـباتنة1998-02-10

بالة   صبرینة 25000606 مقبول2811.02  بـباتنة1998-08-18

حموم   ماریة 25000803 جید2915.70  بـباتنة1998-09-20

أرزقي   محسن 25000811 قریب من الجید3013.96  بـباتنة1998-12-28

شیبان   محمد أیمن 25000840 مقبول3110.12  بـباتنة1999-03-06

عبد الصمد   مروى لیدیا 25000917 جید جدا3216.66  بـباتنة1998-09-26

سامعي   محمد وفیق 25000890 قریب من الجید3313.50  بـباتنة1998-11-09

475من18:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة -7متوسطة بوزوران الجدیدة ق | 05007: المؤسسة  

بوجالل   أشرف 25000031 مقبول111.28  بـباتنة1996-12-20

لعور   آیةاصالة 25000007 جید جدا217.22  بـباتنة1998-05-16

بلعریبي   أسماء بسمة 25000029 جید جدا316.06  بـباتنة1998-10-24

كاولي   أمیر اسكندر 25000058 قریب من الجید412.08  بـباتنة1999-07-31

بن سخریة   اسامة 25000156 مقبول510.92  بـباتنة1997-07-13

یحیاوي   بثینة 25000226 مقبول610.40  بـباتنة1996-09-26

حمراني   برھان الدین 25000231 قریب من الجید713.26  بـباتنة1997-11-26

بونوارة   ایمن 25000212 مقبول811.18  بـباتنة1998-03-31

زرقین   بثینة 25000229 مقبول910.14  بـباتنة1998-12-23

حساني   خلود 25000309 مقبول1010.78  بـباتنة1995-02-22

عرعار   خدیجة 25000305 مقبول1111.28  بـباتنة1996-01-19

تیقاني   دنیا 25000335 مقبول1211.44  بـباتنة1998-05-06

یاحي   خدیجة 25000307 جید1314.94  بـالطاھیر1998-07-13

بوجالل   خولة 25000323 مقبول1411.40  بـباتنة1998-10-11

عاشوري   رانیة 25000367 قریب من الجید1513.24  بـباتنة1998-03-02

بادة   رؤوف توفیق 25000353 جید1614.94  بـباتنة1999-05-22

فرحات   ریان 25000424 مقبول1710.32  بـباتنة1996-10-12

صابة   رملة 25000401 مقبول1810.72  بـباتنة1997-02-15

شناق   رمیساء 25000410 مقبول1911.68  بـباتنة1998-04-05

شناق   ریان 25000430 مقبول2010.60  بـباتنة1998-04-05

بریوة   ریان 25000452 جید جدا2117.74  بـباتنة1999-06-14

تفرقنیت   سیف الدین 25000539 مقبول2210.28  بـأریس1998-01-18

سكوب   شریف 25000556 مقبول2311.21  بـباتنة1996-09-19

معاشي   شیماء 25000583 قریب من الجید2412.38  بـباتنة1998-08-13

475من19:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة -7متوسطة بوزوران الجدیدة ق | 05007: المؤسسة  

برق   شیماء 25000586 مقبول2511.02  بـباتنة1998-10-21

مزیاني   عبد الرزاق ایمن 25000665 مقبول2610.14  بـباتنة1996-10-26

بدر الدین   عبد الرؤوف 25000651 مقبول2710.04  بـباتنة1997-09-27

مقالتي   عبد السالم 25000668 مقبول2810.42  بـباتنة1998-08-03

اسماعیل   عبد الرؤوف 25000654 جید2915.38  بـباتنة1998-09-13

بن غزال   عبیر 25000689 جید3014.96  بـقسنطینة1999-01-20

تمرسیت   عقبة 25000707 مقبول3110.84  بـباتنة1995-06-12

قادري   عالء الدین 25000710 مقبول3211.66  بـباتنة1997-02-16

لعزیزي   لطفي 25000772 قریب من الجید3312.38  بـباتنة1998-04-06

مزیانى   لینا  نرجس 25000786 مقبول3410.04  بـباتنة1998-10-07

محمد الشریف   لحضر امین 25000769 مقبول3510.54  بـباتنة1998-12-15

عبید   منصف نور اإلسالم 25000957 مقبول3611.58  بـباتنة1998-01-07

عرعار   نادین 25000978 جید3714.08  بـباتنة1998-11-26

شتوح   یاسمین 25001087 مقبول3810.94  بـباتنة1996-11-26

آیت محند السعید   ولید 25001084 مقبول3910.36  بـباتنة1998-08-11

عباشي   ھاجر 25001057 مقبول4010.54  بـباتنة1998-12-30

مزعاش   یوسف محي الدین 25001121 مقبول4110.14  بـباتنة1997-10-11

دراس   یسرى 25001111 جید4214.14  بـباتنة1998-08-09

بوشوارب   صافیة 25000603 مقبول4310.42  بـباتنة1997-05-21

البح   صابر 25000601 جید جدا4416.46  بـباتنة1998-12-10

رحمون   محمد 25000820 مقبول4510.76  بـباتنة1998-02-16

براكتة   محمد 25000824 مقبول4610.50  بـباتنة1998-12-05

دعاس   محمد 25000825 جید4714.08  بـباتنة1999-02-23

تواتي   مریم 25000918 مقبول4811.04  بـبوزینة1995-06-14

رجایمیة   مروى 25000915 مقبول4911.10  بـباتنة1998-03-25

قلفن   محمد زكریاء 25000871 جید5014.76  بـعین التوتة1998-05-29

بوعزیز   محمد لمین 25000887 جید5114.46  بـباتنة1998-10-22

مغني   مریم 25000927 جید5214.24  بـباتنة1999-04-24

عبدالصمد   نورالھدى 25001033 مقبول5310.44  بـباتنة1996-09-16

475من20:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1باتنــــة | باتنة -7متوسطة بوزوران الجدیدة ق | 05007: المؤسسة  

بزاعي   نورالدین 25001032 قریب من الجید5412.32  بـباتنة1998-10-22

بوشمحة   نوح مصطفى 25001024 مقبول5510.38  بـباتنة1998-12-08

شینار   نرجس 25001003 مقبول5610.16  بـباتنة1998-12-17

حفیظ   نورھان 25001038 جید جدا5716.86  بـباتنة1999-06-29

475من21:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة -متوسطة صالح دحمان  | 05013: المؤسسة  

شایب عینو   محمد أنیس 25002274 قریب من الجید112.08  بـباتنة1998-07-14

لعالوشة   محمد 25002259 مقبول211.24  بـباتنة1998-08-20

ناصري   محمد أمیر 25002266 قریب من الجید313.94  بـباتنة1999-01-11

مرازقة   مرزاقة 25002360 مقبول410.10  بـباتنة1996-05-30

عبد النبي   محمد األمین 25002290 مقبول510.02  بـباتنة1998-01-19

مداح   مروى 25002366 مقبول611.38  بـباتنة1998-01-24

شاوش   محمد الطاھر 25002298 مقبول710.40  بـعین التوتة1998-04-17

بوحوفاني   محمد لمین 25002348 قریب من الجید812.66  بـباتنة1998-06-06

شایب عینو   محمد عبد الرؤوف 25002323 قریب من الجید912.04  بـباتنة1998-07-14

بوباكور   محمد عبدالرؤوف 25002326 قریب من الجید1013.44  بـباتنة1998-09-07

زادم   محمد جمال الدین 25002314 قریب من الجید1112.46  بـباتنة1998-09-17

زیداني   محمد الھادي 25002308 مقبول1211.98  بـباتنة1998-10-18

بلفراق   مھدي 25002425 جید جدا1316.36  بـباتنة1998-02-23

بن حمودة   مالك 25002401 جید جدا1416.44  بـباتنة1998-05-14

ھویدي   ملیكة 25002402 قریب من الجید1513.06  بـباتنة1998-09-04

حاید   مریم 25002390 جید1614.26  بـباتنة1998-10-07

موفق   مریم 25002391 قریب من الجید1713.38  بـباتنة1998-10-30

زقرار   نعیم 25002511 قریب من الجید1813.00  بـباتنة1998-01-30

عیساوي   نجاة 25002451 قریب من الجید1913.54  بـباتنة1998-03-19

بوجنیبة   نوال 25002523 جید2014.74  بـباتنة1998-05-25

إنزارن   نسرین 25002494 مقبول2111.36  بـباتنة1998-08-02

إفروجن   مولود 25002443 جید2215.26  بـباتنة1999-03-21

بن عیسى   ھناء 25002595 جید2314.26  بـباتنة1998-04-02

زیداني   ھدیل شھرزاد 25002588 مقبول2411.20  بـباتنة1999-02-25

475من22:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة -متوسطة صالح دحمان  | 05013: المؤسسة  

زغداو   نورھان 25002559 مقبول2511.86  بـباتنة1999-02-26

عوفي   یاسمین 25002647 جید2615.64  بـباتنة1998-05-28

مباركیة   یوسف 25002674 مقبول2711.42  بـاریس1998-05-31

بلقاسم   أحمد 25001154 قریب من الجید2813.60  بـباتنة1998-07-06

مكنتیشي   أسماء 25001191 مقبول2910.08  بـباتنة1995-03-19

بلیل   أمال 25001211 مقبول3010.74  بـباتنة1997-01-29

بن یحي   أمیرة 25001225 مقبول3111.12  بـباتنة1998-04-24

براكتة   اسامة 25001369 مقبول3210.56  بـباتنة1995-02-22

قاضي   أیمن 25001290 قریب من الجید3312.68  بـباتنة1998-06-21

مرزوقي   إلیاس 25001340 قریب من الجید3412.22  بـباتنة1998-07-07

زغدان   أیمن 25001294 مقبول3510.00  بـباتنة1998-09-22

نایلي   أیمن 25001297 مقبول3610.62  بـباتنة1999-01-12

ھارون   أیمن یحي 25001302 قریب من الجید3713.22  بـباتنة1999-03-09

بوساحة   ایثري 25001452 مقبول3811.40  بـباتنة1998-03-20

ناصري   امینة 25001440 مقبول3911.00  بـباتنة1998-10-21

دوكاري   جمیلة 25001545 مقبول4010.94  بـباتنة1997-08-29

شیبة   جیھان 25001554 قریب من الجید4112.42  بـباتنة1998-06-21

شادة   حلیمة 25001572 مقبول4210.20  بـباتنة1998-10-04

عنتري   جمال 25001541 قریب من الجید4313.96  بـباتنة1999-02-12

عبد الصمد   خلیل 25001620 مقبول4411.48  بـباتنة1998-09-05

بوھیدل   رانیة 25001670 مقبول4510.28  بـباتنة1998-06-06

شیخي   رانیا 25001662 جید جدا4617.81  بـباتنة1998-09-05

صوالحي   سلمان 25001824 مقبول4710.04  بـباتنة1998-06-27

علواش   سلسبیل 25001822 مقبول4811.80  بـباتنة1998-08-05

بوسوسو   شیماء 25001907 مقبول4910.38  بـباتنة1997-03-30

بوعبد اهللا   سمیة 25001839 قریب من الجید5012.56  بـباتنة1998-02-18

غناي   سوسن 25001858 مقبول5110.86  بـباتنة1998-10-06

یوسفي   شیماء 25001921 جید5214.84  بـأم البواقي1998-11-15

بن بعطوش   فارس 25002121 مقبول5311.96  بـباتنة1997-11-06

475من23:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة -متوسطة صالح دحمان  | 05013: المؤسسة  

منصوري   عالء الدین 25002094 مقبول5410.86  بـباتنة1998-05-31

مخلوف   لینة 25002224 قریب من الجید5512.46  بـباتنة1998-07-08

حرسوس   كوثر 25002193 مقبول5610.16  بـباتنة1998-07-15

عالوي   صونیة 25001957 قریب من الجید5712.24  بـباتنة1998-05-27

غناي   فاطمة الزھراء 25002139 قریب من الجید5812.81  بـباتنة1998-07-06

475من24:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة .االخوین قربازي حي النصر/م | 05014: المؤسسة  

بلخیر   محمد أكرم 25002265 قریب من الجید112.68  بـباتنة1998-10-17

مذكور   مراد 25002358 مقبول210.94  بـباتنة1998-01-05

عالق   مروة 25002363 مقبول310.34  بـباتنة1998-02-23

بن لقصیرة   محمد العربي أدم 25002303 جید جدا416.82  بـقسنطینة1998-05-04

قاسمي   محمد االمین 25002295 مقبول510.92  بـقسنطینة1998-06-26

بن التركي   محمد الغزالي 25002304 قریب من الجید613.14  بـباتنة1998-08-05

عشي   محي الدین 25002356 جید715.36  بـباتنة1998-08-07

سكحال   محمد زكریاء 25002319 قریب من الجید813.08  بـباتنة1998-10-22

بلعقون   مریم 25002389 جید914.44  بـباتنة1998-07-09

بومعراف   منیب جاد الحق 25002420 قریب من الجید1012.70  بـباتنة1998-09-07

تیفرنت   نھاد 25002515 قریب من الجید1112.16  بـباتنة1998-01-24

بن سخریة   میسون 25002445 مقبول1211.88  بـباتنة1998-03-23

حماني   نریمان 25002473 مقبول1310.42  بـباتنة1998-04-20

عبیده   نسیم 25002498 قریب من الجید1412.06  بـباتنة1998-05-04

حمیش   نجوى 25002458 قریب من الجید1512.22  بـباتنة1998-06-17

بن صحیح   نجالء 25002455 جید جدا1616.34  بـباتنة1998-10-22

عبد الحمید   مھدي 25002440 جید جدا1717.90  بـباتنة1999-02-02

بغورة   نسرین 25002497 جید جدا1817.12  بـباتنة1999-03-07

أونیسي   نجیب 25002464 مقبول1911.42  بـباتنة1999-03-23

العایب   ندى 25002468 قریب من الجید2012.58  بـقالمة1999-07-03

عرامي   وفاء 25002626 قریب من الجید2113.90  بـباتنة1998-06-22

سوالمیة   نور اإلیمان 25002539 مقبول2210.42  بـباتنة1998-06-25

سعیداني   وافیة 25002613 قریب من الجید2312.76  بـباتنة1998-07-15

بوخالفة   وحید 25002614 قریب من الجید2413.62  بـباتنة1998-11-09

475من25:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة .االخوین قربازي حي النصر/م | 05014: المؤسسة  

عمامرة   نور الیقین 25002551 جید2514.24  بـباتنة1998-11-21

عبد السالم   ھشام 25002590 مقبول2610.98  بـباتنة1999-01-04

جاب اهللا   ھاني 25002573 مقبول2710.42  بـباتنة1999-01-15

بوبیدي   ھیثم 25002606 قریب من الجید2813.28  بـباتنة1999-04-05

بن سخریة   یسرى 25002659 جید جدا2916.32  بـباتنة1998-03-22

حمیدي   ولید 25002641 قریب من الجید3013.76  بـباتنة1998-09-27

برحایل   أسامة 25001177 قریب من الجید3112.52  بـباتنة1997-11-03

بن مریجة   یوسف امین 25002690 مقبول3211.86  بـباتنة1998-08-07

بوترعة   أریج 25001172 جید3315.96  بـباتنة1998-08-14

مزیاني   آیة 25001143 قریب من الجید3413.96  بـباتنة1998-10-09

بن نصر   أحمد زكي 25001169 جید جدا3516.38  بـباتنة1998-11-04

عزوزي   أحمد سامي 25001170 قریب من الجید3612.24  بـباتنة1998-12-19

العقون   تیماء یسرى كھرمان 25002700 قریب من الجید3713.64  بـباتنة1998-08-07

كولیب   أمیر یونس 25001218 قریب من الجید3813.66  بـباتنة1998-03-03

مرزوق   أمیرة 25001223 جید3914.36  بـباتنة1998-04-02

غوفي   أكرم 25001206 قریب من الجید4013.24  بـوادي الماء1998-11-01

دواجي   أكرم سفیان 25001208 جید4115.56  بـباتنة1999-01-01

درنوني   أمینة 25001251 قریب من الجید4212.40  بـعین صالخ1998-08-06

لعمامریة   أمیمة قمر 25001240 جید4315.78  بـباتنة1999-01-04

بن الشریف   أیمن 25001288 قریب من الجید4413.76  بـباتنة1998-03-19

عبیدي   إسماعیل 25001318 قریب من الجید4512.66  بـباتنة1998-03-27

خیواني   إسالم 25001317 قریب من الجید4612.04  بـباتنة1998-06-28

عوبید   ایمان 25001454 مقبول4710.20  بـالقنطرة1997-02-23

حركاتي   امینة صابرین 25001441 جید جدا4816.28  بـباتنة1998-02-20

مسعودي   ایوب عبد الجلیل 25001471 جید4915.04  بـباتنة1998-02-28

العمري   انفال 25001444 قریب من الجید5013.00  بـباتنة1998-06-26

درغال   ایمن 25001463 جید جدا5116.90  بـباتنة1998-08-06

ماضوي   بثینة 25001477 جید5214.56  بـباتنة1998-09-15

قرشي   ایمن 25001465 مقبول5310.60  بـباتنة1998-11-12

475من26:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة .االخوین قربازي حي النصر/م | 05014: المؤسسة  

نجاحي   ایمان 25001458 جید5415.76  بـباتنة1999-01-01

بن سخریة   جمعة 25001543 مقبول5511.02  بـباتنة1998-07-02

خراشي   حذام 25001558 قریب من الجید5612.20  بـباتنة1998-10-23

بو قفة   توبة انفال 25001523 جید5715.00  بـباتنة1998-11-06

بومجان   بثینة 25001489 جید جدا5816.06  بـباتنة1999-01-29

جبالي   تیماء 25001525 قریب من الجید5912.16  بـباتنة1999-04-27

بلباز   خولة 25001627 قریب من الجید6013.06  بـباتنة1998-03-14

معارفي   خلود 25001613 جید جدا6116.52  بـباتنة1998-04-24

عایسي   خلود 25001614 جید6214.10  بـباتنة1998-06-05

لمباركیة   حنین 25001591 قریب من الجید6313.30  بـباتنة1998-07-01

یوسف ابراھیم   خدیجة 25001604 مقبول6411.26  بـباتنة1998-08-12

رحماني   خدیجة أم السعد 25001607 جید6515.62  بـباتنة1998-08-17

عرامي   خیر الدین 25001640 مقبول6610.12  بـباتنة1997-09-02

حماني   رحمة یاسمین 25001677 قریب من الجید6713.40  بـباتنة1998-05-30

زموري   رانیة 25001671 جید6814.96  بـباتنة1998-11-01

زبایدیة   دعاء 25001643 جید6915.22  بـباتنة1998-11-13

جاب اهللا   رحمة 25001676 مقبول7010.86  بـباتنة1998-12-07

نواصر   دنیا 25001647 قریب من الجید7113.40  بـقایس1999-06-17

حزام   رمیساء 25001713 قریب من الجید7213.10  بـباتنة1998-03-20

عكاش   رمزي خلیل 25001705 قریب من الجید7312.60  بـباتنة1998-06-22

شاھدي   رنیدة 25001722 مقبول7411.98  بـباتنة1998-06-30

مرزوق   رضوان 25001697 قریب من الجید7513.74  بـباتنة1998-12-12

حفناوي   سلسبیل 25001823 جید7615.64  بـباتنة1998-09-08

مرازقة   ساعد 25001804 مقبول7711.82  بـباتنة1999-08-07

عطاوي   سیریا لیلى 25001861 مقبول7810.40  بـباتنة1998-03-13

مسعودان   سوسن 25001857 مقبول7911.52  بـباتنة1998-08-15

بوزنیتة   لیلى 25002214 مقبول8010.02  بـباتنة1997-02-17

طورش   المیة 25002201 جید جدا8116.75  بـباتنة1998-05-29

درید   لینة فطیمة الزھرة 25002227 مقبول8210.04  بـباتنة1998-09-23

475من27:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة .االخوین قربازي حي النصر/م | 05014: المؤسسة  

بن سبع   كوثر 25002195 مقبول8311.62  بـباتنة1998-11-28

القوبي   لمیس 25002211 قریب من الجید8412.14  بـباتنة1999-02-27

غضبان   كوثر 25002197 جید جدا8516.81  بـباتنة1999-06-10

بن السعدي   زكریاء 25001761 مقبول8611.46  بـباتنة1995-11-24

فراج   زكي 25001766 مقبول8710.02  بـباتنة1998-06-14

ھوبیب   ریان 25001750 قریب من الجید8812.36  بـباتنة1998-07-22

دندن   عبد الرحمان 25002006 مقبول8910.48  بـباتنة1998-04-02

جاب اهللا   عبد الرحمان 25002007 قریب من الجید9012.42  بـباتنة1998-06-11

ربعي   طارق 25001963 جید9115.00  بـباتنة1998-12-14

یحي باي   عبد الجلیل 25001988 قریب من الجید9213.70  بـباتنة1999-01-01

زیرق   عبد الحق 25001993 جید جدا9317.88  بـباتنة1999-01-19

بن السعدي   فاطمة الزھراء 25002138 قریب من الجید9412.65  بـباتنة1998-03-29

بن فیالة   كامیلیا 25002164 قریب من الجید9513.82  بـباتنة1998-07-23

فالح   كمال الدین 25002174 قریب من الجید9612.94  بـباتنة1998-10-12

حمة   فھد 25002153 قریب من الجید9713.48  بـباتنة1999-05-07

خماري   عبد العزیز 25002038 مقبول9811.18  بـباتنة1997-12-05

غیلوبي   عبد النور 25002061 جید9914.76  بـباتنة1999-02-22

یحي باي   عبلة 25002068 قریب من الجید10012.66  بـباتنة1999-05-14

475من28:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة - متوسطة المطار   | 05015: المؤسسة  

سعد العود   ماجدة 25002240 مقبول110.80  بـباتنة1996-09-03

بعزیز   محمد 25002256 مقبول211.38  بـباتنة1998-03-20

مرزوقي   محمد أمین 25002270 جید315.98  بـباتنة1998-08-12

زروال   محمد أنیس 25002275 مقبول411.44  بـباتنة1998-10-04

قرشي   محمد 25002262 مقبول511.48  بـباتنة1999-02-07

بوعبد اهللا   مریم 25002372 مقبول610.70  بـباتنة1997-07-04

قرید   محمد لمین 25002347 مقبول711.66  بـباتنة1997-09-07

بن فرحي   محمد األمین 25002292 قریب من الجید812.66  بـباتنة1998-06-16

زرافي   محمد الصغیر 25002297 قریب من الجید912.42  بـباتنة1998-08-22

حسین   محمد أیوب 25002288 مقبول1010.56  بـباتنة1998-10-11

رحمون   محمد المھدي 25002307 جید1114.14  بـباتنة1999-08-31

بن سعید   مھدي 25002427 جید1215.02  بـباتنة1998-07-23

بن سالم   نصر الدین 25002505 مقبول1310.00  بـاریس1997-09-28

بولطیف   نضال 25002510 مقبول1410.80  بـباتنة1998-01-08

أمالل   نادر 25002449 قریب من الجید1512.72  بـباتنة1998-05-08

أمغار   نجیب 25002463 جید1614.50  بـباتنة1998-08-04

محیور   نوال 25002524 قریب من الجید1712.34  بـباتنة1998-10-12

أوجحیح   مھدي 25002439 مقبول1810.02  بـباتنة1999-01-05

سعدون   نجوى 25002459 مقبول1910.90  بـباتنة1999-01-09

بن عمارة   نور اإلیمان 25002538 مقبول2011.06  بـباتنة1995-08-12

بوقرن   ھالة 25002569 جید2115.22  بـباتنة1998-02-01

قارح   ھارون 25002568 مقبول2210.30  بـباتنة1998-03-28

بلھوشات   ھیثم 25002605 مقبول2310.54  بـباتنة1998-04-11

فروج   نور االسالم 25002541 مقبول2411.44  بـقسنطینة1998-04-22

475من29:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة - متوسطة المطار   | 05015: المؤسسة  

طولة   ھاجر 25002565 مقبول2510.08  بـباتنة1998-07-16

غضبان   نور الھدى 25002547 جید جدا2616.78  بـباتنة1998-10-19

فالحي   ھیبة 25002600 مقبول2711.62  بـباتنة1998-10-19

شینھ   یوسف 25002670 مقبول2811.26  بـباتنة1994-12-27

رجیمي   یاسین 25002652 مقبول2910.80  بـبریكة1996-09-04

حسینات   یاسمین 25002645 مقبول3010.06  بـباتنة1996-11-02

مخلوفي   یعقوب 25002664 مقبول3110.14  بـباتنة1997-08-02

امحمدي   یسرى 25002658 مقبول3210.58  بـباتنة1998-06-22

عرعور   یوسف 25002675 قریب من الجید3313.78  بـباتنة1998-07-23

بن عیسى   یاسمین 25002649 قریب من الجید3413.44  بـباتنة1998-11-22

بارش   آمین 25001138 مقبول3510.06  بـرلس العیون1995-03-11

بوزید   أحالم 25001148 مقبول3611.42  بـباتنة1997-08-19

بوھیدل   أحمد سیف الدین 25001171 جید3714.80  بـباتنة1998-02-16

طبي   یوسف بدرالدین 25002691 مقبول3810.98  بـباتنة1998-10-02

صمادي   یونس 25002697 جید3914.32  بـباتنة1999-01-01

دماغ   أمیرة ریان 25001227 جید4014.02  بـباتنة1998-03-10

دعاس   أكرم 25001205 مقبول4111.26  بـباتنة1998-04-05

بن عباس   أسامة 25001189 مقبول4211.40  بـباتنة1998-08-22

زقادة   أماني 25001215 قریب من الجید4312.40  بـباتنة1998-08-26

بوعلي   أمل 25001216 جید جدا4417.28  بـباتنة1998-09-21

سعیداني   أمینة 25001249 مقبول4511.58  بـباتنة1998-02-15

شالغمة   أیمن 25001270 جید4614.70  بـباتنة1998-05-27

موفق   أنفال 25001256 جید4714.94  بـباتنة1998-06-04

بن عقون   أمینة 25001250 قریب من الجید4813.44  بـباتنة1998-07-13

بوخالفة   أیة 25001266 قریب من الجید4913.08  بـباتنة1998-09-28

حجاز   احمد 25001361 مقبول5010.24  بـباتنة1997-12-21

بوزغایة   إكرام 25001322 قریب من الجید5113.60  بـباتنة1998-02-25

علیوة   إخالص 25001306 جید جدا5216.14  بـباتنة1998-04-02

جفال   إیناس یسرى 25001355 جید جدا5316.50  بـباتنة1998-04-09

475من30:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة - متوسطة المطار   | 05015: المؤسسة  

فراح   ادریس 25001367 مقبول5410.92  بـباتنة1998-04-10

زغیني   إلیاس 25001339 مقبول5510.44  بـباتنة1998-06-04

یوسف   ابتسام 25001356 مقبول5610.58  بـبسكرة1998-06-19

ابریر   أیمن 25001292 قریب من الجید5713.64  بـباتنة1998-08-30

ھوامل   أیمن 25001293 مقبول5810.18  بـباتنة1998-09-08

عماري   إیمان 25001351 مقبول5910.62  بـباتنة1998-09-15

مسعودان   أیمن 25001296 قریب من الجید6012.68  بـباتنة1998-12-24

خلیفة   أیمن شوقي 25001301 مقبول6111.12  بـباتنة1999-01-27

عمراوي   امیرة وصال 25001424 جید6215.44  بـباتنة1999-05-07

شعیباي   ایمان 25001455 مقبول6310.22  بـباتنة1998-01-01

بعزوزي   ایمن عبد الرؤوف 25001467 ممتاز6418.06  بـباتنة1998-05-14

حداد   ایمن 25001462 مقبول6511.92  بـباتنة1998-06-25

بوحفاني   ایھاب عبد الرحمان 25001469 جید6614.64  بـباتنة1998-11-14

سعد العود   حسام 25001560 مقبول6711.68  بـباتنة1997-01-27

بلخیر   صھیب حبیب 25001506 مقبول6810.50  بـباتنة1998-02-08

مھدي   جاد الحق 25001527 جید6915.10  بـباتنة1998-04-13

بومعراف   خلیل 25001618 مقبول7011.22  بـباتنة1996-09-06

كاشة   حنان 25001589 جید7115.92  بـباتنة1998-04-23

جاب اهللا   خلیدة 25001615 جید جدا7216.36  بـباتنة1998-06-13

خزار   حنین 25001592 قریب من الجید7313.48  بـباتنة1998-07-02

ریغي   رحمة 25001673 مقبول7410.86  بـباتنة1998-02-20

حموید   راشدة 25001656 مقبول7510.10  بـباتنة1998-04-09

حسوني   دنیا زاد 25001649 مقبول7611.22  بـباتنة1998-12-21

لوھابي   رمیساء 25001709 مقبول7710.42  بـباتنة1997-01-27

بعون   رمیسة 25001720 مقبول7810.04  بـباتنة1998-03-30

معمریة   رفیدة 25001699 قریب من الجید7912.96  بـباتنة1998-09-03

غضبان   رحیل 25001688 جید جدا8017.14  بـعین ملیلة1998-12-09

أوجیت   رمیساء 25001718 مقبول8110.52  بـباتنة1999-03-20

شفراق   سارة 25001790 مقبول8210.52  بـفرجیوة1995-07-13

475من31:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة - متوسطة المطار   | 05015: المؤسسة  

بن حبرو   سارة 25001792 مقبول8310.04  بـباتنة1996-11-18

صمادي   زینب 25001788 قریب من الجید8413.96  بـباتنة1998-06-21

درغال   سارة 25001801 جید جدا8516.52  بـباتنة1998-07-12

سماعیل   سارة 25001803 مقبول8610.50  بـباتنة1998-10-25

قاولي   سراج الدین 25001809 مقبول8710.50  بـباتنة1998-11-06

عجرود   سلمى 25001825 مقبول8810.26  بـباتنة1999-03-07

بوزغایة   شیماء 25001904 مقبول8911.56  بـباتنة1996-11-15

حمصي   شیماء 25001908 مقبول9010.32  بـباتنة1997-04-18

بوقرورة   شیماء 25001909 مقبول9110.54  بـباتنة1997-06-13

دواس   سیف الدین 25001868 مقبول9210.38  بـباتنة1998-03-22

مالل   سندس 25001847 جید9315.58  بـباتنة1998-06-23

موسى   شرف الدین 25001872 مقبول9410.18  بـقسنطینة1998-07-23

سعداوي   سندس 25001848 مقبول9511.06  بـباتنة1998-10-25

فالح   المیة 25002200 مقبول9611.56  بـباتنة1997-08-11

عبد السالم   لینة 25002222 جید9715.28  بـبسكرة1998-05-18

مزوز   لینا إكرام 25002221 جید9814.68  بـباتنة1998-06-03

شیبة   لینا 25002219 قریب من الجید9913.66  بـباتنة1998-10-15

بوخرباش   عمار 25002112 مقبول10011.52  بـباتنة1998-11-25

حجازي   ریان 25001747 قریب من الجید10113.64  بـباتنة1998-05-31

كمارة   صونا 25001955 جید جدا10217.60  بـباتنة1998-02-19

بیطام   عبد الحلیم 25001996 مقبول10310.14  بـباتنة1998-04-10

بركان   عبد الرزاق 25002021 مقبول10410.64  بـباتنة1998-12-16

لخضر   كاملیة 25002163 قریب من الجید10512.28  بـباتنة1998-05-06

بن فلیس   فردوس 25002146 جید10614.30  بـباتنة1998-07-26

بوزغایة   عبد اهللا 25002053 مقبول10710.64  بـباتنة1996-05-04

لوشن   عبیر 25002074 مقبول10811.34  بـباتنة1998-04-27

475من32:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - حي شیخي(روابح عمار/م | 05016: المؤسسة  

كبي   محمد أیمن 25002276 مقبول111.18  بـباتنة1998-06-18

مسعودان   محمد 25002258 قریب من الجید212.16  بـباتنة1998-08-20

مراردة   ماجدة اماني 25002241 مقبول310.12  بـباتنة1998-09-06

بن عقون   محمد 25002261 مقبول411.66  بـباتنة1998-12-25

ساعد   مریم 25002371 مقبول510.36  بـباتنة1995-11-05

بن ناصر   محمد رضا 25002317 مقبول610.78  بـباتنة1996-09-16

مدور   مریم 25002374 مقبول710.70  بـباتنة1998-03-24

مرازقة   مروى 25002368 قریب من الجید812.08  بـباتنة1998-06-23

عمراوي   محمد امین 25002311 قریب من الجید913.88  بـباتنة1998-07-29

بزیان   مروى 25002369 مقبول1010.74  بـباتنة1999-01-01

غوار   محمد عبد المعز 25002325 جید1115.18  بـباتنة1999-02-14

اسماعیل   مسعود 25002394 مقبول1210.06  بـباتنة1996-09-10

حلیسى   مسعود 25002395 مقبول1310.38  بـباتنة1996-11-01

مسكین   منال 25002408 جید جدا1416.04  بـمیلة1998-08-12

سندس   مقالتي 25002400 جید1515.18  بـباتنة1998-08-25

عمارة   منال 25002410 مقبول1611.24  بـباتنة1998-12-07

بن عبید   نسرین 25002491 مقبول1710.68  بـباتنة1997-08-17

فالق   نصرالدین 25002508 جید جدا1816.94  بـباتنة1998-03-31

بومزراق   نسرین 25002492 قریب من الجید1912.46  بـباتنة1998-04-09

بوجالل   نسرین 25002493 جید2014.40  بـباتنة1998-07-22

رابحي   میمونة 25002446 جید2115.10  بـباتنة1998-08-30

عمري   نذیر 25002470 جید جدا2216.00  بـباتنة1998-12-06

بطاش   نزیھة 25002476 قریب من الجید2313.90  بـخنشلة1998-12-30

حماش   ھاجر 25002563 مقبول2411.56  بـباتنة1997-11-17

475من33:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - حي شیخي(روابح عمار/م | 05016: المؤسسة  

تواتي   ھیثم 25002603 مقبول2510.04  بـعین التوتة باتنة1997-11-30

صحبي   نورة 25002556 مقبول2610.34  بـباتنة1998خالل 

بن خمیس   نور الھدى 25002545 جید2715.24  بـباتنة1998-01-20

خماري   ھنیدة 25002596 مقبول2810.06  بـباتنة1998-02-19

بوعلي   وائل 25002609 جید2914.64  بـباتنة1998-05-27

ربوح   یاسمین 25002646 قریب من الجید3013.82  بـباتنة1998-02-16

بن إبراھیم   یاسمین 25002648 قریب من الجید3113.74  بـباتنة1998-10-30

مصعور   یسرى 25002660 جید3214.74  بـباتنة1999-02-18

مقالتي   أحمد زكریاء 25001168 مقبول3310.68  بـباتنة1997-06-02

یحي   أحالم 25001149 مقبول3410.96  بـباتنة1998-09-22

نایلي   أمال 25001212 مقبول3511.88  بـباتنة1998-03-20

زقریر   أیمن 25001272 مقبول3610.30  بـباتنة1997-08-16

بلخیري   أیمن 25001276 قریب من الجید3712.44  بـباتنة1998-01-28

معوشة   أنور 25001260 قریب من الجید3813.90  بـباتنة1998-07-28

محمد الشریف   أنفال مالك 25001257 قریب من الجید3912.40  بـباتنة1998-09-10

بوكرشة   أمیرة صفاء 25001238 جید4014.08  بـباتنة1999-02-15

نایلي   إیناس 25001354 مقبول4111.88  بـباتنة1997-02-22

ریش   إسالم 25001315 مقبول4211.20  بـباتنة1998-01-28

بودرسة   إیمان 25001347 ممتاز4318.06  بـباتنة1998-04-26

فراح   أیمن 25001291 مقبول4410.52  بـباتنة1998-07-05

تواتي   احمد 25001362 مقبول4511.72  بـباتنة1998-08-05

سارسة   إشراق 25001320 قریب من الجید4612.96  بـباتنة1999-02-18

بوشوارب   امیمة 25001425 جید4714.36  بـباتنة1998-02-25

سامعي   اصالن 25001395 قریب من الجید4812.88  بـباتنة1998-06-01

مسعودي   امینة 25001439 مقبول4911.20  بـباتنة1997-02-20

طبي   ایمن 25001461 قریب من الجید5012.22  بـباتنة1998-01-27

موساوي   ایة 25001449 مقبول5111.22  بـعین یاقوت1998-03-14

مقعاش   ایاد عبد الحق 25001447 مقبول5211.64  بـباتنة1998-05-16

النوي   ایمان 25001456 جید جدا5316.82  بـباتنة1998-05-24

475من34:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - حي شیخي(روابح عمار/م | 05016: المؤسسة  

الوناس   ایة 25001450 جید5414.56  بـباتنة1998-07-13

فریتح   ایمن 25001464 مقبول5510.64  بـباتنة1998-09-09

مناصر   ایمان 25001457 جید5615.44  بـباتنة1998-09-13

مسعودان   ایة 25001451 قریب من الجید5713.06  بـباتنة1998-12-02

بن موسى   ایمن 25001466 قریب من الجید5813.38  بـباتنة1998-12-16

دمان ذبیح   بثینة 25001488 جید جدا5916.90  بـباتنة1998-10-15

العایب   خلود 25001611 مقبول6010.10  بـباتنة1996-09-26

محمدي   خدیجة 25001603 مقبول6111.60  بـباتنة1998-03-09

مزیاني   ذكرى 25001653 مقبول6211.18  بـباتنة1998-01-05

نزار   ذكرى 25001654 مقبول6310.84  بـباتنة1998-05-29

بوغابة   رحمة 25001675 جید6415.90  بـباتنة1998-08-11

بوعرعارة   رؤیة 25001655 مقبول6510.20  بـباتنة1999-01-03

دخینات   رضا عدالن 25001695 قریب من الجید6612.78  بـباتنة1998-07-05

حشاشنة   سفیان 25001817 مقبول6711.32  بـباتنة1995-01-01

بن ھنیة   سارة 25001796 مقبول6810.50  بـباتنة1997-09-05

یحي   سارة 25001802 قریب من الجید6912.66  بـباتنة1998-09-22

شیرو   شیماء 25001915 جید7015.82  بـباتنة1998-04-05

بضیاف   سندس 25001846 قریب من الجید7113.48  بـبسكرة1998-04-25

سنوسى   شیماء 25001918 مقبول7210.56  بـباتنة1998-06-17

بعزیزي   شیماء 25001919 جید جدا7316.52  بـباتنة1998-07-22

تقاللت   سوسن 25001859 جید جدا7416.56  بـباتنة1998-10-14

بن سماعین   شیماء 25001920 قریب من الجید7512.60  بـعین التوتة1998-11-14

مزوز   سوسن 25001860 مقبول7610.08  بـباتنة1998-11-15

بودربالة   شیراز 25001901 مقبول7710.46  بـباتنة1998-12-16

بن زواي   سھى 25001853 جید7815.26  بـباتنة1999-02-16

قادري   عالء الدین 25002092 مقبول7911.52  بـباتنة1996-08-25

حلیس   عمار 25002111 مقبول8010.66  بـباتنة1998-01-23

جبیر   عصماء 25002088 قریب من الجید8112.74  بـباتنة1998-03-05

بن زیدة   لینة 25002223 جید8215.34  بـباتنة1998-06-02

475من35:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - حي شیخي(روابح عمار/م | 05016: المؤسسة  

عزوي   لینة 25002225 مقبول8311.64  بـبسكرة1998-10-14

بن خرور   عالء الدین 25002095 قریب من الجید8412.56  بـباتنة1998-11-27

بالة   عفاف 25002089 جید جدا8516.20  بـباتنة1998-12-02

حمادي   كوثر 25002196 جید8615.26  بـباتنة1998-12-03

بونوارة   عالء الدین 25002096 مقبول8710.00  بـباتنة1999-03-01

لیشاني   زینب 25001774 مقبول8810.72  بـباتنة1996-04-12

إسماعیل   زین الدین 25001771 مقبول8910.40  بـباتنة1998-05-05

مدور   ریان 25001749 قریب من الجید9013.73  بـباتنة1998-06-26

فتحة   ریان یاسمین 25001756 جید جدا9116.40  بـباتنة1998-10-05

بن فلیس   عبد العالي 25002026 مقبول9210.58  بـباتنة1996-03-06

دواق   صوریة 25001952 مقبول9311.02  بـواد الماء1997-02-21

یحي باي   عبد الرحیم 25002016 جید9414.94  بـباتنة1998-02-24

یوسف   عبد الستار 25002022 قریب من الجید9512.58  بـباتنة1998-04-23

زطوط   صفاء 25001942 مقبول9610.62  بـباتنة1998-08-25

ھوبیب   عبد الرحمان 25002010 قریب من الجید9713.40  بـباتنة1998-09-19

غضبان   طھ 25001968 جید9814.24  بـباتنة1998-12-05

قارش   صالح الدین 25001949 مقبول9911.12  بـباتنة1999-01-24

فراح   فیروز 25002157 جید جدا10017.72  بـباتنة1998-09-22

مروكي   عبد النور 25002060 مقبول10111.76  بـباتنة1997-01-31

نصراوي   عبدالرحمن 25002065 مقبول10210.34  بـباتنة1997-02-20

عبدلي   عبیر 25002075 جید جدا10316.42  بـباتنة1998-08-25

475من36:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - الطیران ( اإلخوة شطوح /م | 05017: المؤسسة  

ھراك   محمد 25002257 ممتاز118.54  بـباتنة1998-05-24

جرعاوي   محمد 25002260 جید215.74  بـباتنة1998-11-29

بوقنة   محمد شكیب 25002321 مقبول310.02  بـخراطة1997-11-08

بن أم العز   مریم 25002375 جید جدا416.60  بـباتنة1998-01-05

شطارة   محمد األمین 25002291 مقبول511.26  بـباتنة1998-03-31

مزعاش   مروة 25002364 قریب من الجید613.26  بـباتنة1998-07-03

اسماعیل   مروان 25002361 مقبول710.62  بـباتنة1998-07-13

لقصیر   محمد الطاھر 25002299 جید جدا816.12  بـبلدیة باتنة1998-09-17

آیت مبارك   محمد رمضان 25002318 قریب من الجید913.24  بـباتنة1998-09-24

مالل   محمد حسن رضا 25002315 مقبول1011.08  بـباتنة1998-09-27

زقاو   محمد الھاشمي 25002309 قریب من الجید1113.52  بـباتنة1998-11-22

بوغرارة   محمد تقي الدین 25002313 مقبول1211.16  بـباتنة1998-12-26

شعباني   محمد الطاھر 25002301 قریب من الجید1312.66  بـباتنة1999-01-16

فرحاتي   محمد انیس 25002312 ممتاز1418.18  بـبریكة1999-01-29

زروال   محمد لؤي 25002340 جید1514.80  بـعین البیضاء1999-03-16

ھامل   منصف 25002414 مقبول1610.00  بـباتنة1998-07-15

بھلول   منى 25002417 قریب من الجید1713.16  بـباتنة1998-08-30

بوقبال   منال البتول 25002411 قریب من الجید1812.24  بـأریس1998-09-13

سلماني   منى 25002418 مقبول1910.18  بـباتنة1998-11-15

غبغوب   نسیمة 25002501 قریب من الجید2012.30  بـباتنة1997-01-28

بزقراري   نھى 25002522 جید2114.16  بـخنشلة1998-09-15

شریف   نجم الدین 25002456 مقبول2211.70  بـباتنة1998-09-17

فرج   ندى 25002467 قریب من الجید2313.46  بـباتنة1998-09-27

بھلول   نھاد 25002518 جید2415.06  بـتازولت1998-10-24

475من37:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - الطیران ( اإلخوة شطوح /م | 05017: المؤسسة  

عرباوي   مھدي 25002438 جید2514.32  بـباتنة1998-11-11

حرسوس   نور آیة اهللا 25002526 قریب من الجید2613.48  بـعین التوتة1999-01-16

عایسي   ھناء 25002593 مقبول2710.62  بـوھران1997-12-25

صیفي   ھاجر 25002564 مقبول2811.94  بـباتنة1998-04-18

برتلة   وصال 25002622 مقبول2911.54  بـباتنة1998-06-15

مرابط   نور الھدى 25002546 جید3014.60  بـباتنة1998-07-10

بن عائشة   ھاني 25002571 قریب من الجید3112.78  بـباتنة1998-08-25

دخینات   ھاجر آسیل 25002567 قریب من الجید3212.12  بـباتنة1998-08-27

حاتشة   نوفل 25002560 جید3314.52  بـباتنة1998-09-21

بن المجات   نور الیقین 25002552 جید جدا3416.02  بـباتنة1998-12-01

طیار   ھاجر 25002566 جید3514.16  بـباتنة1998-12-03

بورك   وفاء 25002627 مقبول3611.94  بـباتنة1998-12-08

زغینة   ھدیل 25002576 قریب من الجید3712.52  بـباتنة1999-02-13

زیتوني   ولید أسامة 25002642 جید جدا3817.96  بـباتنة1998-06-02

زندر   یسرى لینة 25002661 جید3914.44  بـباتنة1998-09-16

یحي باي   یقین 25002667 جید4014.20  بـأوالد یعیش1999-06-15

تلغمتي   یونس 25002696 قریب من الجید4112.52  بـباتنة1998-02-22

بوغرارة   أحمد أمین 25001160 مقبول4210.72  بـبریكة1999-07-27

زید   أشواق 25001199 مقبول4310.50  بـباتنة1998-02-11

زیرق   أمیرة 25001224 جید جدا4416.06  بـباتنة1998-04-21

سالمة   أمیرة 25001226 مقبول4511.90  بـباتنة1998-06-14

بوحركات   أشواق 25001201 قریب من الجید4612.38  بـباتنة1998-08-25

شیحة   أمال 25001213 مقبول4710.34  بـتازولت1998-08-26

شایب   أشواق 25001202 مقبول4811.66  بـباتنة1998-10-04

قطاي   أسماء ھبة القدوس 25001193 جید4915.42  بـبریكة1998-10-24

قیدوم   أسیل 25001194 جید جدا5016.36  بـباتنة1999-05-16

أعراب   أفنان 25001203 جید5114.48  بـباتنة1999-05-28

سلطاني   أنور 25001259 مقبول5211.62  بـباتنة1996-07-12

بلقاسمي عمار   أیمن 25001268 مقبول5310.48  بـباتنة1996-10-13

475من38:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - الطیران ( اإلخوة شطوح /م | 05017: المؤسسة  

عبد الحق   أمین 25001245 جید جدا5416.70  بـباتنة1999-06-26

شھرة   إسالم 25001316 قریب من الجید5512.32  بـباتنة1998-03-25

بلقاسم   احالم 25001359 قریب من الجید5612.28  بـباتنة1998-04-27

فیضالي   إكرام 25001323 مقبول5711.96  بـباتنة1998-05-10

صالحي   إسراء 25001311 قریب من الجید5812.60  بـصنعاء1998-07-02

یوسفي   إنصاف 25001341 قریب من الجید5912.14  بـباتنة1998-09-17

بن براھیم   إنصاف 25001342 جید6015.76  بـباتنة1998-10-10

ھوارة   إسرى إلھام 25001312 جید جدا6117.80  بـباتنة1998-10-29

قارش   احمد سامي 25001364 جید6214.70  بـباتنة1998-11-15

دلھوم   اسامة 25001376 قریب من الجید6313.22  بـباتنة1998-12-03

وناس   إلھام 25001324 مقبول6411.90  بـباتنة1998-12-21

معاش   أیمن 25001299 قریب من الجید6513.40  بـباتنة1999-03-26

ھامل   اكرام 25001400 قریب من الجید6613.60  بـباتنة1998-10-24

مھنة   امیرة 25001423 جید6714.84  بـباتنة1998-12-14

سرایري   اماني 25001419 قریب من الجید6812.32  بـباتنة1999-02-05

بلوم   اسالم 25001389 مقبول6910.58  بـباتنة1999-02-13

بن ساعد   بثینة فیالة 25001490 مقبول7010.02  بـباتنة1996-06-11

لكبیر   تقي الدین 25001521 مقبول7110.42  بـباتنة1996-06-30

عقاد   حسام 25001561 مقبول7210.96  بـباتنة1998-05-20

بوقارة   جمیلة 25001547 جید جدا7316.24  بـباتنة1998-06-05

بوزغایة   بدر الدین 25001492 مقبول7411.54  بـباتنة1998-08-11

ایكدومي   حمزة 25001577 قریب من الجید7512.94  بـباتنة1998-11-01

بوكوبة   بلقیس 25001508 قریب من الجید7613.42  بـمرسط1998-12-18

إیزة   بلقیس 25001509 مقبول7711.94  بـباتنة1999-01-01

سعدي   بشرى 25001499 قریب من الجید7812.68  بـباتنة1999-10-07

بن یحي   خولة 25001625 جید7914.82  بـباتنة1998-01-18

آیت الحاج   حنان 25001590 قریب من الجید8013.64  بـباتنة1998-05-30

النوي   خلیل 25001619 مقبول8110.68  بـباتنة1998-06-29

بن لخضر   حوریة وفاء 25001595 جید8214.04  بـباتنة1998-09-16

475من39:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - الطیران ( اإلخوة شطوح /م | 05017: المؤسسة  

بعداش   خالد 25001600 قریب من الجید8312.34  بـباتنة1998-09-17

بوجنیبة   خدیجة 25001605 مقبول8411.84  بـباتنة1998-11-18

فاضلي   ذكرى 25001652 مقبول8511.90  بـباتنة1997-09-27

مجاوري   رمضان 25001706 مقبول8610.86  بـورقلة1996-02-14

قسمیة   رومیساء 25001725 مقبول8710.06  بـبسكرة1996-03-02

بن سخریة   رمیساء 25001714 مقبول8810.78  بـباتنة1998-08-24

بن عامر   رمیساء 25001715 مقبول8910.68  بـباتنة1998-09-30

میلود   رومیساء 25001727 مقبول9011.20  بـباتنة1998-10-17

طوبال   رشا 25001692 مقبول9110.40  بـباتنة1999-01-23

مھدي   رشاء 25001693 جید9214.96  بـالقنطرة1999-02-24

بركات   سارة 25001791 مقبول9310.66  بـباتنة1996-01-21

شرفاوي   سلسبیل 25001821 مقبول9410.52  بـباتنة1996-01-29

تیغزة   سلیمة 25001827 قریب من الجید9512.14  بـأریس1998-01-31

معرف   سارة 25001798 جید9614.40  بـباتنة1998-03-19

سي أحمد   سرور 25001812 جید9714.44  بـمروانة1998-03-29

مجوج   سلیمان 25001826 مقبول9811.42  بـباتنة1998-05-02

بن على   سارة 25001800 قریب من الجید9913.54  بـباتنة1998-05-13

بورنان   سفیان 25001820 مقبول10011.44  بـباتنة1998-06-26

بوھیدل   شیماء 25001914 جید10114.70  بـباتنة1998-03-18

طمین   شیماء 25001916 مقبول10211.00  بـباتنة1998-04-05

جغابة   شمس الدین 25001889 قریب من الجید10312.70  بـباتنة1998-06-24

بركاني   شھر زاد 25001893 جید10414.00  بـباتنة1998-10-09

بن سخریة   شیماء 25001922 مقبول10510.14  بـباتنة1998-12-02

بن زینة   شیماء 25001923 قریب من الجید10612.26  بـباتنة1999-01-09

یعقوب   فاطمة الزھراء 25002125 مقبول10710.04  بـباتنة1996-07-15

بلولة   لیلى 25002215 مقبول10811.20  بـباتنة1998-01-28

كركار   لقمان 25002208 قریب من الجید10912.70  بـباتنة1998-04-23

جزار   عماد الدین 25002107 قریب من الجید11012.66  بـباتنة1998-07-27

حاتشة   علي 25002102 قریب من الجید11112.64  بـباتنة1998-09-21

475من40:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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باتنة | 2باتنــــة | باتنة ) - الطیران ( اإلخوة شطوح /م | 05017: المؤسسة  

براھیمي   لتیسیا لمیس 25002203 قریب من الجید11212.72  بـباتنة1999-02-11

جرادي   كھینة 25002189 مقبول11311.40  بـباتنة1999-02-27

عبدلي   لینة أریج 25002226 جید11414.52  بـباتنة1999-03-02

معوش   زكریاء 25001758 مقبول11510.18  بـباتنة1995-04-17

جبارة   ریان 25001745 مقبول11611.16  بـباتنة1997-10-23

عبدلي   زكریاء 25001762 مقبول11710.78  بـباتنة1998-01-16

لكبیر   زینب 25001776 قریب من الجید11812.04  بـباتنة1998-01-24

فریطاس   ریان 25001746 قریب من الجید11912.98  بـباتنة1998-05-02

بن عثمان   ریان 25001753 مقبول12010.82  بـباتنة1999-02-03

عقوني   ریان 25001754 جید جدا12117.68  بـباتنة1999-03-09

جالل   عبد الرحیم 25002014 مقبول12211.52  بـباتنة1996-10-17

جلول   عایدة 25001974 جید جدا12317.48  بـباتنة1998-07-24

بالوي   عبد الرحمان 25002009 قریب من الجید12412.96  بـباتنة1998-07-30

ذیاب   صبرینة 25001941 مقبول12511.40  بـباتنة1998-12-03

ابن عائشة   عبد الرؤوف 25002001 قریب من الجید12613.86  بـباتنة1999-01-03

عزوزي   عائشة ندى 25001971 قریب من الجید12713.28  بـبسكرة1999-03-12

حمودي   طیبة 25001969 مقبول12810.60  بـیاتنة1999-04-22

مسعودي   فیروز 25002155 ممتاز12918.62  بـباتنة1998-08-04

عالوي   فراس شھاب الدین 25002144 جید جدا13016.46  بـباتنة1998-10-14

یوسفي   فریال 25002150 مقبول13111.62  بـباتنة1999-03-30

لبوخ   عبد العزیز 25002039 مقبول13211.16  بـباتنة1998-05-21

دحمان   عبدالباسط 25002064 مقبول13311.58  بـباتنة1998-07-11

بن حمیدة   عتاب 25002076 مقبول13410.04  بـباتنة1999-01-17

475من41:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة - محمد الشریف بن عكشة / م | 05027: المؤسسة  

خرف اهللا   یسمینة 25003476 مقبول110.32  بـباتنة1996-08-08

عثماني   یسمینة 25003477 مقبول210.26  بـباتنة1997-03-03

تازدایت   یاسین 25003469 مقبول311.70  بـآریس1998-03-23

رابحي   أمینة 25002758 مقبول410.46  بـباتنة1996-05-10

بنوري   إبتسام 25002784 مقبول511.46  بـباتنة1996-10-01

لوصیف   إسمھان 25002788 مقبول610.38  بـباتنة1997-08-19

قیرود   أیمن 25002775 مقبول711.02  بـباتنة1998-06-01

بوضرسة   ایة ایناس 25002826 قریب من الجید812.06  بـباتنة1999-02-07

شنشوني   اسماء 25002815 جید914.74  بـبولھیالت1999-03-08

تازدایت   بسمة 25002860 مقبول1010.28  بـغسیرة1995-12-15

حمالوي   توفیق 25002868 قریب من الجید1112.34  بـباتنة1996-03-19

شالغمة   جمیلة 25002871 مقبول1211.32  بـباتنة1996-04-29

العمراوي   حدة 25002876 مقبول1310.32  بـباتنة1996-10-27

بن العلمي   حذیفة 25002878 مقبول1410.20  بـباتنة1997-03-30

غشام   حدة 25002877 مقبول1510.46  بـبوزینة1997-04-05

ضیف اهللا   خدیجة 25002915 مقبول1610.72  بـباتنة1997-06-05

شخریط   حیاة 25002910 مقبول1711.22  بـتاوزیانت1997-07-22

بلحاج   حنان 25002897 مقبول1810.78  بـباتنة1997-09-10

یوسفي   ذكرى 25002936 قریب من الجید1912.30  بـباتنة1998-10-16

قیرود   خلیل 25002918 مقبول2010.62  بـباتنة1998-11-18

بن حرشاش   دنیا 25002931 قریب من الجید2113.06  بـباتنة1999-06-06

شاوش خوان   رشدة 25002964 مقبول2211.02  بـباتنة1997-05-11

منصوري   رمیساء 25002977 قریب من الجید2313.14  بـباتنة1998-10-13

محمدي   رفیق 25002966 مقبول2411.28  بـباتنة1998-11-22

475من42:  الصفحة  
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لطرش   رمزي 25002971 مقبول2511.16  بـباتنة1998-12-19

زیرق   سعاد 25003038 مقبول2611.26  بـباتنة1995-12-07

ھدار   سارة 25003024 قریب من الجید2712.22  بـباتنة1996-01-20

منصوري   زھیرة 25003016 مقبول2810.64  بـباتنة1997-09-25

خذري   سعیدة 25003043 جید2914.82  بـغسیرة1998-01-25

شایب عینو   سامي 25003035 مقبول3011.68  بـباتنة1998-06-13

بقاش   سلمى 25003062 مقبول3110.86  بـباتنة1995-09-19

مطرفي   شیماء 25003122 مقبول3210.26  بـباتنة1996-10-16

بعتاش   شیماء 25003129 جید3314.23  بـباتنة1998-01-07

شیبان   سیف الدین 25003089 مقبول3410.92  بـباتنة1998-04-12

بورقوش   سماح 25003070 مقبول3510.38  بـباتنة1998-08-08

موري   شیماء 25003137 جید3615.32  بـوھران1999-01-12

العمراوي   عبد القادر 25003194 مقبول3711.08  بـباتنة1996-03-02

محمودي   عادل 25003166 مقبول3811.60  بـباتنة1996-10-01

بن جدیدي   عبد الغفور 25003193 مقبول3911.78  بـباتنة1996-12-31

الوخش   عبد الرؤوف 25003178 مقبول4011.84  بـباتنة1998-04-20

عقاب   عبد الرؤوف 25003180 مقبول4110.74  بـباتنة1998-07-26

بن حشاني   عالء 25003225 مقبول4210.54  بـباتنة1996-03-28

بلخیري   عبد المالك 25003212 مقبول4310.80  بـباتنة1998-06-11

قیرود   لیندة 25003284 مقبول4410.10  بـباتنة1998-08-12

نواصر   فاطمة 25003243 قریب من الجید4512.34  بـباتنة1998-09-15

جعریري   محمد 25003294 مقبول4610.90  بـباتنة1999-01-01

خرباش   نریمان 25003372 مقبول4711.76  بـباتنة1996-10-16

عیش   نسیم 25003379 مقبول4810.48  بـباتنة1997-01-02

بلبج   موسى 25003358 جید4914.56  بـباتنة1997-01-22

مداقو   ناصر 25003361 مقبول5011.62  بـباتنة1997-02-17

مزوز   نجیب 25003368 قریب من الجید5112.18  بـباتنة1997-06-25

سفاح   میلود 25003360 مقبول5210.22  بـباتنة1997-12-20

معرف   نھى 25003385 مقبول5311.02  بـباتنة1998-02-03

475من43:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة - محمد الشریف بن عكشة / م | 05027: المؤسسة  

قارة   نور الدین 25003389 جید5414.74  بـباتنة1998-04-05

بومخیلة   نور الیقین 25003397 قریب من الجید5513.90  بـباتنة1998-10-05

رحالوي   نور الھدى 25003395 مقبول5610.58  بـتیارت1998-11-16

منینة   ھاجر 25003414 مقبول5710.16  بـباتنة1995-07-18

بروال   ھارون 25003425 مقبول5810.36  بـباتنة1997-02-14

برحایل   ھشام 25003432 مقبول5910.96  بـباتنة1998-05-15

أورار   ھاجر 25003420 قریب من الجید6012.58  بـباتنة1998-06-15

مالل   وسام 25003442 مقبول6111.14  بـباتنة1998-07-31

العمراوي   ھاجر 25003423 جید6214.14  بـباتنة1998-11-17

قساوي   محمد لخضر 25003314 مقبول6310.54  بـبسكرة1996-03-24

عجول   مروى 25003327 مقبول6410.36  بـباتنة1997-09-05

بن حمودة   منصف 25003340 مقبول6510.64  بـباتنة1998-04-01

نزار   محمد منیر 25003321 جید جدا6616.76  بـتازولت1998-10-15

لمباركیة   أمیرة رندة 25002744 مقبول6711.08  بـباتنة1998-04-05

475من44:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة ) - سوناتیبا( عمرالمختار/م | 05028: المؤسسة  

لكمین   ولید 25003460 مقبول111.52  بـقایس1995-01-30

عبد الھادي   یسرى 25003472 مقبول210.04  بـباتنة1997-01-30

جنابة   یسرى 25003474 مقبول310.62  بـباتنة1998-02-28

غریاني   ابتسام 25002794 مقبول410.82  بـباتنة1995-06-19

ناصري   أیوب 25002781 مقبول510.04  بـباتنة1996-08-22

بن الزاوي   أنفال 25002768 مقبول610.88  بـباتنة1997-09-07

حشاني   أمینة 25002761 مقبول711.36  بـباتنة1998-00-00

شریفي   احالم 25002809 مقبول811.32  بـباتنة1996-10-14

عبد الحفیظ   المكي 25002821 قریب من الجید912.88  بـباتنة1997-02-13

بوضیاف   احالم 25002811 مقبول1011.10  بـباتنة1998-04-20

لطرش   ایناس 25002839 جید1114.30  بـباتنة1998-06-24

بلقاسمي   ایمان 25002835 مقبول1210.82  بـآریس1998-08-14

جزار   ایناس 25002840 قریب من الجید1312.24  بـباتنة1998-10-02

یحیى   ایوب 25002841 مقبول1410.26  بـباتنة1998-11-17

مستاري   حنان 25002896 قریب من الجید1512.96  بـباتنة1996-06-20

زیرق   دالل 25002930 مقبول1610.88  بـباتنة1997-03-22

فنتوسي   بدر الدین 25002859 مقبول1710.54  بـباتنة1997-03-23

شریط   حسام الدین 25002884 مقبول1810.46  بـباتنة1997-11-06

جبار   رانیة 25002943 جید جدا1916.34  بـباتنة1998-04-13

نایلي   خولة 25002925 جید2014.38  بـباتنة1998-05-09

بوحملة   خولة ایمان 25002926 جید2114.64  بـباتنة1998-06-23

عبد الحفیظ   ریاض 25002983 مقبول2210.32  بـباتنة1995-09-06

خذري   رمیساء 25002974 مقبول2311.12  بـباتنة1996-01-25

بوجنیبة   ریان 25002986 مقبول2410.24  بـباتنة1996-12-28

475من45:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة ) - سوناتیبا( عمرالمختار/م | 05028: المؤسسة  

غالب   رشا 25002963 مقبول2510.06  بـباتنة1997-06-15

شوفاوي   رندة 25002981 مقبول2610.78  بـباتنة1997-11-18

رحموني   ریان 25002990 جید2715.34  بـتیمقاد1998-04-11

یوسفي   رمیساء 25002976 مقبول2811.36  بـسكیكدة1998-06-27

سواكر   ریان 25002992 قریب من الجید2913.88  بـباتنة1998-07-18

بن عیفة   ریان 25002993 جید3015.40  بـباتنة1998-08-20

بوخضرة   ریان 25002994 ممتاز3118.62  بـباتنة1998-09-06

عباس   ریان 25002996 مقبول3210.12  بـعنابة1998-12-24

صیفي   سارة 25003026 مقبول3310.10  بـباتنة1997-03-05

فضالي   سارة 25003029 قریب من الجید3412.04  بـباتنة1997-11-27

بوطبة   زكي 25003015 جید3514.00  بـباتنة1998-01-01

دریس   شیماء 25003121 مقبول3610.02  بـباتنة1996-09-16

بن حرشاش   سالف 25003059 مقبول3711.66  بـلمسیل1997-01-27

بوتلیخت   شعیب 25003092 مقبول3810.00  بـباتنة1997-11-10

سالمي   شیماء 25003130 قریب من الجید3913.50  بـباتنة1998-01-11

بوذھبة   شھرزاد 25003113 جید جدا4016.90  بـباتنة1998-06-03

محمدي   سھیر 25003085 قریب من الجید4112.14  بـآریس1998-07-14

حركات   شروق 25003091 مقبول4210.38  بـباتنة1998-07-22

بن ساكر   سھیلة 25003086 قریب من الجید4312.64  بـباتنة1998-08-06

قتالة   سندس 25003082 قریب من الجید4413.80  بـباتنة1999-01-13

بوذراع   عبد الحلیم 25003174 مقبول4510.70  بـباتنة1995-10-19

بودوح   عبد الحق 25003170 مقبول4610.30  بـباتنة1995-10-24

زعطوط   عبد الحلیم 25003175 مقبول4711.94  بـتیارت1997-05-16

مالل   عبد الجالل 25003168 مقبول4811.48  بـباتنة1997-07-07

بوھالي   عبد الباقي 25003167 مقبول4910.94  بـباتنة1998-01-24

وناس   عبد الرحمن 25003185 قریب من الجید5013.98  بـباتنة1998-07-28

رحموني   عائشة 25003165 مقبول5111.28  بـمنعة1998-08-27

تاحولیت   عبد العالي 25003191 قریب من الجید5212.18  بـباتنة1998-09-16

روابح   ضیاء الدین 25003159 قریب من الجید5312.78  بـباتنة1998-09-24

475من46:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة ) - سوناتیبا( عمرالمختار/م | 05028: المؤسسة  

عزوزي   عبد السالم 25003190 مقبول5410.80  بـباتنة1998-12-03

تافساست   عمار 25003237 مقبول5510.78  بـباتنة1995-05-11

سمصار   عیسى 25003240 مقبول5610.20  بـباتنة1995-06-28

سلیمان   عماد 25003232 مقبول5710.00  بـباتنة1996-04-14

موقاس   كنز الدین 25003270 مقبول5810.44  بـباتنة1996-11-06

نوري   عزیزة 25003220 مقبول5910.42  بـباتنة1997-06-30

بوھالي   كاھینة 25003268 مقبول6010.42  بـباتنة1998-01-24

نایلي   عبد النور 25003214 مقبول6111.30  بـباتنة1998-02-05

فرحي   عمار 25003238 مقبول6211.74  بـباتنة1998-09-05

عالوة   عبد اهللا تیجاني 25003208 مقبول6311.58  بـشرشال1999-02-07

طیار   نجم الدین 25003366 مقبول6410.40  بـباتنة1995-04-25

لخضر   نجاح 25003364 مقبول6510.50  بـباتنة1996-03-04

كورتل   نسرین 25003375 مقبول6610.15  بـباتنة1996-07-20

أولمان   نور الدین 25003388 قریب من الجید6712.16  بـتازولت1996-10-04

صالحي   نور الھدى 25003392 قریب من الجید6812.28  بـباتنة1997-03-29

فرحات   نجاح 25003365 مقبول6910.10  بـباتنة1997-08-04

شرقي   نضار أسیل 25003382 قریب من الجید7012.90  بـباتنة1998-04-01

زغیش   نذیر 25003371 مقبول7111.02  بـباتنة1998-04-27

شناق   نور الھدى 25003394 قریب من الجید7212.48  بـباتنة1998-05-19

زقرار   نفیسة 25003383 جید7314.96  بـباتنة1999-02-21

مریجي   وسیم مصطفى 25003447 مقبول7411.70  بـباتنة1996-04-08

فوحال   ھاجر 25003418 مقبول7511.08  بـباتنة1998-03-31

جوزة   ھاجر 25003421 جید جدا7617.28  بـباتنة1998-06-17

بشقة   ھاجر 25003422 جید جدا7716.30  بـباتنة1998-08-01

مرعوش   وسام 25003443 جید7815.36  بـورقلة1999-02-08

عشوب   ھبة اهللا رشال 25003429 مقبول7911.28  بـقسنطینة1999-10-22

عدوي   محمد مھدي 25003322 مقبول8010.86  بـباتنة1995-08-05

بوفروخ   محمد لمین 25003316 مقبول8110.16  بـباتنة1995-09-03

قابوش   مریم 25003330 مقبول8210.04  بـباتنة1996-11-18

475من47:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة ) - سوناتیبا( عمرالمختار/م | 05028: المؤسسة  

یوسفي   محمد فؤاد 25003313 مقبول8310.98  بـباتنة1997-06-02

خنفوسي   محمد لمین 25003318 مقبول8411.38  بـباتنة1997-06-20

عبیدي   مسعود 25003332 مقبول8511.18  بـباتنة1998-02-06

ماللة   محمد وائل 25003323 مقبول8611.68  بـباتنة1998-08-30

جلول   محمد لمین 25003320 مقبول8710.48  بـباتنة1998-10-16

بن راحلة   أمال 25002732 مقبول8810.22  بـباتنة1994-03-15

بن ضیف   أسماء 25002725 قریب من الجید8912.64  بـباتنة1998-01-04

بن علي   أماني 25002735 جید9014.38  بـباتنة1998-01-17

الصید   آیة 25002711 جید9115.24  بـباتنة1998-07-20

بلخیري   أمیرة 25002741 مقبول9211.10  بـباتنة1998-08-12

بوسعد   أبوبكر 25002714 جید9314.24  بـباتنة1998-09-28

شباح   آیة 25002712 جید9414.38  بـباتنة1998-11-25

475من48:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة )-1عمیروش(حي عمیروش /م | 05029: المؤسسة  

منصوري   یاسمین 25003464 قریب من الجید112.20  بـباتنة1997-01-26

بوخنوفة   یسین 25003479 مقبول211.64  بـباتنة1998-01-28

بیطام   یاسمینة 25003467 قریب من الجید312.18  بـباتنة1998-05-24

العمراوي   یوسف 25003487 قریب من الجید412.48  بـباتنة1998-07-26

سالمة   یاسمین 25003466 جید514.76  بـباتنة1998-08-29

بوشریف   یونس 25003488 قریب من الجید613.36  بـباتنة1999-04-25

بوشباك   إبراھیم 25002785 جید714.12  بـباتنة1998-01-18

بعالة   أمینة 25002763 قریب من الجید813.58  بـباتنة1998-03-07

عجال   إكرام 25002790 جید جدا917.08  بـباتنة1998-06-04

بن شریف   أمینة 25002764 مقبول1011.02  بـباتنة1998-06-13

بوطالب   ابتسام 25002796 مقبول1110.88  بـباتنة1998-06-29

سدیري   أیمن 25002776 مقبول1210.58  بـباتنة1998-09-16

حلیوش   إدریس 25002786 جید1315.04  بـباتنة1998-11-21

خرف اهللا   ابراھیم 25002808 مقبول1410.94  بـباتنة1998-04-13

خیواني   اسامة 25002813 مقبول1510.32  بـباتنة1998-10-02

بایدي   بالل 25002863 مقبول1610.10  بـباتنة1996-10-24

مستاري   دالیة 25002929 مقبول1711.78  بـباتنة1998-01-02

بن براھیم   رانیة 25002942 جید1815.68  بـباتنة1998-02-27

زردوحي   حلیمة 25002891 جید1914.52  بـباتنة1998-02-28

مرابطي   حسناء 25002888 جید2015.58  بـباتنة1998-03-21

بن لغریب   حنان 25002909 قریب من الجید2112.32  بـباتنة1998-04-04

مزیاني   ذكرى 25002934 مقبول2210.16  بـباتنة1998-05-02

بغیاني   بشرى 25002862 قریب من الجید2313.14  بـباتنة1998-05-11

بن حرشاش   ذكرى 25002935 قریب من الجید2412.90  بـباتنة1998-07-27

475من49:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة )-1عمیروش(حي عمیروش /م | 05029: المؤسسة  

مندي   بسمة 25002861 جید2514.82  بـباتنة1998-11-11

العشى   ریان 25002987 مقبول2611.60  بـباتنة1997-06-17

لباللطة   ریان 25002991 قریب من الجید2712.86  بـباتنة1998-06-28

بوحفنة   رمزي 25002970 مقبول2810.48  بـباتنة1998-10-30

بكوش   زینب 25003019 مقبول2910.90  بـباتنة1995-12-02

مرجة   زكریاء 25003014 قریب من الجید3012.12  بـباتنة1996-11-28

نموشي   سارة 25003030 جید3115.60  بـباتنة1998-04-14

جاب اهللا   سارة 25003031 قریب من الجید3213.40  بـباتنة1998-08-16

بوزید   سارة 25003032 مقبول3311.62  بـباتنة1999-01-26

العمراوي   شیماء 25003123 مقبول3410.22  بـباتنة1996-11-02

عقیني   شھر الدین 25003110 مقبول3510.42  بـباتنة1998-01-15

قجیبة   شیماء 25003131 مقبول3611.26  بـباتنة1998-03-15

بن بالط   صادق 25003138 جید3714.30  بـباتنة1998-06-21

عقیني   صافیة 25003139 مقبول3811.44  بـباتنة1998-07-09

جاللي   شیماء 25003134 جید3915.36  بـباتنة1998-09-29

شباكي   سلمى 25003064 مقبول4010.50  بـباتنة1998-12-19

جاراهللا   طھ سیف الدین 25003164 مقبول4111.30  بـباتنة1997-07-23

رزیق   صونیة 25003158 مقبول4210.42  بـباتنة1999-02-17

بعیلیش   عبد المالك 25003210 مقبول4310.10  بـباتنة1995-07-08

لكحل   عصام 25003221 مقبول4410.28  بـباتنة1996-04-02

برحال   عماد 25003234 مقبول4510.20  بـباتنة1997-02-20

قطافي   محمد  الصدیق 25003295 مقبول4611.48  بـباتنة1997-08-31

لوصیف   لینة ریان 25003283 مقبول4710.38  بـباتنة1998-03-16

العمراوي   فریال 25003262 مقبول4810.00  بـباتنة1998-03-20

جبیر   فاطمة الزھراء 25003246 مقبول4910.36  بـباتنة1998-04-14

بوقرن   كوثر 25003275 مقبول5011.02  بـباتنة1999-01-27

العمري   نور الھدى 25003391 مقبول5110.50  بـباتنة1996-07-26

بلمرداسي   نجود 25003367 مقبول5211.36  بـباتنة1997-00-00

قداش   نصرالدین 25003381 قریب من الجید5312.98  بـباتنة1998-07-14

475من50:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة )-1عمیروش(حي عمیروش /م | 05029: المؤسسة  

كشیدة   ھیثم 25003437 قریب من الجید5412.02  بـباتنة1995-06-24

عقیني   ھجیرة 25003430 مقبول5511.22  بـباتنة1998-03-05

شریط   وسام 25003441 قریب من الجید5612.38  بـباتنة1998-07-25

عبد النبي   ھیثم 25003438 قریب من الجید5712.72  بـباتنة1998-08-24

قادة   محمد األمین 25003309 مقبول5811.90  بـباتنة1996-01-05

الوشمة   منصف عبد الجلیل 25003341 مقبول5910.80  بـباتنة1998-00-00

بن شریف   مروى 25003328 مقبول6011.80  بـباتنة1998-06-13

منصوري   أكرم 25002729 قریب من الجید6112.26  بـباتنة1996-02-25

مزیاني   أكرم 25002731 مقبول6210.22  بـباتنة1998-04-01

شعابنة   أماني 25002736 قریب من الجید6312.14  بـباتنة1998-08-20

بن الشریف   أمیرة خدیجة 25002743 مقبول6410.02  بـباتنة1998-11-13

العمراوي   أسماء 25002726 قریب من الجید6513.20  بـباتنة1999-01-09

475من51:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة )-2عمیروش(جبارة إبراھیم/م | 05030: المؤسسة  

شعابنة   أیة 25002773 مقبول110.18  بـباتنة1997-06-16

محمدي   أنفال 25002769 مقبول211.76  بـباتنة1998-07-07

مقراوي   أیوب 25002783 مقبول310.94  بـباتنة1998-07-26

كواشي   أمینة 25002766 مقبول411.48  بـبریكة1998-09-23

مزوزي   ایمان 25002833 جید514.36  بـباتنة1998-06-23

جبالي   ایمان 25002836 قریب من الجید612.36  بـباتنة1998-09-19

نزار   اكرام 25002818 مقبول710.90  بـباتنة1998-10-05

سیش   حنان 25002908 مقبول810.90  بـباتنة1998-01-01

زمورة   حسناء 25002887 قریب من الجید913.86  بـباتنة1998-01-30

برغوث   بالل 25002864 مقبول1011.50  بـباتنة1998-07-20

ناصري   خیر الدین 25002928 مقبول1111.18  بـباتنة1998-08-22

نعیمي   خالد 25002913 مقبول1210.96  بـباتنة1998-10-05

عیساوي   حسام 25002882 قریب من الجید1312.50  بـاشمول1998-10-28

سرایري   تقي الدین 25002867 مقبول1410.48  بـعین التوتة1999-02-09

نایلي   رزیقة 25002961 قریب من الجید1512.36  بـباتنة1998-01-26

ضبف اهللا   سعیدة 25003044 مقبول1610.80  بـباتنة1998-03-27

عروسي   سمیر 25003074 مقبول1710.16  بـباتنة1994-08-21

بن بیة   صالح الدین 25003145 مقبول1810.04  بـباتنة1997-12-22

حبوش   شروق 25003090 مقبول1910.80  بـباتنة1998-00-00

رحمون   شعیب 25003094 مقبول2010.10  بـعین التوتة1998-01-21

مساعدیة   شیماء 25003133 جید جدا2116.28  بـباتنة1998-09-08

طیار   شیماء 25003135 مقبول2210.22  بـقایس1998-10-07

مرابط   عبد الرؤوف 25003179 مقبول2311.38  بـباتنة1998-05-19

بن یمینة   عبد العالي 25003192 قریب من الجید2412.32  بـباتنة1998-10-02

475من52:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3باتنــــة | باتنة )-2عمیروش(جبارة إبراھیم/م | 05030: المؤسسة  

بن عبید   عقبة 25003224 مقبول2510.00  بـباتنة1995-01-03

بلمرداسي   لیلیا 25003282 مقبول2611.32  بـباتنة1996-02-23

شعابنة   نور الھدى 25003393 مقبول2710.76  بـباتنة1997-06-16

جابري   نریمان 25003373 مقبول2810.86  بـباتنة1998-08-23

معمري   نورالدین 25003409 مقبول2910.86  بـباتنة1995-04-14

بوتعني   وائل نور 25003439 مقبول3011.60  بـباتنة1996-08-12

بشوش   ھاني زین الدین 25003428 قریب من الجید3112.02  بـباتنة1997-07-04

أونیسي   ھارون 25003427 قریب من الجید3212.88  بـباتنة1998-04-27

عمران   مریم 25003329 مقبول3310.74  بـباتنة1994-07-20

بلمرداسي   منال 25003337 مقبول3411.04  بـباتنة1998-02-18

بلیازي   أسامة 25002719 مقبول3510.28  بـأریس1996-07-14

475من53:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 3باتنــــة | مركز التكوین والتعلیم عن بعد  | 05600: المؤسسة  

بولعزیز   شیخة 25097266 مقبول111.34  بـباتنة1991-05-03

475من54:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4باتنــــة | متوسطة  العقید لطفي باتنة  | 05040: المؤسسة  

شرارة   أیمن 25003589 مقبول110.78  بـباتنة1997-05-30

وزاني   أمینة 25003582 مقبول211.66  بـباتنة1998-01-01

لعماري   أیمن 25003592 مقبول311.72  بـباتنة1998-02-19

بن دعاس   آیة الرحمان 25003518 جید جدا416.10  بـباتنة1998-05-28

عالوي   أنیس 25003586 قریب من الجید512.64  بـخنشلة1998-10-17

تماللي   آسیا رحمة 25003512 جید جدا617.06  بـباتنة1998-12-24

عیساوي   أحمد سامي 25003530 قریب من الجید712.46  بـباتنة1999-01-02

قیشاح   أمین 25003579 جید814.38  بـباتنة1999-03-20

بوقرن   إیھاب 25003643 قریب من الجید913.90  بـباتنة1998-05-28

حوامد   احالم 25003649 مقبول1011.86  بـباتنة1998-12-26

تماقولت   إلیاس 25003632 جید1115.06  بـباتنة1999-03-10

رمضان   اسماء 25003675 مقبول1210.42  بـباتنة1997-02-26

شكور   اسامة 25003668 مقبول1310.56  بـاریس1998-06-05

براج   ایمان 25003735 مقبول1410.86  بـباتنة1996-08-23

قجوج   امیر زكریاء 25003723 مقبول1510.62  بـباتنة1998-04-22

خماري   ایمن 25003747 مقبول1610.24  بـباتنة1998-05-30

شنقریحة   ایمن 25003749 جید1715.00  بـباتنة1998-09-27

ختاش   ایمن 25003760 مقبول1811.18  بـباتنة1998-10-05

بوعكاز   ذكرى مرزاقة 25003895 مقبول1910.80  بـباتنة1998-05-09

ھوبیب   ذكرى 25003890 مقبول2010.90  بـباتنة1998-07-04

خناق   خلیل 25003867 قریب من الجید2113.00  بـباتنة1998-10-17

مساعدیة   ذكرى 25003894 جید جدا2216.46  بـباتنة1999-02-11

خذري   رانیة 25003913 مقبول2310.40  بـباتنة1996-02-06

حاجي   رمیساء 25003968 مقبول2410.84  بـسكیكدة1997-09-21

475من55:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | متوسطة  العقید لطفي باتنة  | 05040: المؤسسة  

عموري   رمیساء نور الھدى 25003979 جید2514.10  بـباتنة1998-03-28

زعبوب   رمیساء 25003975 قریب من الجید2612.14  بـباتنة1998-07-26

كحالت   رحیمة 25003944 جید2715.70  بـباتنة1998-08-21

خراف   ریان 25003996 مقبول2811.12  بـباتنة1999-01-13

بولطیف   سارة 25004034 مقبول2910.30  بـباتنة1998-01-04

بن عبداهللا   سارة 25004036 جید3015.35  بـباتنة1998-03-06

بركان   سعاد 25004046 قریب من الجید3113.30  بـباتنة1998-09-06

زكري   سارة 25004038 جید جدا3216.70  بـیاتنة1998-10-26

شایب   سناء 25004084 مقبول3310.00  بـباتنة1996-04-13

جرادي   سندس 25004088 جید3414.00  بـزیغود یوسف1998-08-17

روابح   سمیر 25004082 مقبول3510.76  بـباتنة1998-08-24

رباح   سفیان 25004062 مقبول3611.06  بـباتنة1998-09-01

بوتغماس   عبد الحكیم 25004194 مقبول3710.12  بـباتنة1995-05-04

سفوحي   شیماء ریان 25004149 مقبول3810.26  بـباتنة1998-02-27

بولطیف   صفاء 25004167 جید3915.76  بـباتنة1998-04-21

وافي   شیماء 25004141 مقبول4011.40  بـباتنة1998-06-05

غمري   عبد الحمید موسى 25004198 مقبول4111.24  بـخنشلة1998-09-07

تواتي   صلیحة 25004176 مقبول4210.22  بـباتنة1998-10-06

بروال   صلیحة 25004177 قریب من الجید4312.18  بـسریانة1998-11-28

بلخیري   عماد 25004288 مقبول4411.02  بـحاسي مسعود1996-07-15

جفال   عبد النور 25004264 جید4514.24  بـواد الطاقة باتنة1998-01-03

ابن الشریف   عماد الدین 25004291 مقبول4611.42  بـباتنة1998-03-19

عبوبو   عبد القادر عدنان 25004243 مقبول4711.90  بـباتنة1998-09-07

معوشي   عبد الرحمن 25004224 قریب من الجید4812.92  بـباتنة1998-10-17

بوزیدي   لینة 25004381 قریب من الجید4912.40  بـباتنة1998-06-29

رماضنة   فراح 25004326 قریب من الجید5013.34  بـنیس فرنسا1998-07-24

برحایل   كوثر 25004349 قریب من الجید5113.26  بـنقاوس1998-08-17

مصمودي   كوثر 25004363 جید5214.68  بـبریكة1998-10-20

النوي   لینة 25004384 جید جدا5317.12  بـباتنة1998-10-23

475من56:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | متوسطة  العقید لطفي باتنة  | 05040: المؤسسة  

كرارشة   فارس شمس الدین 25004314 مقبول5410.26  بـباتنة1998-12-15

نوفیج   ماسیلیة 25004388 قریب من الجید5513.90  بـاریس1998-12-24

خطاف   مریم 25004470 مقبول5610.84  بـباتنة1997-06-27

أوشن   محمد نذیر 25004447 مقبول5711.84  بـباتنة1997-11-08

قریري   محمد یاسین 25004461 قریب من الجید5813.72  بـباتنة1998-03-07

ادریس   مفیدة 25004492 مقبول5911.44  بـباتنة1998-04-02

فوناس   مریم 25004476 جید جدا6016.76  بـباتنة1998-04-21

قادري   محمد لمین 25004444 جید6115.14  بـباتنة1998-06-02

رحال غربي   محمد سراج 25004438 قریب من الجید6212.54  بـباتنة1998-06-03

سلطاني   محمد 25004411 مقبول6310.48  بـباتنة1998-07-17

زغینة   محمد شكیب 25004439 قریب من الجید6412.42  بـباتنة1998-09-04

مشلق   منال 25004498 جید6515.68  بـباتنة1998-09-15

بالدھان   مفاز 25004491 مقبول6611.58  بـباتنة1999-02-23

مزیاني   نوح 25004584 مقبول6710.46  بـباتنة1998-04-02

طیطح   نزیم 25004547 مقبول6810.02  بـباتنة1998-04-20

زیتوني   مھدي 25004521 مقبول6911.72  بـباتنة1998-06-03

مالح   نجوى 25004541 جید7014.02  بـباتنة1998-08-20

مالح   ندى 25004543 جید7114.40  بـباتنة1998-08-20

مالح   نسرین 25004561 جید جدا7217.22  بـباتنة1998-08-20

زبیري   نسرین 25004562 مقبول7310.54  بـباتنة1998-08-24

بلجبل   مھدي 25004522 مقبول7411.18  بـباتنة1998-10-28

شرقي   ھیثم محمد رسال 25004640 مقبول7511.56  بـباتنة1997-02-17

بن جاب اهللا   ھاجر 25004617 جید7614.08  بـباتنة1998-03-21

بوتغماس   ھاني امین 25004624 مقبول7711.76  بـباتنة1998-07-16

مھداوي   ھناء 25004633 مقبول7810.58  بـباتنة1998-09-28

بوخالفة   وائل ولي الدین 25004647 مقبول7911.70  بـباتنة1998-11-15

لعوبي   ھاجر 25004619 مقبول8010.84  بـباتنة1999-02-02

بن عشي   یسرالدین 25004691 جید8114.86  بـتازولت1998-07-11

بدري   یاسر 25004682 مقبول8211.56  بـباتنة1999-06-21

475من57:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | متوسطة  العقید لطفي باتنة  | 05040: المؤسسة  

شطوح   یونس 25004722 مقبول8311.52  بـباتنة1999-01-10

475من58:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4باتنــــة |  مسكن باتنة 1272حي / م | 05041: المؤسسة  

عبد المؤمن   أیمن 25003596 جید جدا116.74  بـباتنة1998-05-18

مخالدي   أیمن 25003598 قریب من الجید213.62  بـباتنة1998-07-17

حامدي   أحمد 25003524 مقبول311.68  بـباتنة1998-07-25

بوزیدي   أحمد 25003525 مقبول411.16  بـباتنة1998-08-01

مقعاش   أیمن 25003599 قریب من الجید513.00  بـبسكرة1998-08-15

یمون   أریج 25003533 جید614.54  بـباتنة1998-08-31

شادة   أثیر 25003519 قریب من الجید712.64  بـباتنة1999-01-28

قرزة   إسالم 25003622 مقبول810.16  بـباتنة1998-03-23

مسعودان   إسراء 25003620 قریب من الجید912.92  بـباتنة1998-05-30

عیساوي   إنصاف 25003634 مقبول1011.54  بـباتنة1998-09-19

بوجالل   اكرام 25003682 قریب من الجید1113.94  بـباتنة1998-02-05

زیرق   اكرام 25003684 مقبول1210.60  بـباتنة1998-02-09

قارح   احمد رامي 25003661 جید1314.78  بـباتنة1998-11-30

بوزیدي   ایمن 25003746 قریب من الجید1412.50  بـباتنة1998-05-06

كروش   انفال 25003730 مقبول1511.68  بـباتنة1998-08-01

برباشي   ایة 25003733 قریب من الجید1613.76  بـاریس1998-08-11

بن احمد   الیاس اغا 25003714 مقبول1710.84  بـقسنطینة1998-09-02

جبالي   ایناس 25003765 جید جدا1817.76  بـباتنة1998-10-01

جایز   امیرة 25003727 قریب من الجید1912.12  بـتبسة1998-12-06

ریال   بلقیس 25003781 مقبول2011.80  بـباتنة1999-03-05

ناجي   ایمان خولة 25003741 مقبول2110.54  بـباتنة1999-04-26

زواوي   حمزة 25003834 جید2215.18  بـعین التوتة1998-04-04

بلخیر   حذیفة 25003816 قریب من الجید2312.88  بـباتنة1998-11-28

بن عمر   خولة 25003871 مقبول2410.48  بـباتنة1995-07-18

475من59:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة |  مسكن باتنة 1272حي / م | 05041: المؤسسة  

فیضالي   دینا 25003887 مقبول2510.36  بـباتنة1997-05-10

اورار   رانیا 25003899 مقبول2610.38  بـباتنة1997-10-21

مسامح   خلیل 25003866 قریب من الجید2713.14  بـبوزینة1998-01-04

سلیتان   خدیجة 25003863 مقبول2811.71  بـباتنة1998-09-30

مستور   رمیساء 25003969 مقبول2910.56  بـباتنة1997-10-29

طبي   رمیساء 25003970 مقبول3011.50  بـباتنة1998-01-02

مقالتي   رحمة 25003938 مقبول3111.92  بـباتنة1998-02-11

كروى   رحمة 25003939 جید جدا3217.18  بـعین التوتة1998-07-21

مرداسي   رانیا 25003911 جید3315.86  بـباتنة1998-07-24

مبرك   رانیة 25003924 قریب من الجید3412.12  بـباتنة1998-07-24

بن حشاني   زینب 25004026 مقبول3510.30  بـباتنة1996-11-13

برجوح   زینب 25004027 مقبول3610.46  بـباتنة1996-11-20

زحاف   سامیة 25004045 مقبول3711.18  بـباتنة1997-09-14

مناصریة   ریان یسرى 25004011 مقبول3810.70  بـباتنة1998-02-15

جراح   ریان ھبة الرحمان 25004010 جید جدا3917.50  بـباتنة1998-09-12

رسول   زین الدین 25004024 قریب من الجید4012.76  بـباتنة1999-02-02

بوعافیة   سوسن 25004096 قریب من الجید4113.46  بـباتنة1998-07-14

سعادنة   سلمى 25004069 قریب من الجید4213.28  بـباتنة1998-08-28

معرف   سھى مالك 25004093 جید4315.42  بـباتنة1999-02-03

بن سعید   سندس 25004091 مقبول4411.56  بـباتنة1999-03-25

مھادة   عبد الجلیل 25004187 قریب من الجید4512.74  بـباتنة1997-04-08

بوزید   شیماء 25004138 مقبول4610.28  بـباتنة1997-12-24

شریف   شیماء 25004139 مقبول4711.00  بـباتنة1998-02-08

كروي   شھرزاد 25004128 ممتاز4818.06  بـباتنة1998-02-13

بوعكاز   شروق 25004119 جید4914.90  بـسدراتة1998-02-22

ھوامل   صالح الدین 25004174 مقبول5011.68  بـباتنة1998-02-23

كربوب   شفیق 25004123 جید5115.52  بـباتنة1998-07-13

فالحي   شعیب 25004122 مقبول5210.96  بـنقاوس1998-11-12

طرش   شیماء 25004145 مقبول5311.98  بـالشریعة1999-01-10

475من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة |  مسكن باتنة 1272حي / م | 05041: المؤسسة  

بولخراص   عبد العالي 25004234 مقبول5410.02  بـباتنة1996-08-20

دریھم   عبد الرحیم 25004227 مقبول5511.90  بـباتنة1998-06-04

العمراوي   فریال 25004328 مقبول5610.32  بـالشمرة باتنة1996-06-28

خرنان   لطفي 25004373 مقبول5710.17  بـباتنة1996-10-14

عمار قادي   لویزة 25004379 قریب من الجید5812.18  بـباتنة1998-04-22

زغیني   فطیمة 25004331 قریب من الجید5913.14  بـباتنة1998-10-09

فورار   كمال 25004345 جید6014.04  بـباتنة1999-05-11

بھلولي   لینة 25004386 جید6114.46  بـقسنطینة1999-08-09

دالندة   محمد الطیب 25004427 مقبول6211.24  بـعین التوتة1996-10-24

سعادنة   محمد جواد 25004434 جید6314.34  بـباتنة1998-01-02

قجیبة   محمد االمین 25004423 مقبول6410.70  بـباتنة1998-01-04

بوحیلة   محمد أنیس 25004415 مقبول6510.34  بـباتنة1998-02-11

محمودي   محمد الطاھر 25004426 قریب من الجید6613.92  بـباتنة1998-03-01

بن ساسي   مروى 25004465 جید6715.80  بـباتنة1998-04-20

بن أوجیت   مریم رشا 25004485 مقبول6811.04  بـباتنة1998-06-13

مالحي   محمد خلیل 25004435 قریب من الجید6913.32  بـسوق اھراس1998-09-05

خمري   محمد زكریاء 25004437 قریب من الجید7013.72  بـباتنة1998-09-08

قوفي   منال 25004499 مقبول7110.68  بـباتنة1998-10-27

بن السبع   مصطفى 25004487 مقبول7211.66  بـباتنة1998-10-28

بن ساسي   محمد نذیر 25004448 مقبول7311.64  بـباتنة1999-01-06

دیلخ   محمد أیوب 25004417 مقبول7411.24  بـباتنة1999-01-19

ملقاني   نریمان 25004545 مقبول7510.48  بـباتنة1995-09-18

حداد   نعیمة 25004575 مقبول7611.88  بـباتنة1997-10-03

سالمي   ندى الریحان 25004544 جید7714.38  بـباتنة1998-04-10

الزین   نھال 25004579 جید جدا7816.40  بـباتنة1998-07-01

بكاش   نسرین 25004549 مقبول7910.06  بـباتنة1998-07-13

فرحات   نعیم 25004573 جید8014.00  بـباتنة1998-08-22

بن منصور   نسیبة 25004566 جید جدا8117.34  بـباتنة1998-12-30

بولخراص   نور االیمان 25004592 مقبول8211.14  بـباتنة1999-01-02

475من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة |  مسكن باتنة 1272حي / م | 05041: المؤسسة  

عقلف   ھدى 25004626 قریب من الجید8313.72  بـباتنة1998-06-09

ذبیح   ھبة الرحمان 25004625 جید جدا8416.08  بـمقرة1998-06-16

ذبیح   ورود 25004649 جید8515.42  بـمقرة1998-06-16

بن التركي   وائل 25004643 جید8615.26  بـباتنة1998-07-14

بن دحمان   وائل عبد الرؤوف 25004646 جید8715.36  بـباتنة1998-11-10

شراك   وسیم 25004665 مقبول8811.32  بـباتنة1996-02-11

الدمیة   یاسمین 25004684 مقبول8911.00  بـباتنة1997-02-25

زغینة   ولید 25004678 مقبول9010.54  بـباتنة1997-09-08

سامعي   یاسمین 25004686 قریب من الجید9113.16  بـباتنة1998-02-04

بزعي   وصال 25004671 قریب من الجید9213.88  بـباتنة1999-03-21

خرنان   یعقوب 25004710 مقبول9310.48  بـباتنة1998-05-03

بن السبع   یعقوب 25004711 مقبول9411.04  بـباتنة1998-05-27

فضالي   یوبا 25004713 قریب من الجید9512.02  بـباتنة1998-07-06

475من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4باتنــــة | الشیخ الطاھر مسعودان  باتنة / م | 05042: المؤسسة  

العمراوي   أیة 25003587 مقبول110.80  بـباتنة1998-01-27

دراجي   آیة 25003515 قریب من الجید212.10  بـباتنة1998-02-11

قزي   آمنة 25003514 جید314.58  بـباتنة1998-02-14

رحموني   أیمن 25003593 جید414.82  بـباتنة1998-03-30

غربي   أیمن 25003594 قریب من الجید513.36  بـباتنة1998-04-13

قدوح   أمیرة 25003575 مقبول611.70  بـطولقة1998-04-14

ثابت   أماني 25003570 قریب من الجید712.18  بـباتنة1998-05-08

دباش   أسماء 25003544 مقبول811.96  بـباتنة1998-05-14

سعدي   أحمد الصدیق 25003528 مقبول910.40  بـباتنة1998-05-19

كركار   أسماء 25003545 قریب من الجید1012.90  بـباتنة1998-06-03

خدة   أیة 25003588 جید جدا1117.40  بـباتنة1998-07-10

بن عبد الحفیظ   أروى ھزار 25003532 مقبول1210.42  بـباتنة1998-09-09

بزقراري   أسامة 25003540 قریب من الجید1312.32  بـخنشلة1998-09-25

قاولي   أمینة رزیقة 25003584 مقبول1410.20  بـباتنة1998-10-20

نصایبي   أمیرة 25003577 جید1514.36  بـباتنة1999-01-20

بھلول   أمجد 25003571 قریب من الجید1612.46  بـباتنة1999-03-08

جابري   إلیاس 25003629 مقبول1710.26  بـباتنة1996-10-03

میلود   إبتھال 25003617 مقبول1810.98  بـباتنة1998-08-03

بن عائشة   ابراھیم 25003647 مقبول1911.54  بـباتنة1998-08-29

شوفاوي   إلیاس 25003631 قریب من الجید2012.08  بـبرج الكیفان1998-09-02

شاھدي   إیمان 25003639 مقبول2111.28  بـباتنة1998-09-27

بومزراق   إیمان 25003640 قریب من الجید2212.96  بـباتنة1999-01-08

لخضر   اكرام 25003683 مقبول2310.86  بـباتنة1998-02-09

مباركي   اكرام 25003685 قریب من الجید2412.68  بـباتنة1998-03-05

475من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | الشیخ الطاھر مسعودان  باتنة / م | 05042: المؤسسة  

غدیري   اسالم 25003674 جید2514.92  بـالشمرة1998-11-27

اسماعیل   الحسین 25003693 جید جدا2616.16  بـباتنة1999-04-16

جبارة   الیاس 25003711 مقبول2710.76  بـباتنة1995-08-11

زكري   بثینة 25003769 مقبول2810.26  بـباتنة1997-10-25

مخناش   ایمن 25003745 مقبول2910.38  بـباتنة1998-03-07

تلیسي   جمعة 25003797 قریب من الجید3012.52  بـباتنة1998-05-01

مزوز   الیامین 25003715 مقبول3110.86  بـباتنة1998-05-14

بن علي   براھیم 25003774 جید3215.14  بـباتنة1998-09-10

بن سعد اهللا   تقي الدین 25003787 جید جدا3316.18  بـتبسة1998-09-10

قایم   تقي الدین 25003788 مقبول3411.86  بـباتنة1998-09-11

العمراوي   ایمان 25003740 جید3515.26  بـباتنة1998-11-04

قارح   بلقیس 25003780 مقبول3610.14  بـباتنة1998-11-05

ھدار   جمیلة 25003798 جید3715.10  بـشیر1998-12-06

قارح   حسناء 25003824 مقبول3811.26  بـباتنة1995-10-22

عكاش   حلمي 25003831 مقبول3910.80  بـباتنة1996-10-31

عاجل   حنین 25003840 جید4014.80  بـباتنة1998-04-03

لبال   حمزة 25003835 جید4115.98  بـباتنة1998-08-24

رمضان   خدیجة ریان 25003864 مقبول4210.94  بـباتنة1998-02-18

مھیرة   ذكرى 25003892 مقبول4310.08  بـباتنة1998-10-04

دغدغ   یاسر 25003882 مقبول4411.48  بـقسنطینة1998-12-03

صحراوي   ذكري 25003896 مقبول4511.60  بـباتنة1999-01-02

عجول   رشیدة 25003946 مقبول4610.82  بـباتنة1998-02-01

عامر   رانیة 25003921 جید4715.88  بـباتنة1998-04-14

سرایدي   رحاب 25003933 مقبول4811.96  بـباتنة1998-05-12

رحماني   رمیساء 25003973 قریب من الجید4912.54  بـباتنة1998-06-26

بوحریك   رانیة 25003923 مقبول5010.40  بـباتنة1998-07-24

برغوتي   ریان 25003991 جید5114.34  بـباتنة1998-07-31

مناصریة   رانیة 25003926 جید جدا5216.64  بـباتنة1998-08-17

قیرود   رمیساء 25003976 مقبول5311.92  بـباتنة1998-08-30

475من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | الشیخ الطاھر مسعودان  باتنة / م | 05042: المؤسسة  

تورطة   رجاء 25003932 جید جدا5417.82  بـباتنة1998-11-29

كعروش   ریان 25003995 جید5514.00  بـباتنة1998-12-07

یحي باي   ریان 25003998 جید جدا5617.32  بـباتنة1999-03-12

وزاني   سارة 25004035 قریب من الجید5712.74  بـباتنة1998-02-16

بن دریھم   سارة 25004037 قریب من الجید5812.54  بـعین التوتة1998-04-20

عزوي   زكریاء 25004018 قریب من الجید5912.92  بـباتنة1998-08-26

مالحي   سعاد 25004047 جید جدا6016.50  بـباتنة1998-10-17

بن عبد اهللا   ریھام 25004014 جید6115.34  بـباتنة1998-10-19

بن سخریة   سھیلة 25004094 مقبول6211.12  بـباتنة1997-11-25

غشام   سلیم 25004072 مقبول6311.04  بـباتنة1998-12-05

بن دعاس   سندس 25004090 جید6414.78  بـباتنة1999-01-01

زرقین   سمیرة لینة 25004083 جید جدا6516.28  بـباتنة1999-03-17

جلول   شروق 25004118 مقبول6610.58  بـباتنة1997-03-08

قجیبة   صالح الدین 25004173 مقبول6710.24  بـباتنة1997-11-26

بن یحي   صباح 25004162 مقبول6811.40  بـباتنة1998-01-06

عولمي   عبد الحكیم 25004195 قریب من الجید6912.42  بـباتنة1998-06-30

عبد الصمد   شمس الدین 25004125 قریب من الجید7013.80  بـباتنة1998-07-09

بن بوط   شریھان 25004121 مقبول7110.10  بـباتنة1998-11-25

ھالل   شیماء 25004143 جید7214.50  بـباتنة1998-12-04

شایب عینو   صھیب 25004180 مقبول7310.98  بـباتنة1999-01-11

شناف   شیماء 25004147 جید7415.76  بـباتنة1999-03-03

بوتلیس   شروق 25004120 جید7515.30  بـتازولت1999-04-06

نایلي   عزیز 25004274 مقبول7610.40  بـباتنة1995-07-12

برجم   عبد المالك 25004260 مقبول7710.16  بـشیر1996-02-12

رویشي   عبد الواحد 25004265 مقبول7810.58  بـبریكة1996-06-09

الطیب   عبد الرحیم 25004225 جید7914.06  بـباتنة1997-10-12

ناصر   عبد الرؤوف 25004211 قریب من الجید8012.04  بـعین ملیلة1998-03-24

بوكركور   عبد الرؤوف 25004212 قریب من الجید8113.66  بـباتنة1998-04-18

ریحاني   عبد العزیز 25004238 مقبول8211.28  بـباتنة1998-09-08

475من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | الشیخ الطاھر مسعودان  باتنة / م | 05042: المؤسسة  

بو لنوار   عقیل 25004283 قریب من الجید8313.00  بـباتنة1998-10-03

بوزید   علي 25004287 قریب من الجید8413.78  بـباتنة1998-10-08

محمدي   عبد المالك 25004262 قریب من الجید8512.26  بـباتنة1999-02-03

جنیحي   عبد الرحیم ھاني 25004229 مقبول8610.84  بـباتنة1999-07-29

شطوح   محمد 25004396 مقبول8710.00  بـباتنة1997-01-22

جواد   فراح 25004325 مقبول8810.08  بـباتنة1998-02-11

تواتي   لبنى 25004368 مقبول8910.24  بـباتنة1998-04-05

ربیعھ   ماسینیسا 25004389 قریب من الجید9012.00  بـباتنة1998-06-12

بن  الطیب   كریمة 25004343 جید9114.52  بـباتنة1998-08-18

كمایشیة   فلة 25004333 قریب من الجید9213.32  بـباتنة1998-08-22

صالحي   لینھ 25004387 قریب من الجید9312.82  بـباتنة1998-09-03

العمراوي   لبنى 25004370 مقبول9411.64  بـباتنة1998-09-22

عماري   كوثر 25004362 مقبول9510.16  بـباتنة1998-10-03

بن شور   لینا 25004382 جید9614.40  بـتازولت1999-05-20

فراح   فایزة 25004322 قریب من الجید9713.90  بـباتنة1999-05-28

ثابت   مریم 25004467 مقبول9810.72  بـباتنة1995-01-15

سرایري   محمد لمین 25004442 مقبول9911.64  بـباتنة1997-04-06

بن أحمد   مریم 25004474 مقبول10011.36  بـباتنة1998-02-26

الدمیة   محمد األمین 25004422 قریب من الجید10112.36  بـباتنة1998-04-14

غربي   مریم 25004477 مقبول10210.26  بـباتنة1998-05-19

مغاز   مریم 25004479 قریب من الجید10313.98  بـباتنة1998-06-23

بن سعید   مروى 25004466 مقبول10411.90  بـباتنة1998-06-26

بن شعیرة   محمد نجیب 25004446 قریب من الجید10513.74  بـباتنة1998-08-09

جعرة   محمد لمین 25004445 مقبول10610.84  بـباتنة1998-08-30

عبید   منار 25004495 جید10714.60  بـباتنة1998-09-04

باشي   محمد وسیم 25004460 قریب من الجید10813.46  بـباتنة1998-09-10

شوشان   محمد عمار 25004441 جید جدا10916.48  بـباتنة1998-09-21

نواصر   مریم 25004482 جید جدا11016.92  بـباتنة1998-10-22

مادي   محمد 25004412 مقبول11111.56  بـباتنة1998-10-26

475من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | الشیخ الطاھر مسعودان  باتنة / م | 05042: المؤسسة  

معرف   نور االسالم 25004589 مقبول11210.96  بـباتنة1996-06-08

حلیمي   مھدي 25004519 قریب من الجید11313.70  بـباتنة1998-01-21

زغیش   منیر 25004518 مقبول11410.04  بـباتنة1998-02-14

مرزوقي   منى 25004515 مقبول11510.14  بـباتنة1998-02-20

محمد الشریف   نسرین 25004560 مقبول11610.88  بـباتنة1998-07-21

بن الطیب   نسیم 25004567 جید11714.36  بـباتنة1998-08-18

عامر   نور الھدى 25004596 جید جدا11817.68  بـباتنة1998-08-19

بن ترسیة   نور اإلسالم 25004587 جید11915.72  بـباتنة1998-09-28

فراق   میساء 25004532 جید12015.28  بـباتنة1998-11-01

برجم   منیة 25004516 مقبول12110.24  بـشیر1998-11-22

بن مدور   ھمامة 25004630 مقبول12211.30  بـباتنة1998-09-04

فیضالي   یاسمین 25004688 مقبول12311.22  بـباتنة1998-07-17

دیرام   وفاء 25004673 قریب من الجید12413.68  بـباتنة1998-08-02

بلحي   ولید شرف الدین 25004679 مقبول12511.16  بـبسكرة1998-10-23

عموري   وفاء 25004674 مقبول12610.16  بـباتنة1998-11-20

قارش   وسیم 25004668 مقبول12710.56  بـباتنة1998-12-09

رحموني   یونس 25004720 مقبول12811.62  بـباتنة1998-10-20

475من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4باتنــــة | باتنة ) حي بوعقال(صابة بلقاسم / م | 05043: المؤسسة  

بن عبید   أسماء 25003542 مقبول111.16  بـباتنة1996-05-29

دحماني   أسماء 25003543 مقبول210.10  بـباتنة1996-08-01

دراجي   أسامة 25003535 قریب من الجید312.52  بـباتنة1996-08-02

قوجیل   أیمن 25003597 قریب من الجید412.62  بـباتنة1998-05-21

بن السعدي   أحالم 25003521 مقبول510.06  بـباتنة1998-05-24

كولیب   أسامة 25003539 قریب من الجید612.06  بـباتنة1998-09-09

مقعاش   آیة 25003516 مقبول711.80  بـباتنة1998-11-08

معمري   إلھام 25003628 مقبول811.26  بـباتنة1998-11-08

توام   اكرام 25003686 مقبول911.16  بـباتنة1998-03-11

بالوي   اصیل 25003678 قریب من الجید1013.30  بـباتنة1999-05-21

بھدنة   ایناس 25003764 قریب من الجید1112.80  بـباتنة1998-02-12

موفق   بدر الدین إسالم 25003773 جید جدا1216.32  بـباتنة1998-04-17

بوعكاز   ایمن 25003748 مقبول1310.68  بـباتنة1998-07-04

بوغرارة   ایھاب 25003766 مقبول1411.52  بـبریكة1998-12-12

تومي   تقي الدین 25003789 مقبول1510.30  بـباتنة1999-01-14

مسعود ذبیح   جیھان 25003812 قریب من الجید1612.10  بـباتنة1998-02-14

فوحال   خالد 25003846 قریب من الجید1713.42  بـباتنة1998-03-22

بن عبید   حسناء 25003825 قریب من الجید1813.36  بـباتنة1998-04-01

بوساحة   جیھان 25003813 قریب من الجید1913.90  بـباتنة1998-07-02

دربال   حسام الدین 25003822 مقبول2010.84  بـباتنة1998-09-18

دراس   خولة 25003875 مقبول2110.26  بـباتنة1996-08-23

مباركي   خولة 25003876 مقبول2211.68  بـباتنة1997-01-03

مقران   ذكرى 25003888 مقبول2311.22  بـباتنة1998-01-09

بوعكاز   ذكرى 25003889 قریب من الجید2413.92  بـباتنة1998-06-13

475من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | باتنة ) حي بوعقال(صابة بلقاسم / م | 05043: المؤسسة  

غیداوي   ذكرى 25003891 مقبول2510.46  بـباتنة1998-09-12

ابركان   خلیل 25003868 قریب من الجید2612.54  بـباتنة1998-11-26

عنانى   روبة 25003983 مقبول2710.24  بـباتنة1997-02-16

عبدالعزیز   رانیة 25003917 مقبول2810.52  بـباتنة1997-06-05

بولزازن   رحمة 25003937 مقبول2910.80  بـباتنة1997-09-14

بن عیفة   رونق 25003985 مقبول3011.78  بـباتنة1998-01-23

معاشي   ریان 25003989 مقبول3110.02  بـباتنة1998-03-26

ماجي   رمیساء 25003972 قریب من الجید3213.92  بـباتنة1998-04-06

ھوبیب   رندة 25003982 مقبول3311.22  بـباتنة1998-09-24

حمیش   ریان 25003990 مقبول3410.12  بـباتنة1998-05-16

بوجالل   ربیحة 25003931 مقبول3511.46  بـباتنة1998-08-11

سرایري   ریان 25003993 جید3614.16  بـباتنة1998-10-06

عرباوي   ریان 25003994 قریب من الجید3712.06  بـباتنة1998-11-08

بولعزیز   ریمة 25004013 مقبول3810.04  بـباتنة1995-07-18

بولعزیز   سعیدة 25004048 مقبول3910.44  بـباتنة1995-11-20

حوامد   سارة 25004031 مقبول4010.44  بـباتنة1996-04-13

معرف   سعیدة 25004049 مقبول4110.58  بـباتنة1998-03-11

كریفة   زین الدین 25004023 مقبول4210.76  بـباتنة1998-06-25

زرقاوي   سندس 25004087 مقبول4311.12  بـباتنة1998-07-26

صحراوي   سلسبیل 25004066 قریب من الجید4413.88  بـباتنة1998-11-10

بن عمر   شوقي 25004133 قریب من الجید4512.30  بـباتنة1998-01-04

كوحول   شھیناز نورھان 25004132 جید جدا4616.82  بـباتنة1998-07-05

لباللطة   سیف الدین 25004114 قریب من الجید4712.42  بـباتنة1998-07-24

بیطام   شیماء 25004142 قریب من الجید4812.18  بـنقاوس1998-08-09

بوغرارة   صفاء 25004168 قریب من الجید4912.58  بـعین ملیلة1998-08-09

بن براھیم   شیراز 25004134 مقبول5010.64  بـباتنة1998-11-01

محمدي   شیماء 25004146 مقبول5111.16  بـباتنة1999-01-12

الھاني   شھاب الدین 25004126 مقبول5210.86  بـباتنة1999-01-15

بوبشیش   عبد الكریم 25004244 مقبول5310.68  بـمروانة1995-02-27

475من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | باتنة ) حي بوعقال(صابة بلقاسم / م | 05043: المؤسسة  

مرزوق   عبد العزیز 25004236 مقبول5411.38  بـباتنة1996-01-01

معرف   عطاء اهللا 25004275 مقبول5510.14  بـباتنة1996-01-19

بسنان   عبد اهللا 25004248 قریب من الجید5612.54  بـباتنة1996-11-26

كرازي   عبد الرؤوف 25004210 جید5714.64  بـباتنة1998-02-01

بھدنة   عبیر 25004269 جید5815.30  بـباتنة1998-02-12

روابح   عفاف 25004278 جید جدا5916.86  بـباتنة1998-04-03

بن عائشة   عبد الرحمان 25004219 جید6015.38  بـباتنة1998-05-29

شباكي   عبد الرؤوف 25004213 مقبول6110.40  بـباتنة1998-06-14

مرزوق   عقبة 25004282 جید6215.12  بـباتنة1998-06-29

شاوش   عبد الكریم 25004245 جید6315.50  بـباتنة1998-07-15

عطیة   عبد الرحمان 25004220 قریب من الجید6412.94  بـباتنة1998-08-10

روابح   عبد الرحیم 25004228 مقبول6511.90  بـباتنة1998-10-17

شتوح   عبیر 25004270 مقبول6611.62  بـباتنة1998-12-19

مشنن   لمیاء 25004376 جید6714.74  بـباتنة1998-02-14

بن لحسن   كامیلیة 25004340 جید6815.58  بـباتنة1998-04-22

خیلیة   قطر الندى إبتسام 25004339 قریب من الجید6912.10  بـباتنة1998-08-15

مختاري   كوثر 25004360 جید7014.92  بـباتنة1998-08-18

فریحي   مریم 25004469 مقبول7111.46  بـباتنة1996-02-16

مزالة   معز الصادق 25004490 مقبول7210.04  بـباتنة1997-06-21

بوسلیماني   مریم 25004475 جید جدا7317.70  بـلیون فرنسا1998-04-15

بھلول   محمد وائل 25004449 جید جدا7417.74  بـباتنة1998-08-26

بعزوزي   مریم أمل 25004484 جید جدا7516.88  بـباتنة1999-01-01

قتالة   ملیسة ایناس 25004494 جید جدا7616.14  بـباتنة1999-06-01

مغمل   نور الھدى 25004594 قریب من الجید7713.50  بـباتنة1998-02-16

عوفي   مھدي محمد امین 25004524 مقبول7810.70  بـباتنة1998-05-02

سعدي   نور الدین 25004593 جید7915.28  بـباتنة1998-07-15

بوسوسو   میساء 25004531 مقبول8010.60  بـباتنة1998-09-15

العایب   نور االسالم منصف 25004590 قریب من الجید8112.70  بـباتنة1998-10-16

یوسفي   منصف 25004511 جید8214.28  بـبریكة1999-02-08

475من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | باتنة ) حي بوعقال(صابة بلقاسم / م | 05043: المؤسسة  

معرف   نسرین 25004564 مقبول8311.36  بـباتنة1999-03-03

بسنان   وائل رشاد 25004644 مقبول8411.44  بـباتنة1998-04-13

لباللطة   نورالھدى 25004611 جید8514.44  بـباتنة1998-06-24

ھدار   ھالة 25004622 جید8614.76  بـباتنة1998-07-06

روابح   نور ھدى 25004610 مقبول8711.06  بـباتنة1998-10-21

مریر   نورھان 25004613 مقبول8811.38  بـخنشلة1999-03-22

براھیمي   وسیم 25004664 مقبول8910.72  بـباتنة1995-12-06

بعتاش   یسین 25004698 قریب من الجید9012.64  بـباتنة1996-09-18

بوتعني   یاسمین 25004685 مقبول9110.92  بـباتنة1997-07-30

بن فلیس   یسین 25004699 قریب من الجید9213.68  بـباتنة1998-04-18

تواتي   وصال 25004670 قریب من الجید9312.78  بـباتنة1998-06-03

حلیفة   یوسف 25004716 مقبول9411.92  بـباتنة1998-07-09

مسعودي   یونس 25004721 قریب من الجید9512.66  بـباتنة1998-10-29

475من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4باتنــــة | باتنة -الطاھر وادي الشعبة .بن فلیس م/ م | 05044: المؤسسة  

بن سخریة   أحمد 25003523 مقبول111.18  بـوادي الشعبة1997-09-14

بالة   أحمد رمزي 25003529 مقبول211.62  بـباتنة1999-05-01

تغالبت   إلھام 25003626 مقبول311.34  بـوادي الشعبة1996-02-12

فیضالي   أیوب 25003613 مقبول410.62  بـباتنة1997-07-31

بضیاف   ابتسام 25003646 مقبول510.58  بـباتنة1997-07-31

بوعلي   امال 25003717 مقبول610.16  بـباتنة1995-03-27

مرادى   امینة 25003729 قریب من الجید712.46  بـباتنة1998-03-27

بن السعدي   خدیجة 25003862 مقبول811.24  بـباتنة1998-07-27

بوحماتو   رانیة 25003927 مقبول910.32  بـباتنة1999-01-09

عشي   ریان 25003997 مقبول1011.58  بـباتنة1999-01-24

الزین   زینب 25004028 مقبول1111.64  بـباتنة1998-10-02

قادري   سلمى 25004071 مقبول1211.96  بـعین التوتة1998-12-03

بولطیف   صالح الدین 25004172 مقبول1311.54  بـباتنة1996-04-30

بضیاف   صالح 25004169 قریب من الجید1412.84  بـوادي الشعبة1998-05-15

حیدوسي   عبد الجلیل 25004189 مقبول1510.78  بـباتنة1998-12-25

صید   عمار 25004292 مقبول1610.50  بـباتنة1995-04-29

العمراوي   عبد الرزاق 25004230 مقبول1710.10  بـعین التوتة1995-07-07

خزار   عبد القادر 25004242 مقبول1810.68  بـباتنة1996-04-25

بضیاف   عبد الرؤوف 25004214 مقبول1910.20  بـباتنة1998-07-09

تغالبت   عبد الكریم 25004246 مقبول2011.98  بـباتنة1998-10-19

مقري   عبیر 25004271 مقبول2110.48  بـباتنة1999-02-09

حمیش   فاطمة الزھراء 25004316 مقبول2210.18  بـباتنة1995-10-05

بوعلي   فاطمة الزھراء 25004317 مقبول2310.66  بـباتنة1998-02-10

ناصري   كرم الدین 25004341 مقبول2410.32  بـباتنة1998-12-05

475من72:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4باتنــــة | باتنة -الطاھر وادي الشعبة .بن فلیس م/ م | 05044: المؤسسة  

بن سخریة   منال 25004497 مقبول2511.18  بـباتنة1998-07-25

بن عبید   مریم 25004483 مقبول2611.44  بـباتنة1998-11-11

روابح   نجاة 25004539 مقبول2711.12  بـباتنة1996-11-08

روابح   نجوى 25004540 قریب من الجید2812.54  بـوادي الشعبة1997-06-28

بن عبید   نادیة 25004534 مقبول2911.12  بـ     باتنة1997-08-30

بوزیدي   نسرین 25004548 قریب من الجید3013.78  بـباتنة1998-03-12

تغالبت   وردة 25004648 مقبول3111.20  بـوادي الشعبة1997-01-11

سعداوي   ھند 25004634 مقبول3210.32  بـ       باتنة1997-04-14

وقالل   وسام 25004663 جید جدا3316.30  بـباتنة1998-04-12

475من73:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 5باتنــــة | متوسطة  الطیب صحراوي  باتنة  | 05050: المؤسسة  

شوف   أسماء 25004761 مقبول110.02  بـباتنة1996-06-29

معرف   أبو بكر الصدیق 25004746 مقبول210.04  بـباتنة1999-01-08

بلھوشات   أحمد 25004752 قریب من الجید313.70  بـباتنة1999-03-26

علبان   إلیاس 25004854 مقبول411.54  بـباتنة1996-07-16

جلول   إلیاس 25004856 جید514.22  بـباتنة1997-01-11

بالة   إكرام 25004846 جید614.44  بـباتنة1998-02-13

جوزة   إسماعیل 25004842 قریب من الجید712.94  بـباتنة1998-05-15

قاسمي   إیناس 25004867 قریب من الجید813.08  بـباتنة1998-07-09

بوزید   إسراء 25004841 مقبول910.34  بـباتنة1999-02-14

صحراوي   حسام 25005043 مقبول1011.12  بـباتنة1996-02-06

بورغدة   حمزة 25005065 مقبول1111.14  بـالمدینة المنورة المملكة 1996-08-19

بن عشي   حیزیة 25005072 مقبول1210.56  بـباتنة1998-04-18

كركوري   حسام الدین 25005050 قریب من الجید1312.58  بـواد الطاقة1999-01-09

غوفي   سلسبیلة 25005317 مقبول1410.76  بـباتنة1998-06-11

مساعدي   سارة 25005290 قریب من الجید1513.96  بـباتنة1998-09-01

حوامد   سارة 25005292 مقبول1611.24  بـباتنة1999-03-13

میھوب   سندس 25005358 مقبول1710.08  بـباتنة1998-08-15

بن دعاس   سمیة 25005351 جید1814.75  بـباتنة1998-08-18

صوالحي   صھیب 25005457 مقبول1910.02  بـباتنة1996-02-17

عناني   صبرینة 25005445 مقبول2010.98  بـباتنة1996-06-16

بلعلوي   صبرینة 25005447 قریب من الجید2112.22  بـباتنة1998-02-20

قارة   صالح 25005442 مقبول2210.26  بـباتنة1998-04-02

مھداوي   صالح 25005443 قریب من الجید2312.74  بـباتنة1998-10-10

حسینات   عائشة 25005471 مقبول2410.32  بـباتنة1998-10-27
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ریحاني   صفي الدین 25005450 جید جدا2516.24  بـباتنة1998-10-31

میھوبي   عبد الحق 25005489 مقبول2611.58  بـوادي الطاقة1996-02-25

بوزیدي   عبد الحفیظ 25005488 مقبول2710.14  بـباتنة1996-05-10

لكیحل   عبد الرحمان 25005504 قریب من الجید2812.30  بـباتنة1998-08-15

مومني   عبد الجلیل 25005487 مقبول2910.38  بـباتنة1998-09-28

بوغریس   عبد الرحمان 25005505 جید3015.90  بـباتنة1999-01-20

ناصر   عبد الرحیم 25005512 جید3115.46  بـباتنة1999-03-31

بلخیري   عمار 25005604 قریب من الجید3212.34  بـباتنة1995-05-29

قرفي   فاطمة الزھراء 25005621 مقبول3310.70  بـباتنة1998-04-04

حیرش   عبد القادر 25005538 جید3415.18  بـباتنة1998-05-12

عرعار   عماد الدین 25005602 قریب من الجید3513.40  بـباتنة1998-05-25

بن شریف   علي إسكندر 25005597 جید جدا3616.96  بـباتنة1998-07-07

معلم   عالء الدین 25005589 مقبول3710.04  بـباتنة1998-07-19

مخناش   عالء الدین 25005590 قریب من الجید3813.94  بـآریس1998-08-24

دریوش   عبد المجید 25005551 قریب من الجید3912.56  بـباتنة1998-11-06

بلھاني   فتیحة 25005640 مقبول4011.98  بـبوزینة1998-01-21

بن سخریة   فدوى 25005642 جید4115.16  بـبریكة1998-08-13

فردي   لقمان 25005714 مقبول4211.42  بـباتنة1997-03-25

لكحیل   كوثر 25005697 جید4314.14  بـباتنة1998-07-13

صالحي   لمیس 25005719 مقبول4411.86  بـباتنة1998-08-10

حتنة   محمد أیمن 25005765 مقبول4511.00  بـباتنة1998-09-04

تاولیلیت   كوثر 25005699 جید جدا4616.74  بـباتنة1998-10-11

مسعودي   ماسینیسا 25005743 مقبول4710.10  بـالجلفة1999-01-31

بن شریف   نجاة 25005899 مقبول4810.58  بـباتنة1996-12-05

كمیني   محمود 25005810 مقبول4911.16  بـباتنة1997-03-22

بوضیاف   ندى 25005908 مقبول5010.96  بـباتنة1997-09-17

شرعة   مروة 25005820 مقبول5110.76  بـبریكة1998-02-15

بوزیان   محمد الطاھرالمھدي 25005790 قریب من الجید5212.02  بـباتنة1998-03-11

مخلوفي   نجالء 25005902 مقبول5310.08  بـباتنة1998-06-08
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رحموني   نسرین 25005918 جید5415.88  بـباتنة1998-07-05

تعیاط   مونیة 25005886 قریب من الجید5512.12  بـباتنة1998-09-01

لطرش   مراد 25005817 جید5615.82  بـباتنة1998-09-16

نموشي   مدینة 25005815 مقبول5710.20  بـباتنة1998-10-27

تیري   نوال 25005942 مقبول5810.46  بـباتنة1995-05-29

بن حوده   نور الھدى 25005955 مقبول5910.64  بـآریس1997-07-31

لزعر   ھاجر 25005969 قریب من الجید6013.58  بـباتنة1998-01-27

زواقري   نور الھدى 25005957 مقبول6110.06  بـباتنة1998-04-28

لبشق   نور الھدى 25005960 قریب من الجید6212.60  بـباتنة1998-08-02

بن عبد اهللا   ھاجر 25005971 جید6314.48  بـباتنة1998-08-08

أعراب   نعمة أماني 25005937 قریب من الجید6412.16  بـعین التوتة1998-11-01

بومعراف   نعمة 25005936 مقبول6510.08  بـباتنة1998-12-11

بوسعدیة   ولید 25006041 مقبول6611.82  بـباتنة1998-01-12

بومعراف   وفاء 25006034 مقبول6711.50  بـباتنة1998-03-12

مرادي   وھیبة 25006045 جید6814.54  بـآریس1998-06-23

قادري   یسین إسالم 25006066 جید6915.00  بـباتنة1998-10-02

شباكي   یاسین 25006053 مقبول7010.80  بـباتنة1998-11-29

بن أحمد   وفاء 25006037 جید جدا7117.44  بـباتنة1998-12-15

دحماني   رانیة 25005154 مقبول7210.76  بـباتنة1997-08-27

سفیان   ذكرى 25005144 قریب من الجید7313.02  بـباتنة1998-12-16

خرف اهللا الشریف   رمیساء 25005210 مقبول7410.78  بـباتنة1998-06-20

غسكالي   رفیدة 25005194 مقبول7511.40  بـباتنة1998-07-31

فراح   رونق سمیة 25005218 جید جدا7616.50  بـباتنة1998-09-23

ناصر   شروق نورھان 25005391 مقبول7710.18  بـباتنة1994-08-22

غراب   شھندا 25005402 جید7814.54  بـعین ملیلة1998-03-02

حمراوي   شیماء 25005419 مقبول7911.24  بـباتنة1998-07-05

مرادي   مفیدة 25005854 مقبول8011.20  بـآریس1997-04-17

بالح   منى 25005869 مقبول8111.82  بـباتنة1998-05-24

سرسة   مالك 25005858 جید8214.52  بـزیغود یوسف1999-01-20
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عروسي   منصف 25005867 قریب من الجید8313.58  بـباتنة1999-02-01

عقون   توفیق 25005022 مقبول8411.76  بـباتنة1998-10-08

معالیم   دنیا 25005122 جید جدا8516.08  بـآریس1998-05-29

عاشوري   خدیجة 25005092 جید8614.06  بـباتنة1999-01-20

حواس   أمینة 25004795 مقبول8710.30  بـباتنة1995-10-25

بیطام   أمین 25004794 مقبول8810.22  بـنقاوس1997-04-07

لمباركیة   أمینة 25004797 قریب من الجید8912.88  بـباتنة1998-01-19

بوجوراف   أنیس 25004807 مقبول9011.82  بـباتنة1998-04-01

بشتلة   أمنیة بتول 25004785 قریب من الجید9112.14  بـباتنة1998-07-28

قلیل   أمینة 25004801 قریب من الجید9212.68  بـباتنة1998-09-18

ساسي   أنفال 25004804 قریب من الجید9312.84  بـورقلة1999-01-17

بن سبع   زھرة العلى 25005255 مقبول9410.38  بـباتنة1997-01-27

حواس   سارة 25005266 مقبول9511.16  بـباتنة1997-03-31

بوزید   زھرة بثینة 25005256 مقبول9610.64  بـباتنة1997-10-07

رداح   سارة 25005270 مقبول9711.12  بـباتنة1998-04-01

غقالي   ریان 25005233 قریب من الجید9812.12  بـباتنة1998-04-23

لمباركیة   ریان 25005235 قریب من الجید9913.48  بـباتنة1998-06-05

بوعلي   ریان 25005236 مقبول10010.70  بـباتنة1998-06-22

بن عمارة   ریان 25005243 جید10114.85  بـباتنة1998-09-21

فریطس   ریان 25005244 مقبول10211.66  بـباتنة1998-10-05

عباسي   ریان نور الھدى 25005248 قریب من الجید10312.08  بـباتنة1998-11-25

حواس   ریان 25005247 جید10415.04  بـباتنة1999-01-02

مرزوقي   یوسف 25006085 جید10514.34  بـباتنة1998-05-04
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كریمیل   أسماء 25004762 مقبول110.50  بـباتنة1997-09-22

مختاري   أشواق 25004765 قریب من الجید212.90  بـأریس1998-01-05

بوعزة   آمال 25004736 جید جدا317.20  بـتیمقاد1998-01-25

بن دعاس   أكرم 25004769 قریب من الجید413.54  بـباتنة1998-05-06

جاب اهللا   أسماء 25004764 جید515.14  بـباتنة1998-07-17

نومري   إیاد 25004858 قریب من الجید613.06  بـباتنة1998-02-09

مزوزي   إلھام 25004851 مقبول711.86  بـباتنة1998-05-27

جاب اهللا   إلھام 25004852 قریب من الجید812.12  بـباتنة1998-09-05

النوي   إسمھان 25004843 مقبول910.14  بـباتنة1998-09-18

كنزاري   إیناس 25004868 جید1015.00  بـباتنة1998-12-01

بلغول   إكرام 25004848 مقبول1110.74  بـباتنة1998-12-14

مباركي   الحاج یوسف 25004934 مقبول1211.06  بـ االغواط1997-12-03

بلوفي   الشیماء 25004938 قریب من الجید1313.56  بـباتنة1998-06-21

نواصر   انفال 25004961 جید جدا1416.58  بـباتنة1998-08-16

دالل   جھاد 25005037 مقبول1511.10  بـوھران1997-07-05

شایب عینو   حمزة 25005066 قریب من الجید1613.74  بـباتنة1998-01-16

عطیة   حسناء فریال 25005054 مقبول1710.76  بـباتنة1998-05-14

مقراني   سھى 25005364 جید جدا1816.52  بـباتنة1998-07-13

ظریف   صفي الدین 25005449 مقبول1910.12  بـباتنة1998-06-28

شعابنة   شیماء 25005435 قریب من الجید2012.42  بـباتنة1998-10-13

عزوي   عدنان 25005565 مقبول2110.48  بـباتنة1998-07-29

حاجي   فدوى 25005643 مقبول2210.22  بـباتنة1998-09-07

لمودع   محبوبة 25005748 مقبول2310.90  بـباتنة1997-05-09

حجیج   محمد أمین 25005761 جید جدا2416.80  بـباتنة1998-01-23

475من78:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة ) سفح الجبل(بن سعد اهللا بلخیر/م | 05051: المؤسسة  

نعیمي   ماریة 25005739 قریب من الجید2513.28  بـباتنة1998-04-15

بارش   ماریة 25005740 جید جدا2616.10  بـنقاوس1998-04-22

بن عبید   محمد أیمن 25005764 قریب من الجید2713.94  بـباتنة1998-06-08

دنداني   ماسیلیا 25005742 قریب من الجید2813.42  بـباتنة1998-09-02

بوتغرین   محمد األمین 25005770 قریب من الجید2912.80  بـباتنة1998-10-26

بوسجادة   كوثر 25005700 جید3014.96  بـقسنطینة1999-01-25

بادة   ندى 25005907 قریب من الجید3113.00  بـباتنة1997-04-23

بغزة   محمد جھاد الدین 25005796 جید3215.92  بـقالمة1998-05-02

دبشي   نسرین 25005917 جید جدا3317.10  بـأفلو1998-05-31

بوزاھر   نجاة 25005901 قریب من الجید3413.98  بـخنشلة1998-08-31

بلعلمي   محمد تاج الدین 25005794 مقبول3510.72  بـباتنة1998-09-04

شینار   نسیم 25005920 مقبول3611.60  بـباتنة1998-09-05

خنفوسي   مھى 25005883 قریب من الجید3713.54  بـباتنة1999-04-28

مرواني   نوال 25005943 مقبول3810.12  بـباتنة1996-10-16

بادة   ھاجر 25005968 قریب من الجید3912.36  بـباتنة1998-01-11

جالل   وئام 25006007 قریب من الجید4012.88  بـآریس1998-03-27

عثامنة   ھاجر 25005970 جید4115.20  بـباتنة1998-04-08

دیمیة   نورھان 25005966 قریب من الجید4212.48  بـباتنة1998-04-26

حصروري   نور الھدي 25005962 مقبول4310.50  بـباتنة1998-05-20

بن براھیم   وردة 25006016 مقبول4410.04  بـباتنة1998-06-21

اوجرة   نور الیقین 25005963 مقبول4511.36  بـباتنة1998-08-17

بھدة   ھدى 25005995 مقبول4611.34  بـعین التوتة1998-10-25

طورش   ھناء 25006000 جید4715.15  بـباتنة1998-10-27

بزیان   وفاء 25006035 قریب من الجید4813.29  بـباتنة1998-04-12

فاھم   وفاء 25006036 مقبول4910.84  بـباتنة1998-07-17

مباركي   یاسین عبد الصمد 25006054 مقبول5011.82  بـ االغواط1999-03-03

بن عیدة   رانیة 25005155 قریب من الجید5113.46  بـباتنة1998-03-01

مرزوق   راضیة 25005148 مقبول5210.72  بـباتنة1998-07-05

عربیة   رحمة 25005172 قریب من الجید5312.38  بـباتنة1998-10-18
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نموشي   رمیساء 25005204 مقبول5410.92  بـباتنة1996-11-23

مداسي   رفاه نور الحیاة 25005191 ممتاز5518.10  بـباتنة1998-04-07

ماجي   رمیساء 25005208 جید جدا5616.12  بـباتنة1998-04-18

حصروري   رشا 25005188 مقبول5710.50  بـباتنة1998-11-21

جرادي   رمیساء 25005214 مقبول5810.72  بـباتنة1998-12-29

بوناب   شھیناز 25005403 مقبول5910.00  بـمشیرة1995-01-08

زایدي   شیماء 25005407 مقبول6010.42  بـباتنة1996-01-02

دبابي   شیماء 25005415 قریب من الجید6113.86  بـباتنة1998-03-14

جعبة   شیماء 25005417 جید جدا6216.48  بـباتنة1998-05-14

عریان   شافیة 25005388 جید6315.74  بـباتنة1999-03-08

لوصیف   مروى 25005836 مقبول6410.10  بـباتنة1998-11-07

الواعي   مریم 25005848 مقبول6511.64  بـثنیة العابد1999-04-01

بوقنة   ابراھیم 25004885 جید جدا6617.48  بـباتنة1998-08-31

مسعودان   اسامة 25004903 مقبول6710.24  بـباتنة1998-09-19

مباركي   اسالم إسكندر 25004908 مقبول6810.04  بـباتنة1998-12-02

بوجوراف   ایوب 25004993 مقبول6910.52  بـباتنة1996-05-10

سلطاني   بالل 25005015 مقبول7011.70  بـباتنة1998-01-02

بوناب   ایمن 25004987 جید7114.02  بـباتنة1998-08-11

قساوي   دنیا 25005121 مقبول7211.46  بـباتنة1998-05-06

مقالتي   خولة 25005108 مقبول7311.40  بـباتنة1998-08-31

بخوش   خولة 25005109 جید7414.66  بـباتنة1998-09-10

فردى   خدیجة 25005091 جید7515.26  بـباتنة1998-09-12

عمراوي   دعاء نور االیمان 25005116 جید جدا7617.72  بـباتنة1998-12-26

مصمودي   أمینة 25004798 قریب من الجید7712.30  بـباتنة1998-06-03

بن منصور   أمیمة 25004792 مقبول7811.56  بـباتنة1998-08-04

مرجة   أمیمة 25004793 قریب من الجید7912.36  بـباتنة1998-12-06

مرداسي   أنفال 25004805 ممتاز8018.40  بـباتنة1999-02-08

لعماري   ریان 25005240 قریب من الجید8112.42  بـباتنة1998-08-31

بوتغرین   زكریاء 25005253 قریب من الجید8213.36  بـباتنة1998-10-26

475من80:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة ) سفح الجبل(بن سعد اهللا بلخیر/م | 05051: المؤسسة  

خیلیة   ریان 25005245 مقبول8310.96  بـباتنة1998-12-20

475من81:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة ) طریق تازولت(مرازقة ساعد /م | 05052: المؤسسة  

تكوت   أصالة 25004767 جید114.34  بـتازولت1998-10-20

مالخسو   أسامة 25004760 مقبول211.42  بـباتنة1998-11-20

قجیبة   آیة 25004744 مقبول310.04  بـالمعذر1998-12-22

قرجع   إكرام 25004845 جید415.18  بـبوزینة1998-01-02

برباش   امینة 25004959 جید515.38  بـباتنة1998-03-14

حسرومي   حلیمة 25005060 مقبول610.26  بـباتنة1996-03-17

بن شادي   حمزة 25005063 مقبول710.36  بـبوزینة1996-06-29

مالخسو   سحر 25005300 مقبول811.56  بـباتنة1998-04-30

بن شادي   سارة 25005283 قریب من الجید912.64  بـباتنة1998-05-24

شخریط   سارة 25005287 مقبول1010.34  بـباتنة1998-07-02

یحیاوي   سلمى 25005321 مقبول1110.16  بـباتنة1998-11-16

حامدي   سمیة 25005349 قریب من الجید1213.68  بـباتنة1998-01-18

مالخسو   سھى 25005363 مقبول1310.48  بـباتنة1998-04-02

وغالنت   سھى 25005365 مقبول1411.34  بـباتنة1999-01-27

بلعریبي   محمد صابر 25005437 مقبول1511.98  بـباتنة1996-07-11

مناعي   طارق 25005466 قریب من الجید1612.72  بـباتنة1998-07-12

زیتوني   عبد السالم 25005514 مقبول1711.50  بـباتنة1995-09-27

جاب اهللا   عبد الرحمان 25005501 قریب من الجید1813.26  بـباتنة1998-02-25

أقوجیل   عالء الدین 25005586 مقبول1910.36  بـباتنة1996-01-13

شیخي   عفاف 25005584 مقبول2010.50  بـباتنة1997-08-06

وغالنت   عبیر 25005563 قریب من الجید2113.84  بـباتنة1998-02-15

شبي   عالء الدین 25005588 قریب من الجید2213.14  بـباتنة1998-03-04

بشاح   عدنان 25005564 قریب من الجید2312.30  بـباتنة1998-05-14

جوزة   علي 25005595 جید2414.18  بـباتنة1998-06-23

475من82:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة ) طریق تازولت(مرازقة ساعد /م | 05052: المؤسسة  

سقني   فاطمة الزھراء 25005622 مقبول2511.88  بـباتنة1998-07-25

برباش   فاتح 25005611 مقبول2610.24  بـباتنة1998-11-02

عبھ   علي محمد الصادق 25005599 قریب من الجید2712.86  بـباتنة1998-12-21

بن ساعد   فایزة 25005637 مقبول2810.24  بـالشمرة1996-03-29

مالخسو   فطیمة الزھراء 25005658 مقبول2911.14  بـباتنة1998-08-01

عبد السالم   فریال 25005652 قریب من الجید3012.40  بـبسكرة1998-10-05

لخذاري   مجیب الرحمان 25005747 مقبول3111.36  بـبوحملمة1998-03-07

بن نوح   لبنى 25005707 مقبول3210.22  بـمنعة1998-03-31

ابركان   لبنى 25005708 جید3315.88  بـزریبة الوادي1998-06-30

بوعزیز   مروان 25005818 قریب من الجید3412.44  بـباتنة1996-11-01

شعیبة   محمد امین 25005791 جید جدا3516.62  بـباتنة1998-02-26

غسكیل   محمود 25005812 جید3614.96  بـششار1998-08-12

سلطاني   نادیة 25005892 مقبول3710.30  بـششار1998-11-10

مالخسو   ناصف رستم 25005894 مقبول3811.18  بـباتنة1998-12-29

مسلم   نزیم 25005912 مقبول3910.64  بـباتنة1999-04-03

خرور   نور الھدى 25005961 قریب من الجید4013.14  بـالبوني1998-11-25

شھرة   رامي نعیم 25005152 مقبول4110.02  بـعین التوتة1997-01-01

شخریط   راویة 25005162 مقبول4210.22  بـباتنة1998-01-06

بن شادي   راضیة 25005147 قریب من الجید4313.20  بـبوزینة1998-01-18

موساوي   رحمة 25005168 مقبول4411.18  بـباتنة1998-01-21

مالخسو   رانیة 25005159 مقبول4511.54  بـباتنة1998-07-17

بن خرور   رمیساء 25005211 مقبول4610.84  بـباتنة1998-07-31

لباللطة   مروى 25005835 مقبول4710.30  بـباتنة1998-08-25

بلومي   اسمھان 25004916 مقبول4811.46  بـباتنة1999-11-05

حواس   بشیر 25005011 قریب من الجید4912.46  بـباتنة1995-04-10

بوطارفة   خولة 25005102 مقبول5010.52  بـباتنة1997-06-14

مالخسو   خولة 25005104 مقبول5111.68  بـباتنة1998-04-02

مساعدي   حمودي 25006125 مقبول5210.83  بـلمسیل1996-00-00

دربالي   رانیة 25006131 مقبول5310.28  بـباتنة1996-05-17

475من83:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة ) طریق تازولت(مرازقة ساعد /م | 05052: المؤسسة  

یخلف   رندة 25006134 مقبول5411.13  بـبسكرة1997-01-14

لعریبي   شیماء 25006147 مقبول5510.48  بـوادي الطاقة1997-06-14

مالخسو   شھیناز 25006146 قریب من الجید5612.11  بـباتنة1997-09-24

زراري   أمال 25006111 مقبول5711.22  بـبسكرة1997-12-05

برحیح   رانیة 25006132 مقبول5810.09  بـمشونش1997-12-21

لطرش   سامي 25006139 مقبول5911.52  بـعنابة1998-01-01

غضبان   أحالم 25006109 مقبول6010.43  بـالشمرة1998-02-20

بوحیحي   ایمن 25006120 مقبول6110.69  بـباتنة1998-03-05

مشاشو   سكینة 25006141 قریب من الجید6213.02  بـباتنة1998-03-17

بوملة   زھور 25006138 جید جدا6317.56  بـباتنة1998-03-28

زغدود   اكرم 25006118 مقبول6411.19  بـباتنة1998-04-18

بوختاش   رحاب 25006133 قریب من الجید6513.02  بـباتنة1998-04-26

شخریط   ایمن 25006121 مقبول6610.76  بـباتنة1998-05-01

رابحي   ریان 25006136 جید6715.33  بـباتنة1998-06-30

شریف   اسماعیل 25006117 مقبول6810.67  بـباتنة1998-07-27

شیري   فارس 25006167 مقبول6910.00  بـباتنة1995-07-08

لعزیزي   محمد 25006172 مقبول7010.22  بـباتنة1995-08-05

مالخسو   نورالھدى 25006184 مقبول7110.43  بـباتنة1996-03-25

غجاتي   عبد الوھاب 25006162 قریب من الجید7212.02  بـأوالد فاضل1996-12-13

أوشن   یاسمین 25006191 مقبول7310.26  بـباتنة1997-05-21

رحموني   عبدالباسط 25006163 مقبول7410.93  بـتازولت1997-07-05

عقابي   نسرین 25006180 مقبول7510.52  بـاریس1997-08-16

مالخسو   نور الھدى 25006181 مقبول7610.35  بـباتنة1997-09-04

بن حودة   محمد االمین 25006174 مقبول7710.54  بـغسیرة1998-02-01

خرور   وداد 25006187 مقبول7811.17  بـثنیة العابد1998-03-08

صابة   مریم 25006178 مقبول7910.37  بـباتنة1998-04-19

بریمة   عبدالباسط 25006164 قریب من الجید8013.30  بـلمدینة1998-04-23

زموري   مروى 25006176 قریب من الجید8113.13  بـباتنة1998-07-02

بوھراوة   نور الھدى 25006182 مقبول8210.41  بـاشمول1998-08-12

475من84:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة ) طریق تازولت(مرازقة ساعد /م | 05052: المؤسسة  

بن یحي   عماد 25006166 قریب من الجید8313.22  بـاریس1998-09-03

بن زطة   كوثر 25006171 قریب من الجید8412.43  بـباتنة1998-09-24

بوزیداوي   یونس 25006193 مقبول8511.52  بـباتنة1998-12-21

مالخسو   أیمن شعیب 25004820 قریب من الجید8612.36  بـباتنة1998-12-19

مالخسو   أمینة لمیس 25004802 قریب من الجید8712.14  بـباتنة1998-12-22

مشومة   أماني 25004784 جید8814.96  بـآریس1999-01-25

بوزقو   زین الدین أمین 25005263 مقبول8911.00  بـباتنة1998-08-18

عجمي   زكي 25005254 مقبول9010.30  بـمروانة1998-09-18

معوشة   یوسف 25006083 مقبول9111.58  بـوادي الطاقة1998-01-11

475من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة - متوسطة  اإلخوة لمباركیة  | 05053: المؤسسة  

زغیش   أمینة 25004739 مقبول111.74  بـبوزینة1997-05-10

حجازي   آمال 25004735 مقبول210.64  بـباتنة1997-12-05

جعبة   آیة 25004742 قریب من الجید313.14  بـباتنة1998-06-27

تیفراني   أسامة 25004758 قریب من الجید413.90  بـباتنة1998-07-03

بوشباك   أسامة 25004759 جید514.24  بـباتنة1998-08-09

نقاح   أشواق 25004766 جید614.56  بـباتنة1998-10-17

لمباركیة   آسیا 25004734 قریب من الجید713.52  بـباتنة1998-11-14

بن دعاس   إلھام 25004850 مقبول810.38  بـباتنة1996-12-20

بن بوزة   إلیاس 25004857 قریب من الجید912.60  بـباتنة1997-04-26

مزیاني   إكرام 25004847 مقبول1010.26  بـقایس1998-06-25

غشام   انتصار 25004960 مقبول1111.30  بـباتنة1996-08-09

یحي   ایمان 25004966 مقبول1211.04  بـباتنة1996-09-25

ساسي   اماني 25004951 مقبول1311.34  بـباتنة1996-10-09

بن دعاس   ایمان 25004969 جید1414.00  بـباتنة1998-04-25

سكیو   الھام 25004942 قریب من الجید1513.98  بـثنیة العابد1998-07-26

بن ایوب   ایة 25004964 جید1614.44  بـباتنة1999-02-06

بقباقي   حمزة 25005064 مقبول1711.26  بـباتنة1996-07-21

تمرسیت   حسام الدین 25005048 مقبول1811.50  بـباتنة1996-08-30

بن شافعة   حفیظة 25005058 قریب من الجید1912.44  بـباتنة1996-12-23

مرزوقي   حسیبة 25005055 مقبول2010.48  بـبوزینة1998-02-17

فرفاري   حسام 25005046 قریب من الجید2113.40  بـباتنة1998-08-12

بوعبداهللا   سبیلة 25005299 مقبول2210.42  بـباتنة1997-04-27

سامعي   سلمى 25005320 مقبول2311.28  بـباتنة1997-09-23

سماعیلي   سعاد 25005302 مقبول2411.48  بـبوزینة1998-08-11

475من86:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة - متوسطة  اإلخوة لمباركیة  | 05053: المؤسسة  

ناصر   سامیة 25005297 قریب من الجید2512.92  بـباتنة1998-09-20

ربوح   سكندر 25005312 مقبول2610.58  بـباتنة1998-10-24

بن حمانة   سلسبیل 25005315 قریب من الجید2712.26  بـباتنة1998-10-25

رزیق   سلیمة 25005334 مقبول2810.04  بـباتنة1995-04-16

طبیب   سھام 25005359 قریب من الجید2913.10  بـباتنة1996-01-20

بن دعاس   سمیة 25005346 قریب من الجید3012.20  بـباتنة1997-07-18

بونعاس   سماح 25005339 قریب من الجید3112.16  بـباتنة1997-11-02

بوعلي   سلیمة 25005337 مقبول3210.18  بـباتنة1997-12-18

یوسفي   سماح 25005340 قریب من الجید3313.72  بـباتنة1998-00-00

صفان   سماح 25005341 جید3414.92  بـباتنة1998-01-08

فراح   سلیمان 25005333 مقبول3511.48  بـباتنة1998-03-24

أقوجیل   سمیة 25005350 قریب من الجید3612.18  بـباتنة1998-04-29

لبالطة   سیف اإلسالم 25005370 مقبول3710.26  بـإشمول1998-08-21

عثماني   سھام 25005361 مقبول3811.82  بـباتنة1998-09-06

ناصر   سمیة 25005352 مقبول3911.64  بـباتنة1998-09-20

بن بوزة   سمیرة 25005357 جید4014.70  بـباتنة1998-10-18

بن حیزیة   سماح 25005342 قریب من الجید4113.22  بـباتنة1998-10-19

مقاوسي   صالح الدین 25005453 مقبول4210.04  بـبوزینة1996-09-01

بن منصور   عائشة 25005468 جید4315.90  بـباتنة1998-01-01

بن النصیب   عائشة 25005469 قریب من الجید4412.86  بـباتنة1998-01-21

سعیدي   صافیة 25005441 جید4515.78  بـباتنة1998-02-03

بلقوشي   صباح 25005444 جید4614.12  بـیابوس1998-05-10

تمرسیت   صوفیا 25005460 جید4714.00  بـباتنة1998-05-21

حدادي   صالح الدین 25005455 جید4815.40  بـباتنة1998-10-02

غوایزي   عائشة 25005470 مقبول4911.36  بـباتنة1998-10-14

زیداني   صھیب 25005459 مقبول5011.30  بـباتنة1998-10-28

كابة   صلیحة 25005456 قریب من الجید5113.08  بـباتنة1999-02-03

رزقي   ضیاء الدین 25005464 جید5214.70  بـنقاوس1999-08-04

مرابطي   عبد الرحیم 25005507 مقبول5310.72  بـباتنة1996-06-09

475من87:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 5باتنــــة | باتنة - متوسطة  اإلخوة لمباركیة  | 05053: المؤسسة  

خلیف   عبد الرحمن 25005506 قریب من الجید5413.06  بـباتنة1996-09-29

یعقوبي   عبد السالم 25005515 مقبول5510.12  بـباتنة1997-12-07

غربي   عبد الرحمان 25005503 جید5614.24  بـباتنة1998-05-16

شیبوطي   عبد الشكور 25005520 قریب من الجید5712.70  بـباتنة1998-05-18

تیفراني   عبد الحق 25005490 جید5815.76  بـباتنة1998-08-12

شراف   عبد الحق 25005491 قریب من الجید5913.14  بـباتنة1998-09-14

بن مھنة   عبد السالم 25005517 قریب من الجید6012.22  بـباتنة1998-09-26

تاولیلیت   عبد الرحیم 25005511 قریب من الجید6112.98  بـباتنة1998-10-25

تامن   عبد السالم 25005519 قریب من الجید6213.02  بـبوزینة1999-01-12

شطارة   فادي 25005612 مقبول6310.44  بـشیر1995-01-07

بوعلي   عزیز 25005568 مقبول6410.98  بـمروانة1995-02-13

لحسن   علي 25005592 مقبول6511.44  بـمروانة1996-01-26

قاسمیة   عبد الكریم 25005541 مقبول6611.16  بـباتنة1997-01-06

مرزوقي   عبد الغاني 25005533 مقبول6711.20  بـباتنة1997-05-15

دبابي   علیاء 25005600 مقبول6810.44  بـباتنة1997-12-17

بلبش   علي الطیب 25005598 مقبول6910.04  بـباتنة1998-07-03

درنوني   غفران 25005609 جید جدا7016.40  بـباتنة1998-10-26

محبوبي   علیمة 25005601 جید7115.04  بـباتنة1999-01-01

جبار   كریمة 25005668 مقبول7210.02  بـباتنة1995-03-21

بوقالدة   فلة 25005662 مقبول7310.70  بـاریس1995-11-05

بولطیف   فطیمة 25005656 مقبول7410.06  بـباتنة1997-01-01

بونوارة   فطیمة الزھرة 25005660 قریب من الجید7513.68  بـباتنة1997-06-07

فریطاس   فیروز 25005665 قریب من الجید7613.14  بـباتنة1997-06-24

شیري   قمر 25005666 جید7714.24  بـباتنة1998-01-20

تداغت   فطیمة نور الھدى 25005661 مقبول7810.70  بـباتنة1998-02-23

بوجالل   فاطمة الزھراء 25005633 مقبول7910.40  بـباتنة1998-12-25

شلواي   محمد أسامة 25005757 مقبول8010.04  بـباتنة1996-03-15

معیزة   كمال 25005687 مقبول8110.88  بـمنعة1997-01-23

بوداب   المیة 25005703 مقبول8211.22  بـباتنة1997-02-22
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زواوي   لطیفة 25005712 مقبول8310.70  بـباتنة1997-11-05

الصید   لبنى 25005706 جید8415.58  بـباتنة1998-01-23

ربعي   كوثر ریان 25005702 جید8514.90  بـباتنة1998-05-17

حشایشي   لطفي 25005710 جید جدا8617.12  بـباتنة1998-06-14

عباس   محمد 25005755 مقبول8711.32  بـغسیرة1998-06-14

حجازي   مایسة 25005744 قریب من الجید8813.14  بـباتنة1998-06-27

رحماني   لیلیا 25005735 مقبول8911.56  بـقایس1998-10-27

عبابسة   محمد األمین 25005771 قریب من الجید9012.84  بـسیدي عقبة1998-10-27

تمرحولت   محمد أسامة 25005758 جید جدا9117.36  بـباتنة1999-01-21

بوحملة   نسرین 25005915 قریب من الجید9212.74  بـباتنة1996-08-26

عزوي   نجیبة 25005906 قریب من الجید9313.16  بـباتنة1997-12-22

بومعراف   نبیل 25005897 قریب من الجید9412.56  بـأوالد فاضل1998-01-24

عبد الھادي   نسیمة 25005922 قریب من الجید9513.62  بـباتنة1998-05-04

بن حركات   میسون 25005890 مقبول9610.48  بـمشونش1998-05-16

صوالحیة   ھند 25006001 مقبول9710.94  بـباتنة1996-01-27

بخوش   ھاشمي 25005985 جید9815.27  بـبوزینة1996-01-30

یعقوبي   نور الھدى 25005954 مقبول9910.92  بـباتنة1996-10-09

بن روبة   ھارون 25005984 قریب من الجید10012.78  بـباتنة1996-12-25

لحمادي   ھدى 25005993 مقبول10110.18  بـعین التوتة1998-01-06

مقاوسي   وسام 25006018 جید10215.50  بـبوزینة1998-02-15

معزیز   ھشام 25005998 مقبول10310.44  بـباتنة1998-04-20

حدادي   نصر الدین 25005934 قریب من الجید10412.32  بـباتنة1998-05-01

لموشي   نورالھدى 25005965 قریب من الجید10512.50  بـباتنة1998-05-13

تافرونت   ھجیرة 25005990 جید10615.04  بـقسنطینة1998-06-13

لغریب   نھاد 25005940 مقبول10710.88  بـباتنة1998-09-04

مرابطي   ھجیرة 25005991 مقبول10810.84  بـباتنة1999-01-07

مالخسو   یسمینة 25006062 مقبول10910.38  بـباتنة1994-08-31

حمیزي   یسمینة 25006063 مقبول11011.12  بـباتنة1996-02-23

قارة   وھیبة 25006044 جید11115.88  بـباتنة1998-01-29
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مزوزي   یعقوب 25006068 جید جدا11216.02  بـفم الطوب1998-03-01

البسیوني   یاسمین 25006049 قریب من الجید11313.86  بـجبالیا1998-07-14

عبدوني   یحي 25006055 جید11414.32  بـباتنة1999-02-22

شیحة   رانیة 25005157 جید جدا11516.00  بـعین ملیلة1998-03-08

بوروح   رحمة 25005169 مقبول11611.96  بـاریس1998-04-29

لوصیف   رحمة 25005171 جید11715.22  بـباتنة1998-06-18

بن رقیة   ذكرى 25005142 جید11814.90  بـباتنة1998-06-28

سماعیل   دنیا 25005133 مقبول11910.36  بـباتنة1998-07-22

بوحسایة   رحاب 25005163 قریب من الجید12012.30  بـباتنة1998-10-06

جرادي   رفیق 25005195 مقبول12110.44  بـباتنة1996-03-05

تواتي   رشیدة 25005190 قریب من الجید12213.18  بـباتنة1997-02-13

عبد الھادي   رمیساء 25005206 قریب من الجید12313.40  بـباتنة1998-01-20

نجار   رمزي 25005200 مقبول12410.46  بـباتنة1998-03-07

لونیسي   رمیساء 25005209 قریب من الجید12512.06  بـباتنة1998-05-01

بزیان   شھیناز 25005404 مقبول12610.50  بـباتنة1995-06-15

بوناب   سیف الدین 25005384 مقبول12711.30  بـباتنة1997-03-06

بن الصدیق   شھرة 25005398 مقبول12811.96  بـباتنة1997-07-19

سدرات   شیماء 25005413 مقبول12911.90  بـباتنة1998-02-03

معاش   شیماء 25005416 قریب من الجید13012.66  بـباتنة1998-03-20

بوستة   شیماء 25005420 قریب من الجید13112.80  بـإشمول1998-08-13

مستاري   مریم 25005837 مقبول13210.10  بـباتنة1995-04-15

تواتي   مسیدة 25005851 قریب من الجید13312.98  بـباتنة1997-12-13

مالوي   مریم 25005840 قریب من الجید13412.38  بـفم الطوب1998-02-16

بریك   مریم 25005841 قریب من الجید13513.16  بـباتنة1998-03-04

بن شافعة   مالك 25005857 مقبول13610.92  بـباتنة1998-03-27

مرباعي   مروى 25005834 قریب من الجید13712.48  بـباتنة1998-08-24

معزیز   مریم 25005847 جید13815.94  بـمروانة1998-10-28

خیري   مھدي 25005872 قریب من الجید13912.42  بـباتنة1999-03-30

زلیخ   اسماء 25004910 قریب من الجید14012.78  بـباتنة1997-01-27
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عدواني   اسمھان 25004915 جید14115.70  بـبوزینة1998-01-10

فراح   احالم 25004887 مقبول14211.82  بـالكویف1998-02-01

بوعلي   اسالم 25004907 مقبول14311.79  بـباتنة1998-02-28

برقة   اسماء 25004912 جید14414.98  بـباتنة1998-06-09

برجم   افنان 25004919 مقبول14511.24  بـبسكرة1998-06-21

بومعراف   ابتسام 25004883 جید14614.02  بـاوالد فاضل1998-07-30

قامة   اكرام 25004921 جید14714.18  بـباتنة1998-12-07

بوطھرة   بدر الدین 25005003 قریب من الجید14812.02  بـباتنة1997-03-10

مخالیف   ایناس 25004990 قریب من الجید14912.40  بـباتنة1997-06-12

سمایري   بسمة 25005009 جید15014.00  بـباتنة1998-01-24

زرقین   ایمن 25004986 قریب من الجید15112.40  بـباتنة1998-05-25

مقالتي   بثینة 25005001 مقبول15210.80  بـباتنة1998-07-11

شناف   بثینة 25005002 جید جدا15317.77  بـباتنة1998-08-24

محمود   بدر الدین 25005006 مقبول15411.90  بـباتنة1998-10-21

شعابنة   خولة 25005099 مقبول15511.88  بـباتنة1996-01-24

قرینة   خولة 25005103 قریب من الجید15612.00  بـمروانة1997-08-02

لمباركیة   دعاء الرحمن 25005115 مقبول15710.73  بـباتنة1997-09-15

برورة   خولة 25005105 قریب من الجید15813.76  بـباتنة1998-04-08

سالمي   خالد 25005088 جید15914.08  بـباتنة1998-06-03

خبري   خولة 25005110 جید جدا16017.68  بـباتنة1999-01-21

مدور   دالل 25005118 قریب من الجید16112.34  بـباتنة1999-04-01

قودة   أمیرة 25004787 قریب من الجید16212.06  بـباتنة1997-03-07

بوزنیتة   أیمن 25004816 قریب من الجید16313.00  بـآریس1997-10-13

معمري   أمیرة 25004788 جید16414.92  بـثنیة العابد1998-01-21

ورغي   أمینة 25004800 مقبول16510.58  بـباتنة1998-09-05

محمدي   زھیة 25005257 مقبول16610.96  بـباتنة1995-07-26

فراح   سارة 25005265 مقبول16710.88  بـتبسة1995-08-30

بوخنوفة   زھیة 25005258 مقبول16810.84  بـباتنة1997-07-05

تعولمیت   سارة 25005267 مقبول16911.46  بـباتنة1997-09-02
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بوعزیز   ریمة 25005251 قریب من الجید17012.62  بـباتنة1998-02-28

عزوز   سارة 25005269 جید جدا17116.62  بـباتنة1998-03-20

مدكور   سارة 25005271 مقبول17210.98  بـشیر1998-04-12

مجادبة   سارة 25005272 جید17315.70  بـإشمول1998-05-21

یعقوبي   ریان 25005241 مقبول17410.58  بـباتنة1998-09-10

بلقاسمي   ریان 25005242 مقبول17510.38  بـباتنة1998-09-11

لبالطة   یوسف 25006088 قریب من الجید17612.12  بـباتنة1998-11-16
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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عشیشي   أصالة منة اهللا 25004768 مقبول111.68  بـباتنة1998-08-09

عمامرة   امینة 25004958 مقبول210.22  بـباتنة1996-06-15

مزیاني   الویزة 25004945 مقبول310.40  بـباتنة1997-06-23

منصوري   امین 25004956 مقبول410.10  بـباتنة1998-04-24

بوجة   الیاس 25004948 مقبول510.28  بـباتنة1998-08-08

فروج   ایمان 25004970 قریب من الجید612.84  بـباتنة1998-09-28

بن عائشة   جھاد 25005036 مقبول710.52  بـتیمقاد1997-01-16

قرزة   جالل 25005033 مقبول810.02  بـباتنة1997-07-06

عمامرة   حیاة 25005071 جید915.42  بـباتنة1998-11-18

مرزوقي   سفیان 25005306 مقبول1010.58  بـباتنة1996-01-05

قاسي   سفیان 25005308 مقبول1110.88  بـباتنة1997-02-11

خرنان   سلمى 25005319 مقبول1211.50  بـباتنة1997-04-11

براكنة   سفیان 25005309 مقبول1310.46  بـباتنة1997-09-17

صحراوي   سفیان 25005311 قریب من الجید1412.98  بـباتنة1998-02-06

رحموني   سارة 25005288 جید1514.26  بـباتنة1998-07-02

بوفجیغن   سارة 25005291 مقبول1610.18  بـباتنة1998-09-19

بوزید   سلسبیل اصالة 25005316 جید1715.32  بـباتنة1999-01-30

عوتى   سلیمة 25005336 مقبول1810.12  بـباتنة1997-01-14

بو قفة   صھیب 25005458 مقبول1910.32  بـباتنة1997-05-28

نزاري   شیماء 25005433 جید جدا2016.10  بـتیمقاد1998-08-30

ناصر   عبد الغاني 25005522 مقبول2110.54  بـباتنة1997-02-07

رحموني   عادل 25005483 مقبول2210.92  بـباتنة1997-03-17

حمیدة   عبد الباسط 25005486 قریب من الجید2312.60  بـباتنة1997-07-07

سریر   عبد الرحیم 25005509 مقبول2411.18  بـباتنة1997-12-12
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عبد الوھاب   عبیر 25005562 مقبول2510.84  بـباتنة1996-07-09

زقریر   عبد النور وائل 25005556 مقبول2610.20  بـباتنة1997-08-09

كعباش   عمر 25005605 مقبول2710.58  بـباتنة1998-01-15

قطافي   علي 25005596 جید2814.56  بـباتنة1999-03-03

غشام   فریال 25005648 مقبول2910.78  بـباتنة1997-09-28

جار اهللا   فطیمة 25005657 مقبول3010.64  بـباتنة1998-07-17

جنان   فراح 25005645 قریب من الجید3112.36  بـباتنة1998-11-17

علوي   فدوى 25005644 مقبول3211.64  بـاشمول1998-11-28

بن عائشة   كوثر 25005694 مقبول3311.60  بـباتنة1996-04-05

بوبكر   محمد اسالم 25005767 مقبول3410.48  بـباتنة1997-03-05

زواقري   محمد اسالم 25005768 مقبول3511.56  بـباتنة1997-11-08

غواط   لیدیا حسناء 25005733 مقبول3610.14  بـباتنة1998-01-01

مكنتیشي   محمد االمین 25005772 قریب من الجید3712.66  بـباتنة1998-01-05

اعمارة   لیندة 25005737 ممتاز3819.06  بـباتنة1998-03-29

رمضان   محمد 25005754 قریب من الجید3912.18  بـباتنة1998-04-08

شواطي   كوثر 25005696 جید4014.52  بـباتنة1998-05-15

كمشي   مبروكة 25005746 قریب من الجید4113.14  بـباتنة1998-07-07

بوعكاز   لیدیا 25005722 جید جدا4216.58  بـباتنة1998-09-14

معرف   كوثر 25005698 مقبول4310.60  بـباتنة1998-09-22

بلخیر   لمیس 25005720 مقبول4410.76  بـباتنة1998-10-25

عسكري   لطیفة 25005713 مقبول4511.98  بـباتنة1999-01-14

غول   كوثر 25005701 قریب من الجید4612.38  بـباتنة1999-02-27

بھلول   میساء 25005887 مقبول4711.60  بـباتنة1997-04-04

بن كمشي   محمود 25005811 قریب من الجید4813.80  بـباتنة1998-06-27

مقیدش   محمد ھاشم 25005808 قریب من الجید4912.30  بـدمشق1998-07-16

شاوش   نریمان 25005911 مقبول5011.94  بـباتنة1999-01-14

اوجرة   وفاء 25006022 مقبول5110.16  بـباتنة1997-02-07

اوشن   نوح 25005945 مقبول5211.38  بـباتنة1997-02-10

بن فرحات   نور الدین 25005949 مقبول5310.82  بـباتنة1997-09-13
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مالخسو   نور الھدى 25005958 قریب من الجید5413.94  بـباتنة1998-06-20

عبة   نور الزمان 25005950 مقبول5510.46  بـباتنة1998-09-20

رحمون   وئام رشا 25006008 جید5615.36  بـباتنة1999-09-12

اینزارن   یسرى 25006061 مقبول5711.30  بـباتنة1998-12-18

بن عالیة   رحمة 25005166 قریب من الجید5812.34  بـباتنة1997-06-29

خرباش   راویة 25005161 مقبول5911.00  بـباتنة1997-12-02

خذري   ذكرى 25005141 مقبول6011.12  بـباتنة1998-05-02

برباش   رحمة 25005170 جید جدا6116.32  بـباتنة1998-06-08

معمري   رشید 25005189 مقبول6211.02  بـباتنة1996-07-07

فزاني   رفیق 25005197 مقبول6310.76  بـباتنة1998-01-28

كبي   رفیدة 25005193 جید6414.14  بـباتنة1998-02-02

محمودي   رزان 25005185 قریب من الجید6513.54  بـباتنة1998-04-13

لعلى   رحمة اسراء 25005183 مقبول6610.02  بـباتنة1998-04-28

سامعي   رشا 25005187 مقبول6711.22  بـباتنة1998-10-10

لحباري   رمیساء 25005213 مقبول6811.00  بـباتنة1998-11-17

عرعار   رونق نور الیقین 25005219 جید6915.68  بـباتنة1999-10-11

سعدي   شھرة 25005397 مقبول7010.04  بـباتنة1996-07-12

طیب   شھیناز 25005405 مقبول7110.10  بـباتنة1996-10-08

جبار   شیماء 25005409 مقبول7210.84  بـباتنة1997-06-02

دیدي   شیماء 25005418 مقبول7310.78  بـالبیاضة1998-05-21

عزوز   شیماء 25005421 مقبول7411.04  بـباتنة1998-08-13

بایع راسو   شرف الدین 25005390 قریب من الجید7512.12  بـباتنة1998-12-10

بوسخاب   شھرزاد 25005401 مقبول7611.46  بـباتنة1999-01-12

زالط   مالك 25005856 مقبول7710.56  بـباتنة1997-06-30

بوخلوف   منصف 25005866 مقبول7810.92  بـباتنة1998-05-11

بن عمر   مریم 25005844 قریب من الجید7912.94  بـباتنة1998-07-25

لباللطة   مریم 25005845 جید8015.10  بـباتنة1998-08-10

عبد السالم   معز 25005852 مقبول8110.46  بـباتنة1998-10-07

مكنتیشي   اسالم 25004906 مقبول8210.72  بـباتنة1997-04-18
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خناب   اسیا 25004917 مقبول8310.84  بـباتنة1997-04-23

كرناب   اسامة 25004900 مقبول8411.50  بـباتنة1998-03-09

بن السعدي   اسماعیل 25004914 مقبول8511.16  بـباتنة1998-03-24

مكنتیشي   احمد امین 25004892 قریب من الجید8612.32  بـباتنة1998-05-03

مزیاني   ابراھیم 25004884 جید8714.72  بـباتنة1998-05-31

سعدي   اسامة 25004902 جید8815.74  بـباتنة1998-08-08

بن لوصیف   اكرام 25004920 جید8915.44  بـباتنة1998-10-09

مرزوقي   احالم 25004889 جید جدا9016.10  بـباتنة1998-12-03

بوخنوفة   ایمن 25004984 قریب من الجید9112.60  بـباتنة1997-09-10

عین حوض   ایوب 25004994 قریب من الجید9212.64  بـباتنة1998-02-26

حمادي   بھاء الدین 25005019 قریب من الجید9312.30  بـخنشلة1998-03-20

یوسف   براھیم رضوان عالء الدین 25005008 جید جدا9417.58  بـباتنة1999-04-27

تومي   خدیجة 25005089 مقبول9510.10  بـقسنطینة1995-06-19

لوصیف   درصاف 25005113 قریب من الجید9612.12  بـباتنة1998-01-21

جنان   خلیل 25005095 قریب من الجید9712.46  بـباتنة1998-02-04

صمادي   درین 25005114 مقبول9810.38  بـباتنة1998-05-19

شبوطي   خولة 25005106 مقبول9910.08  بـباتنة1998-06-12

بوشاكر   ریان 25005237 قریب من الجید10013.42  بـباتنة1998-07-06

مجوج   ریان 25005246 مقبول10110.86  بـباتنة1998-12-31

محمودي   ریان 25006100 قریب من الجید10213.42  بـباتنة1998-04-13

تومي   یوسف عبد المعز 25006090 جید جدا10316.88  بـباتنة1998-09-26
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فیاللي   إلھام 25006340 جید114.54  بـباتنة1998-07-02

عشي   بثینة 25006441 مقبول210.88  بـباتنة1998-10-15

زیور   حلیمة 25006510 جید314.40  بـبوعقال1998-11-30

معمري   شیماء 25006804 قریب من الجید413.20  بـباتنة1998-01-10

شین   سندس 25006766 جید514.66  بـباتنة1998-09-22

عقون   شیماء 25006812 قریب من الجید613.92  بـباتنة1998-11-29

مسعودي   المیة 25006986 مقبول710.96  بـباتنة1998-03-17

بن بلیدة   فریال 25006963 قریب من الجید812.56  بـباتنة1998-11-27

حماد   مریم 25007071 مقبول910.02  بـباتنة1996-08-11

نزار   مروة 25007068 قریب من الجید1012.14  بـقایس1997-04-18

شیباني   مریم 25007076 قریب من الجید1113.04  بـباتنة1998-05-03

مساعدیة   مریم 25007077 قریب من الجید1212.68  بـمروانة1998-09-26

بن بالط   خلود 25007337 مقبول1311.19  بـباتنة1997-01-20

كویسي   رزیقة 25007347 مقبول1410.04  بـباتنة1997-06-06

بوھزیلة   خدیجة 25007335 مقبول1510.78  بـباتنة1997-09-09

بوفروخ   شیماء 25007388 جید جدا1616.56  بـبوزینة1998-01-03

دروال   رحیمة 25007346 قریب من الجید1712.96  بـبریكة1998-01-04

بلخیري   سعیدة 25007361 قریب من الجید1813.11  بـباتنة1998-01-04

بن كرامة   رقیة 25007349 جید1914.41  بـباتنة1998-01-07

جغولة   فاطمة الزھراء 25007411 مقبول2010.57  بـباتنة1998-01-29

بوتمجت   رونق 25007355 مقبول2111.06  بـباتنة1998-03-06

رحماني   سماح 25007367 جید2215.69  بـباتنة1998-03-06

بن كرامة   ریمة 25007358 مقبول2311.06  بـباتنة1998-03-20

فیضالي   ریان 25007356 جید2415.83  بـباتنة1998-04-27
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فرحاتي   مریم 25007423 مقبول2510.83  بـباتنة1998-05-23

صالحي   سھام 25007371 قریب من الجید2612.52  بـباتنة1998-09-25

بوخنوفة   عفیفة 25007404 مقبول2711.44  بـباتنة1998-09-30

بوعرعور   سلمى 25007365 مقبول2810.00  بـباتنة1998-11-01

نزار   رباب 25007345 مقبول2910.98  بـنقاوس1998-12-13

ھبول   ریان 25007357 مقبول3010.56  بـباتنة1999-02-12

خلفي   وسیلة 25007454 قریب من الجید3112.31  بـواد الماء1998-05-05

زازر   نادیة 25007439 مقبول3210.48  بـباتنة1998-06-17

سامعي   منار 25007435 مقبول3311.81  بـباتنة1998-09-08

بن الطاھر   ھدى 25007448 مقبول3411.87  بـباتنة1998-11-11

بوخنوفة   رحمة 25006608 قریب من الجید3513.32  بـباتنة1998-11-27

مباركي   زینب 25006682 جید3614.60  بـباتنة1998-08-01

حماد   زینب 25006683 مقبول3710.00  بـباتنة1998-09-12

فیاللي   أمال 25007291 جید3814.43  بـلمسیل1998-00-00

شالغمة   أمیرة 25007293 قریب من الجید3912.80  بـباتنة1998-01-01

زكور   ایمان 25007304 مقبول4011.19  بـباتنة1998-01-13

شالغمة   أحالم 25007285 مقبول4110.59  بـباتنة1998-02-19

دباش   جھیدة 25007315 مقبول4210.09  بـباتنة1998-05-02

أقطي   الشیماء 25006385 قریب من الجید4312.76  بـباتنة1998-06-04

خلفي   بسمة 25006455 مقبول4410.90  بـباتنة1998-01-04

بن مزھودة   رحمة 25006591 مقبول4511.32  بـباتنة1996-06-27
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مساعدیة   أیوب 25006327 مقبول111.56  بـباتنة1996-05-23

زموش   أیوب 25006328 مقبول211.28  بـباتنة1996-11-18

أبركان   أیمن 25006314 قریب من الجید312.10  بـباتنة1998-01-13

مرابطي   أیمن 25006322 مقبول411.12  بـباتنة1998-08-20

كابرین   أیمن 25006323 قریب من الجید513.40  بـباتنة1998-08-24

نزار   إلیاس 25006343 قریب من الجید613.52  بـباتنة1998-11-22

مباركي   بثینة 25006436 مقبول711.88  بـباتنة1995-12-31

مسوس   بدر الدین 25006442 مقبول810.18  بـباتنة1996-06-06

بلعقون   ایمان 25006426 قریب من الجید913.84  بـباتنة1997-10-04

دعاس   ایمان 25006429 جید1015.90  بـباتنة1998-06-25

حشاني   خولة 25006542 مقبول1111.08  بـباتنة1995-05-05

عمراتة   حنان 25006517 مقبول1210.16  بـباتنة1998-10-30

تعشیت   شكري 25006783 جید1314.04  بـباتنة1995-04-28

بوعكاز   صابرینة 25006814 مقبول1410.64  بـباتنة1995-05-22

حداد   سھام 25006768 مقبول1510.34  بـباتنة1995-10-25

راسي   شاكر 25006777 مقبول1610.70  بـباتنة1996-07-09

بوشال   شمس الدین 25006785 مقبول1711.52  بـوادي الطاقة1996-09-15

بلقاسمي   طارق 25006838 مقبول1811.76  بـمروانة1997-01-21

بوعكاز   شمس الدین 25006786 جید1914.20  بـباتنة1998-03-09

دوادي   ضیاءالدین 25006835 جید جدا2016.54  بـباتنة1998-08-16

بلقاسم   فریال 25006961 مقبول2110.70  بـباتنة1995-01-11

غبغوب   لحسن 25006988 مقبول2210.16  بـباتنة1996-04-28

بن خرنان   عقبة 25006921 مقبول2310.04  بـباتنة1996-07-23

أونیس   قطر الندى 25006975 مقبول2411.80  بـتبسة1997-10-16
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خمري   كنزة 25006982 قریب من الجید2513.80  بـباتنة1998-02-14

بن ساسي   كنزة 25006983 مقبول2610.56  بـباتنة1998-04-17

شطوف   فضیلة 25006968 قریب من الجید2713.34  بـباتنة1998-04-21

بیطام   ھاجر 25007170 مقبول2811.08  بـباتنة1994-12-11

جاب اهللا   محمد صابر 25007039 مقبول2911.16  بـباتنة1997-01-26

شطوح   مروة 25007067 مقبول3010.00  بـباتنة1997-03-31

سلیماني   لویزة 25007006 مقبول3110.60  بـباتنة1997-04-30

بلقاسم   نور اإلسالم 25007157 مقبول3210.94  بـباتنة1997-07-31

مساعدیة   مصطفى 25007084 قریب من الجید3312.86  بـباتنة1998-01-05

العشي   نور الدین 25007160 جید3414.36  بـباتنة1998-02-11

قادري   مالك 25007088 قریب من الجید3513.96  بـباتنة1998-03-22

زغینة   نصیرة 25007138 قریب من الجید3612.90  بـباتنة1998-05-18

رواقدیة   نور الھدى 25007163 جید3715.18  بـقالمة1998-05-21

مباركي   ھدیل 25007181 قریب من الجید3813.36  بـباتنة1998-06-18

روابح   ھشام 25007183 قریب من الجید3912.70  بـباتنة1998-07-08

حجیرة   مایسة 25007014 مقبول4011.32  بـباتنة1998-07-19

قعودة   ھاجر 25007175 قریب من الجید4113.38  بـباتنة1998-12-18

بن عبد اهللا   محمد ایمن 25007034 قریب من الجید4213.00  بـباتنة1999-03-19

بوتمجت   فیروز 25007413 مقبول4310.19  بـباتنة1995-06-28

بوزیان   رندة 25007353 مقبول4411.87  بـباتنة1996-08-30

شریف   یوسف 25007238 قریب من الجید4512.72  بـباتنة1996-10-25

بن كرامة   زین الدین 25007360 مقبول4610.02  بـباتنة1997-11-05

قارح   یاسر 25007226 مقبول4711.16  بـباتنة1997-12-22

وناس   ولید 25007225 جید جدا4816.90  بـباتنة1998-07-18

زیداني   یوسف 25007241 جید4914.06  بـباتنة1998-11-06

عدوان   نوال 25007445 مقبول5010.89  بـلمسیل1995-12-02

لھاللي   نجم الدین 25007440 مقبول5110.93  بـبسكرة1996-01-24

عمراوي   نسرین 25007442 مقبول5210.22  بـباتنة1996-02-21

بن أم السعد   یسرى 25007457 مقبول5310.20  بـباتنة1996-11-20
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بن حشاني   رمیساء 25006628 مقبول5410.18  بـباتنة1997-01-28

تواتي   رفیق 25006617 مقبول5510.90  بـباتنة1997-08-06

زیداني   رفیق 25006618 مقبول5611.34  بـباتنة1998-06-04

حوتي   رمیساء 25006637 مقبول5710.48  بـباتنة1998-09-27

زرقین   رزیقة 25006609 قریب من الجید5813.06  بـباتنة1998-11-12

فیضالي   زكریاء 25006667 مقبول5910.76  بـباتنة1995-04-20

سعیدي   سارة 25006685 مقبول6010.58  بـباتنة1996-01-26

دریدي   سارة 25006686 قریب من الجید6112.64  بـباتنة1996-04-15

قیرود   ریان 25006655 مقبول6210.38  بـباتنة1996-07-10

بلقاسم   سارة 25006688 جید6314.64  بـباتنة1996-12-26

بوزیدى   ریان 25006661 قریب من الجید6412.06  بـباتنة1999-01-14

رحماني   ادریس 25007301 مقبول6511.17  بـباتنة1995-02-02

بوقفة   عبد الرؤوف 25006867 مقبول6610.26  بـباتنة1995-04-04

بن كرامة   توفیق 25007311 مقبول6711.19  بـباتنة1995-10-31

رحماني   حواء 25007321 مقبول6810.43  بـباتنة1996-01-06

بن كرامة   عادل 25006857 مقبول6910.28  بـباتنة1997-01-15

كویسي   عبد الباسط 25006858 مقبول7010.14  بـباتنة1997-02-19

عرامي   أسامة 25007287 مقبول7111.85  بـباتنة1997-03-08

لحسن   بعیطیش 25007308 مقبول7211.17  بـعین ازال1997-05-10

بوراس   عبد الرؤوف 25006868 مقبول7310.12  بـباتنة1997-06-19

بلومي   عبد الرؤوف 25006869 مقبول7410.98  بـباتنة1997-07-27

شایب   عبد الرؤوف 25006870 جید7515.34  بـباتنة1998-03-19

مرادي   عبد الحمید أنور 25006866 مقبول7610.28  بـباتنة1998-05-17

بن قدور   عبد الرحیم 25006878 مقبول7710.20  بـباتنة1998-10-01

زیرق   الجمعي 25006381 مقبول7810.64  بـباتنة1995-02-14

تاعشیت   إیمان 25006354 مقبول7910.14  بـباتنة1996-01-06

مرادي   إیمان 25006357 مقبول8011.00  بـباتنة1997-07-28

مباركي   اكرام 25006379 قریب من الجید8113.20  بـباتنة1998-01-01

معاش   اسیا 25006377 جید8214.28  بـباتنة1998-05-27

475من101:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 6باتنــــة | عرعارمحمدالمدعوبوعزةكشیدة باتنة /م | 05063: المؤسسة  

بوعلي   إیمان 25006361 جید8315.78  بـباتنة1998-08-17

بن اسباع   احالم 25006367 جید جدا8416.76  بـباتنة1998-10-05

بن عامر   إیناس 25006363 جید8514.26  بـباتنة1998-10-06

بن بوزات   الھام 25006391 مقبول8611.06  بـباتنة1998-10-06

حفاف   جھاد الدین 25006472 مقبول8710.48  بـباتنة1995-10-22

سلطاني   بالل 25006459 مقبول8810.44  بـباتنة1995-11-29

لعرج   تقي الدین 25006465 مقبول8911.34  بـباتنة1996-04-05

حلیس   براھیم 25006454 مقبول9010.98  بـباتنة1997-12-19

عطااهللا   راویة 25006587 مقبول9111.02  بـباتنة1997-12-08

ریش   ذكرى 25006569 مقبول9211.88  بـباتنة1998-01-02

حشاني   رامي 25006578 مقبول9310.62  بـباتنة1998-07-02

فلوسي   أمین 25006274 مقبول9410.84  بـعین وسارة1994-11-26

بعزیزي   أمین 25006277 مقبول9510.84  بـباتنة1995-11-04

لخضر   أمینة 25006283 مقبول9610.90  بـباتنة1997-02-24

بورحلة   أمینة 25006284 مقبول9710.02  بـباتنة1997-06-26

عیادي   أمینة 25006287 جید9815.70  بـباتنة1998-03-02

زیدات   أنور 25006292 قریب من الجید9913.88  بـباتنة1998-04-11

مسوس   أكرم 25006259 جید جدا10017.10  بـباتنة1998-10-19

مسعودان   سلسبیل 25006725 مقبول10110.50  بـباتنة1997-05-16

بلھادي   سارة 25006706 مقبول10211.44  بـباتنة1998-09-19

عابد   أسامة 25006226 مقبول10310.24  بـباتنة1997-03-10

سماش   أسامة 25006231 مقبول10411.22  بـباتنة1998-03-01

منري   أشرف 25006242 مقبول10510.16  بـباتنة1998-03-12

شیبة   آمال 25006206 قریب من الجید10612.24  بـباتنة1998-05-07

ریش   أسامة 25006233 مقبول10710.24  بـباتنة1998-07-08

النوي   أسماء 25006238 قریب من الجید10812.62  بـباتنة1998-07-27

محافظ   أسماء 25006239 جید10915.96  بـباتنة1998-11-04

475من102:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 6باتنــــة |  كشیدة باتنة 2رغیس النوي عرعار محمد/ م | 05064: المؤسسة  

سرسة   أیمن 25006316 قریب من الجید113.17  بـباتنة1998-03-05

مستاري   إكرام 25006334 قریب من الجید213.54  بـباتنة1998-06-11

بوزید   إسراء 25006333 جید315.10  بـباتنة1998-07-23

ھاشمي   ایمان 25006425 مقبول410.14  بـباتنة1997-09-30

دحماني   خالد 25006526 مقبول511.22  بـباتنة1996-08-31

عالوة   حسین 25006505 مقبول610.62  بـباتنة1998-02-17

یزید   خلود 25006538 جید715.90  بـباتنة1998-07-05

زردومي   خلیل 25006540 جید814.86  بـباتنة1998-11-22

مرابطي   سمیر 25006763 مقبول911.76  بـباتنة1997-12-12

لیباریر   شھرزاد 25006788 مقبول1010.32  بـباتنة1998-01-08

عامر   شیماء 25006806 مقبول1110.72  بـباتنة1998-04-11

درغال   طارق 25006839 مقبول1211.30  بـثنیة العابد1998-05-19

مناصریة   صھیب 25006829 مقبول1311.64  بـباتنة1998-07-21

مدوخ   فادیة 25006943 مقبول1410.84  بـباتنة1996-10-26

درابلي   عماد 25006932 مقبول1510.38  بـباتنة1997-05-15

عشاري   فاطمة الزھراء 25006958 مقبول1611.02  بـباتنة1998-01-31

بلعابد   عماد الدین 25006936 مقبول1711.78  بـباتنة1998-02-27

زغیني   فریال 25006962 قریب من الجید1812.27  بـباتنة1998-05-09

بوتمجت   عبید 25006911 مقبول1910.28  بـباتنة1998-06-24

یعیش   عبد الودود 25006909 مقبول2011.76  بـباتنة1998-08-01

زیاني   عبد النور 25006907 مقبول2111.48  بـباتنة1998-10-21

بن عمار   محمد أنیس 25007023 مقبول2210.40  بـباتنة1995-02-06

شرقي   محمد لمین 25007056 مقبول2311.84  بـباتنة1995-03-09

سربوح   ھاجر 25007172 مقبول2410.34  بـباتنة1996-08-06

475من103:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 6باتنــــة |  كشیدة باتنة 2رغیس النوي عرعار محمد/ م | 05064: المؤسسة  

بلقاسم   محي الدین 25007062 مقبول2511.04  بـباتنة1996-10-20

بوعزة   مصعب 25007086 مقبول2610.60  بـسریانة1998-01-12

سیدھم   نورجیھان 25007169 جید2714.82  بـتبسة1998-02-23

شریف   مریم 25007075 قریب من الجید2812.02  بـباتنة1998-04-04

ماجي   نوح 25007155 قریب من الجید2912.98  بـباتنة1998-04-27

عشاري   مصطفى االمین 25007085 قریب من الجید3013.44  بـباتنة1998-07-30

درنون   نوارة 25007142 قریب من الجید3112.94  بـباتنة1998-07-30

مھرة   محمد طارق 25007040 جید جدا3217.56  بـباتنة1998-09-27

خلوف   معمر 25007087 مقبول3311.68  بـشلغوم العید1998-11-08

بوزیدي   منصف عبد السالم 25007109 مقبول3411.24  بـباتنة1999-02-22

جبارة   نجیب 25007128 قریب من الجید3513.46  بـباتنة1999-05-03

درغال   یونس 25007243 مقبول3610.82  بـثنیة العابد1997-07-02

بودة   یاسر 25007227 مقبول3710.64  بـباتنة1998-03-20

عاشوري   فیصل 25007414 مقبول3810.48  بـباتنة1998-04-01

بن عمومة   مروان 25007420 مقبول3910.33  بـباتنة1998-04-20

بن مزھودة   فاتح 25007410 جید4014.11  بـباتنة1998-09-23

بوھزیلة   سیف الدین 25007386 مقبول4110.65  بـباتنة1998-09-30

بوحفنة   سفیان 25007364 مقبول4211.63  بـباتنة1998-10-03

نصیب   وفاء 25007221 قریب من الجید4312.08  بـورقلة1998-10-14

رابحي   عبد اهللا 25007400 مقبول4411.17  بـباتنة1998-10-25

زیادي   یسین 25007234 قریب من الجید4512.64  بـباتنة1998-12-05

بن عمومة   عومار 25007408 مقبول4610.94  بـباتنة1999-00-00

عمري   نورالدین 25007446 مقبول4711.91  بـباتنة1998-03-18

بوراس   ریاض 25006643 مقبول4810.36  بـباتنة1997-03-03

روابح   رفیدة 25006614 قریب من الجید4912.14  بـباتنة1998-09-01

العرباوي   زھر الدین 25006671 مقبول5011.22  بـباتنة1998-01-02

قیدوم   زین الدین 25006678 قریب من الجید5112.32  بـباتنة1998-10-13

دعاس   زین الدین 25006679 جید5214.17  بـباتنة1998-11-19

بوزغایة   عبد اهللا 25006892 مقبول5310.52  بـأوالد فاضل1994-11-01

475من104:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 6باتنــــة |  كشیدة باتنة 2رغیس النوي عرعار محمد/ م | 05064: المؤسسة  

بربرة   عادل 25006856 مقبول5411.38  بـباتنة1996-10-09

بلقاسم   عبد الرزاق 25006879 مقبول5511.40  بـباتنة1996-10-15

بن ساسي   خالد 25007323 مقبول5611.46  بـباتنة1997-08-31

سایح   أسامة 25007289 قریب من الجید5712.93  بـباتنة1998-03-27

عبد السالم   ایناس 25007305 قریب من الجید5812.02  بـباتنة1998-05-24

معرف   عائشة ثراء 25006854 قریب من الجید5913.10  بـباتنة1998-08-15

قادري   عبد القادر 25006888 قریب من الجید6012.10  بـباتنة1998-11-09

معجوج   عبد الرؤوف 25006873 مقبول6110.36  بـمروانة1999-01-29

بتیرة   رانیة 25006584 مقبول6210.80  بـباتنة1998-04-26

مصباح   خیرالدین 25006560 مقبول6311.98  بـباتنة1998-05-09

بن الشریف   خولة 25006557 مقبول6410.12  بـباتنة1998-08-04

بوعكاز   دنیا 25006563 مقبول6510.70  بـباتنة1998-09-17

سلیخ   رانیا 25006580 قریب من الجید6613.92  بـباتنة1998-11-15

بوزید   دنیا زاد 25006565 مقبول6710.82  بـباتنة1998-12-14

عزیزي   أمیرة 25006270 قریب من الجید6812.02  بـباتنة1997-08-13

زیرق   أمیرة 25006271 مقبول6911.96  بـباتنة1998-06-06

زیور   أمینة 25006288 مقبول7011.94  بـباتنة1998-07-15

شطوف   سالف 25006723 جید7115.24  بـباتنة1998-03-27

زیداني   سارة 25006705 قریب من الجید7212.66  بـباتنة1998-05-01

بوزید   سعاد 25006715 مقبول7310.56  بـباتنة1998-07-03

قرفة   أحمد أمین 25006218 مقبول7410.10  بـباتنة1998-03-14

مرجة   آیة 25006208 مقبول7511.18  بـباتنة1998-06-10

خمري   آیة 25006210 جید7614.26  بـباتنة1999-04-11

475من105:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 6باتنــــة | عیسات إیدیر كشیدة الجدیدة باتنة /م | 05065: المؤسسة  

أنصر   إكرام 25006335 مقبول111.02  بـباتنة1998-08-17

مباركي   أیمن 25006324 قریب من الجید212.60  بـباتنة1999-03-03

قعودة   ایة 25006418 مقبول310.44  بـباتنة1996-05-18

لحجازي   ایمان 25006427 قریب من الجید412.42  بـباتنة1998-04-28

قیتشح   ایمان 25006428 مقبول510.86  بـباتنة1998-04-28

بوربالة   امینة 25006413 مقبول610.58  بـباتنة1998-05-29

نصر   ایمن اسالم 25006435 قریب من الجید712.64  بـباتنة1998-06-14

كحالت   ایمان 25006430 مقبول811.52  بـباتنة1998-07-05

عروسي   اماني 25006407 جید914.64  بـباتنة1998-08-09

بوزید   ایة 25006421 قریب من الجید1013.04  بـباتنة1998-10-17

خیثر   خالد 25006527 مقبول1110.32  بـباتنة1997-04-17

لونانسة   خدیجة 25006530 مقبول1210.34  بـباتنة1997-06-10

بوقفة   حنین 25006518 جید1315.40  بـباتنة1998-01-13

زیتوني   حمزة 25006513 مقبول1410.80  بـباتنة1998-03-12

بن عامر   خدیجة 25006532 مقبول1511.22  بـالشمرة1998-04-09

بوسلمة   شیماء 25006808 مقبول1611.38  بـباتنة1998-06-04

بالطیب   شیماء 25006810 مقبول1711.78  بـبسكرة1998-10-27

لعقد   سید علي 25006773 مقبول1810.12  بـباتنة1998-10-31

حواسي   شیماء 25006811 قریب من الجید1912.50  بـباتنة1998-11-01

سنینة   كنزة 25006980 مقبول2010.26  بـعین ملیلة1994-12-29

بن رمدان   لمیاء 25006993 مقبول2110.08  بـآریس1997-07-20

شنیخر   كوثر 25006984 قریب من الجید2212.52  بـباتنة1998-01-17

سعدي   فتیحة 25006959 قریب من الجید2312.66  بـباتنة1998-12-13

بن عیسى   نسرین 25007133 مقبول2410.38  بـباتنة1995-02-20

475من106:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 6باتنــــة | عیسات إیدیر كشیدة الجدیدة باتنة /م | 05065: المؤسسة  

شیمة   نسرین 25007134 مقبول2510.54  بـیاتنة1996-05-29

حشیشي   نورالدین 25007167 مقبول2610.46  بـباتنة1997-01-18

أنصر   ھاجر 25007173 قریب من الجید2712.79  بـباتنة1997-05-08

كركار   نجمة 25007125 مقبول2810.68  بـباتنة1997-10-12

بن قوتة   ندى 25007129 قریب من الجید2913.26  بـباتنة1998-12-01

مكي   نورالھدى 25007168 قریب من الجید3012.28  بـباتنة1998-02-14

بن مھدي   ھالة 25007176 ممتاز3118.02  بـباتنة1998-05-17

معفیفي   ھیثم 25007193 قریب من الجید3212.80  بـباتنة1998-07-08

ناصري   ھیبة 25007190 قریب من الجید3312.26  بـباتنة1998-08-11

بلخباط   محمد 25007019 قریب من الجید3413.78  بـتیمقاد1998-08-26

سعیدي   محمد المھدي 25007033 ممتاز3518.28  بـباتنة1998-09-20

بن قویدر   نھاد 25007140 مقبول3611.12  بـباتنة1998-10-20

لبعل   لیلى 25007010 مقبول3710.20  بـباتنة1996-11-29

صنھاجة   وسام 25007219 مقبول3811.04  بـباتنة1997-06-01

مرواني   یسمین 25007228 جید3915.02  بـباتنة1998-03-09

شعبان   وداد 25007213 جید جدا4016.66  بـمروانة1998-05-27

بوقنة   وائل 25007205 مقبول4110.60  بـباتنة1998-06-12

حفیظ   رحمة 25006604 قریب من الجید4213.58  بـباتنة1998-01-04

بوعزة   رحمة 25006605 مقبول4310.44  بـباتنة1998-01-05

سیش   رمیساء 25006632 جید4415.64  بـباتنة1998-01-10

تواتي   رمیساء 25006633 جید4514.40  بـباتنة1998-02-06

بوخالفة   رمیساء 25006634 مقبول4610.06  بـباتنة1998-03-27

بوعافیة   رقیة 25006620 مقبول4711.32  بـقسنطینة1998-09-27

بن فرحات   ریان 25006662 مقبول4811.28  بـباتنة1999-08-10

انفیف   عبد القیوم 25006889 مقبول4911.98  بـباتنة1998-05-24

بلخیر   عبد الرؤوف 25006871 قریب من الجید5012.38  بـباتنة1998-06-24

خبزقة   عبد الرؤوف 25006872 جید5114.36  بـباتنة1998-11-28

شایب   یونس 25007254 قریب من الجید5212.34  بـباتنة1997-07-17

مالوسي   یونس 25007255 مقبول5310.00  بـواد سوف1998-02-17

475من107:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 6باتنــــة | عیسات إیدیر كشیدة الجدیدة باتنة /م | 05065: المؤسسة  

بودبیزة   یونس 25007256 قریب من الجید5413.08  بـباتنة1998-03-14

محمدي   احالم 25006366 مقبول5511.84  بـباتنة1998-01-16

لونیس   إیمان 25006358 قریب من الجید5613.78  بـباتنة1998-05-03

ملیلي   الصدیق 25006386 مقبول5711.56  بـباتنة1998-06-08

سامعي   بالل 25006461 مقبول5810.26  بـباتنة1997-08-19

عاشوري   حسام 25006484 مقبول5911.38  بـباتنة1998-02-21

تواتي   سیف الدین 25006467 قریب من الجید6012.40  بـباتنة1998-08-26

ھالل   ذكرى إیمان 25006574 جید6114.34  بـباتنة1996-09-01

بن شادي   ذكرى 25006570 جید6214.82  بـباتنة1998-01-10

قرماط   خولة 25006558 مقبول6310.12  بـعین فكرون1998-09-26

بلبج   ذكرى 25006573 قریب من الجید6413.00  بـباتنة1998-09-26

شفراق   سعاد 25006713 مقبول6511.48  بـفرجیوة1996-06-22

بوسلمة   سلیمان 25006738 مقبول6610.27  بـباتنة1997-02-22

خلیفي   سلسبیل 25006727 مقبول6711.22  بـباتنة1998-01-19

علواش   سلسبیل 25006728 مقبول6811.66  بـباتنة1998-05-22

معاش   أحالم 25006213 قریب من الجید6912.68  بـباتنة1997-04-11

بن لمبارك   آیة 25006209 جید7014.02  بـآریس1998-07-24

عبدو   أحالم 25006216 قریب من الجید7113.90  بـباتنة1998-08-25

العابد   أحالم 25006217 مقبول7210.12  بـباتنة1998-10-15

475من108:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 6باتنــــة | باتنة  -2متوسطة طریق حملة  | 05066: المؤسسة  

یحیاوي   أیة روان 25006308 قریب من الجید112.80  بـتازولت1999-04-10

لمقود   بثینة 25006437 مقبول210.18  بـباتنة1996-09-20

رابحي   حنان 25006516 مقبول311.78  بـباتنة1997-10-09

أبركان   حسین 25006504 مقبول410.04  بـباتنة1997-12-12

لطیسة   حیاة 25006522 مقبول511.68  بـباتنة1998-02-19

بن بختة   سمیة 25006757 مقبول610.70  بـنقاوس1996-09-06

نصر   شیماء 25006791 مقبول710.22  بـباتنة1997-08-20

ناصر   شھیناز 25006789 مقبول810.12  بـباتنة1998-05-10

بركان   شروق 25006780 قریب من الجید913.54  بـباتنة1998-12-06

لطیسة   عفاف 25006917 قریب من الجید1013.00  بـباتنة1996-02-07

إعیش   عالء الدین 25006923 مقبول1110.16  بـباتنة1996-09-22

بن حرشاش   عقیلة 25006922 مقبول1211.16  بـباتنة1997-07-16

بوداود   المیة 25006985 جید جدا1317.22  بـعین التوتة1998-02-25

بلعویش   منیر 25007113 مقبول1410.92  بـلمسیل1997-01-12

جوزة   محمد الطاھر 25007030 مقبول1510.44  بـباتنة1997-08-19

حصروري   نجیب 25007127 قریب من الجید1612.90  بـباتنة1998-01-04

قاضي   محمد عبد الرزاق شكیب 25007041 مقبول1711.42  بـباتنة1998-01-16

فالح   نائلة 25007117 مقبول1810.48  بـباتنة1998-03-26

جبانة   ھیبة 25007189 جید1914.96  بـباتنة1998-03-30

بیطام   نسرین 25007136 قریب من الجید2012.08  بـباتنة1998-06-08

عبد الصمد   منال 25007105 مقبول2110.74  بـباتنة1998-06-10

طالبي   نور الھدى 25007165 قریب من الجید2212.98  بـباتنة1998-07-27

بوزید   نجم الدین 25007124 مقبول2310.46  بـباتنة1998-08-29

غنام   نریمان 25007132 قریب من الجید2413.78  بـمروانة1998-12-16

475من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 6باتنــــة | باتنة  -2متوسطة طریق حملة  | 05066: المؤسسة  

شباح   یعقوب 25007236 مقبول2510.50  بـباتنة1996-07-27

غناني   یسرى 25007231 مقبول2610.24  بـواد الطاقة1997-04-08

رباحي   وحید 25007211 مقبول2711.26  بـنقاوس1998-02-02

بلدي   ولید 25007224 مقبول2811.46  بـآریس1998-06-09

بنادر   وردة 25007218 قریب من الجید2912.46  بـمروانة1998-11-30

شرقي   رمیسا 25006623 مقبول3011.78  بـباتنة1994-10-30

دلندة   رھام 25006641 مقبول3111.28  بـباتنة1998-07-22

بن راضي   رحمة 25006607 قریب من الجید3213.04  بـمروانة1998-09-29

تركي   زھیرة 25006673 مقبول3310.10  بـباتنة1996-05-26

مرزوق   سارة 25006687 مقبول3411.68  بـباتنة1996-08-24

بشیر   سارة 25006690 قریب من الجید3512.90  بـلمسیل1997-07-22

دوخي   ریان 25006658 مقبول3611.10  بـباتنة1998-07-02

سماعیلي   ریمة 25006665 قریب من الجید3713.12  بـبوزینة1998-09-12

بوناب   الھام 25006390 مقبول3810.38  بـباتنة1997-08-16

بولعومات   إیمان 25006360 مقبول3910.88  بـباتنة1998-08-04

بوقریقة   إیمان 25006362 جید4014.48  بـباتنة1998-11-08

رحمین   حدة 25006478 مقبول4111.10  بـمروانة1998-02-22

سلطاني   حسام الدین 25006488 جید4214.06  بـباتنة1998-10-26

وسطاني   حسام الدین 25006489 مقبول4310.42  بـباتنة1998-11-19

خلیفي   رحمة 25006593 مقبول4410.44  بـمروانة1997-07-06

مسوس   خولة 25006555 جید4515.34  بـباتنة1998-01-16

مختاري   رانیة 25006586 جید4615.32  بـباتنة1998-08-18

بن محمود   ذكرى 25006572 قریب من الجید4712.44  بـباتنة1998-09-02

مسعودي   أمین 25006278 مقبول4811.64  بـباتنة1996-03-04

صحراوي   أكرم 25006255 قریب من الجید4912.58  بـباتنة1998-02-05

لحمر   أمنة 25006264 مقبول5010.16  بـبوزینة1998-07-18

خوالدي   أسامة 25006232 جید جدا5116.00  بـلمصارة1998-04-21

475من110:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 6باتنــــة | باتنة - مدرسة صغار المكفوفین  | 05067: المؤسسة  

منزر   عبد الغني 25005672 قریب من الجید112.71  بـثنیة العابد1995-03-06

بوبیش   إسالم 25005671 قریب من الجید213.10  بـأریس1996-07-08

مخلوفي   أحمد 25005222 قریب من الجید312.00  بـباتنة1994-03-11

صفیة   عبد الكریم 25005221 مقبول411.06  بـتازولت1997-05-03

تمرابت   ھند 25006104 مقبول510.13  بـتازولت1994-06-24

475من111:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 6باتنــــة | باتنة - متوسطة القطب الجامعي  | 05068: المؤسسة  

بن الزغدة   أیمن 25006319 جید114.32  بـالمیلیة1998-05-22

لمصارة   أیمن 25006320 جید جدا216.60  بـتازولت1998-06-07

طالب   أیمن 25006321 مقبول311.22  بـباتنة1998-08-01

حلیمي   الیاس 25006404 قریب من الجید412.64  بـبسكرة1999-01-31

بلقاسمي   خلیل 25006541 مقبول511.24  بـباتنة1998-11-24

معاشي   سیف الدین 25006775 مقبول610.08  بـباتنة1997-08-02

أنصر   شیماء 25006792 قریب من الجید712.20  بـباتنة1997-11-01

بغامي   شیماء 25006793 مقبول810.96  بـعین آزال1997-11-27

محمد   شیرین 25006790 مقبول910.89  بـسوریا1998-04-12

لخضر   شیماء 25006809 مقبول1010.40  بـباتنة1998-09-14

بلقاسمي   صفاء مروى 25006818 مقبول1111.14  بـباتنة1998-09-25

بوضیاف   عائشة 25006843 مقبول1210.80  بـباتنة1999-01-09

مخلوفي   فرید 25006964 قریب من الجید1312.00  بـنقاوس1998-11-18

یزة   محمد أمین 25007021 مقبول1410.76  بـتازولت1996-05-11

بن سلیطان   منصف 25007108 مقبول1510.36  بـتازولت1996-12-28

شخار   نصر الدین 25007137 مقبول1610.14  بـحمامات1997-09-16

عرباوي   مرزوقة 25007065 مقبول1710.08  بـباتنة1998-02-03

فیضالي   نسرین 25007135 قریب من الجید1812.60  بـباتنة1998-03-07

ملیزي   ھیثم 25007192 قریب من الجید1912.00  بـنقاوس1998-05-17

سعادنة   محمد األمین 25007028 قریب من الجید2012.00  بـباتنة1998-05-29

بن جدو   محمد خلیل 25007036 مقبول2111.72  بـباتنة1998-08-03

خنیش   محمد نور 25007059 قریب من الجید2212.24  بـباتنة1998-08-08

زقادة   محمد علي 25007054 قریب من الجید2313.58  بـباتنة1998-10-13

بعاسو   ھبة اهللا 25007178 قریب من الجید2413.34  بـنقاوس1998-11-01

475من112:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 6باتنــــة | باتنة - متوسطة القطب الجامعي  | 05068: المؤسسة  

رقیق   محمد نزیم 25007058 قریب من الجید2512.76  بـبریكة1999-02-13

حجیج   یوسف 25007239 قریب من الجید2613.02  بـباتنة1998-02-20

لغدیر   روان 25006642 قریب من الجید2713.44  بـباتنة1998-04-18

حداد   رمیساء 25006636 جید جدا2816.30  بـباتنة1998-07-24

عنصر   رحمة 25006606 مقبول2910.10  بـباتنة1998-09-23

زروال   رمیساء 25006638 جید3014.84  بـباتنة1998-09-29

نزال   زین الدین 25006676 قریب من الجید3112.42  بـباتنة1998-02-02

مدوار   ریان 25006660 مقبول3211.76  بـباتنة1998-11-06

عرقابي   عبد الغاني 25006884 مقبول3311.28  بـباتنة1999-03-18

لوشان   الزھرة 25006384 قریب من الجید3413.04  بـباتنة1999-01-21

بوعالق   حسام 25006480 مقبول3511.68  بـبابار1995-03-30

بن معمر   جواھر 25006473 مقبول3611.12  بـباتنة1997-10-04

عبد العزیز   تاج اإلخالص 25006464 جید3715.10  بـباتنة1998-06-09

شعابنة   ذكرى 25006567 مقبول3810.30  بـباتنة1997-08-20

بن شدة   أمینة 25006289 جید3914.18  بـباتنة1998-10-29

لحباري   سماح 25006739 مقبول4010.04  بـباتنة1994-11-20

بن مزھودة   سمراء 25006743 مقبول4110.30  بـباتنة1995-09-18

عمراوي   سلیم 25006736 مقبول4210.16  بـباتنة1996-08-30

بعطوش   سلیم 25006737 قریب من الجید4312.64  بـباتنة1997-10-06

نصر   أحالم 25006215 مقبول4410.98  بـوھران1997-10-19

عبد المومناوي   أحمد أمین 25006219 مقبول4510.14  بـباتنة1998-03-23

بلعیدي   أشرف 25006243 جید جدا4616.06  بـباتنة1998-06-25

بن دردوخ   آمال 25006207 مقبول4710.24  بـباتنة1998-08-13

475من113:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة - ورتال بشیر الدعو سیدي حني /م | 05075: المؤسسة  

فاطمي   اسمھان 25007595 مقبول110.52  بـباتنة1998-04-15

شنیخر   افراح 25007603 مقبول210.16  بـباتنة1998-08-06

بركات   الحسین 25007607 قریب من الجید312.18  بـعین یاقوت1998-08-19

وناس   انفال 25007643 مقبول410.63  بـباتنة1995-03-28

شرفي   الیامین 25007630 مقبول510.52  بـباتنة1995-11-22

سرحاني   امینةوئام 25007641 قریب من الجید613.88  بـباتنة1998-03-12

فیاللي   ایمن 25007658 مقبول711.28  بـباتنة1999-02-17

لمباركیة   المھدي 25007624 قریب من الجید813.10  بـباتنة1999-03-22

مزعاش   بالل 25007679 مقبول910.06  بـباتنة1997-08-29

نایلي   ایوب 25007672 مقبول1011.78  بـباتنة1998-05-21

بن عبید   راشدة 25007802 مقبول1110.02  بـباتنة1997-08-07

مجدوب   ذكرى 25007793 مقبول1210.88  بـباتنة1998-03-11

شنوف   خدیجة 25007752 مقبول1311.18  بـالشمرة1998-04-30

الوافي   دنیا 25007787 جید جدا1416.48  بـباتنة1998-06-23

شوحة   ذكرى 25007795 مقبول1510.12  بـباتنة1998-07-17

شرفة   ربیعة 25007828 مقبول1611.52  بـباتنة1998-12-25

بن رقیة   رومیساء 25007872 مقبول1710.06  بـباتنة1997-01-21

مسعود ذبیح   ریان 25007877 مقبول1811.90  بـباتنة1997-04-19

بن دادة   زكریاء 25007906 مقبول1910.18  بـبریكة1997-09-20

عبد المومناوي   زكریاء 25007908 مقبول2010.32  بـباتنة1998-09-16

راقد   ریان 25007889 قریب من الجید2113.19  بـباتنة1998-10-01

بوقول   سمیة 25007984 مقبول2210.68  بـباتنة1997-08-08

فرفاري   زین الدین 25007924 مقبول2310.50  بـباتنة1998-04-12

وھابي   سفیان 25007973 قریب من الجید2413.76  بـباتنة1998-05-19

475من114:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة - ورتال بشیر الدعو سیدي حني /م | 05075: المؤسسة  

تمیزابت   سكورة 25007974 مقبول2510.50  بـشلیا1998-11-20

سماعیل   شھرزاد 25008037 مقبول2610.28  بـباتنة1996-03-17

تونسي   شھیناز 25008041 قریب من الجید2713.56  بـباتنة1998-11-04

قزیني   شیماء 25008049 مقبول2811.16  بـباتنة1998-12-24

اسماعیل   عقبة 25008151 مقبول2910.24  بـتازولت1995-02-05

مراح   عبد الرحمان 25008096 مقبول3010.32  بـباتنة1996-04-20

دمیخة   عبد الرحیم 25008102 قریب من الجید3112.06  بـباتنة1998-09-08

بن داوي   عبد النور 25008133 مقبول3211.36  بـیاتنة1998-11-22

بوخنوفة   عمادالدین 25008171 مقبول3310.54  بـباتنة1996-04-11

علیوش   لقمان 25008242 قریب من الجید3412.86  بـقسنطینة1998-10-12

یحیاوي   محمد امین 25008284 قریب من الجید3513.92  بـباتنة1998-02-13

بن النوي   محمد اقبال 25008276 قریب من الجید3613.72  بـباتنة1998-06-05

معلم   محمد صالح الدین 25008294 جید3714.24  بـباتنة1998-09-22

منصوري   نورالدین 25008433 قریب من الجید3813.42  بـباتنة1996-05-06

بلغوار   نسرین 25008396 مقبول3910.96  بـباتنة1997-07-11

بومجان   یاسر 25008489 مقبول4011.30  بـباتنة1998-01-11

بن داوي   وسام 25008477 قریب من الجید4113.94  بـباتنة1998-05-27

برحایل   وائل 25008470 مقبول4210.76  بـباتنة1998-07-21

شلغام   یاسر 25008491 جید4314.72  بـسطیف1999-01-06

نزار   یونس 25008535 قریب من الجید4412.52  بـباتنة1997-08-10

دربالي   یونس اسالم 25008538 مقبول4510.44  بـخنشلة1998-11-27

475من115:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة ) - بوعریف( صمادي رابح /م | 05076: المؤسسة  

الوافي   آیمن 25007477 مقبول110.16  بـباتنة1997-03-15

برسولي   آمنة 25007470 مقبول210.86  بـباتنة1998-04-04

بوذیبي   أسامة 25007491 مقبول310.98  بـباتنة1998-04-23

شبي   أسماء 25007494 جید415.06  بـباتنة1998-05-25

نزار   آیة 25007473 قریب من الجید513.36  بـباتنة1998-06-04

ملولي   آیة 25007474 جید614.30  بـمروانة1998-07-08

جبایلي   أماني 25007504 جید715.10  بـباتنة1998-07-19

جبار   آنس نور اإلسالم 25007471 قریب من الجید813.94  بـباتنة1998-08-29

ھراد   أسماء 25007495 مقبول911.26  بـمنعة1998-11-12

عالوة   آیة 25007476 جید جدا1017.16  بـباتنة1998-11-13

زلماط   أمال 25007501 مقبول1111.96  بـباتنة1998-12-27

خاف اهللا   إسالم 25007548 مقبول1210.62  بـباتنة1997-05-15

كمایشیة   اریج 25007582 جید1315.82  بـباتنة1998-00-00

خنشالي   أمیمة 25007523 قریب من الجید1413.25  بـباتنة1998-06-07

جنان   أنور 25007531 قریب من الجید1512.72  بـباتنة1998-06-08

سعیدي   إلیاس 25007569 جید1614.20  بـباتنة1998-07-24

غربي   أیمن 25007539 قریب من الجید1712.58  بـباتنة1998-09-09

بریك   إیمان 25007571 قریب من الجید1813.60  بـباتنة1998-09-22

زرقین   إسراء 25007546 قریب من الجید1913.54  بـباتنة1998-10-19

بضیاف   أمیرة 25007521 قریب من الجید2013.78  بـباتنة1999-03-08

حسرومي   ایمان 25007648 مقبول2111.10  بـباتنة1995-05-31

حساني   ایمان 25007653 مقبول2210.00  بـعین التوتة1998-02-18

لعور   حبیبة 25007707 مقبول2311.36  بـباتنة1997-09-23

بھلول   تقي الدین 25007690 مقبول2410.72  بـباتنة1998-01-19

475من116:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة ) - بوعریف( صمادي رابح /م | 05076: المؤسسة  

شیحة   تاج الدین 25007683 قریب من الجید2512.98  بـباتنة1998-04-25

بلول   جیھان 25007705 قریب من الجید2613.24  بـباتنة1998-08-01

شناف   رامي محمد رشاد 25007806 مقبول2711.16  بـباتنة1998-06-03

فایزة   حسام الدین 25007720 مقبول2811.56  بـباتنة1998-06-27

لریبي   خولة 25007776 جید جدا2917.58  بـباتنة1998-07-18

غنامي   حسین مرتضى 25007729 مقبول3010.14  بـباتنة1998-09-19

ممو   درین 25007782 مقبول3110.26  بـبسكرة1998-09-24

عواج   دینة 25007792 مقبول3211.62  بـالمعذر1998-12-02

بن دریھم   رابح الصغیر 25007801 قریب من الجید3312.84  بـباتنة1998-12-08

مسامح   درین 25007783 قریب من الجید3413.78  بـباتنة1999-01-14

دردر   دنیا 25007789 قریب من الجید3513.20  بـباتنة1999-01-26

صید   رضا 25007838 مقبول3611.92  بـباتنة1997-02-12

غنیمي   رمیساء 25007852 مقبول3710.08  بـباتنة1998-01-02

مقاوسي   رمیساء 25007856 جید3814.32  بـباتنة1998-08-30

لبرارقة   رمیساء 25007857 جید جدا3917.16  بـباتنة1998-12-03

فریطاس   رحمة 25007834 قریب من الجید4012.30  بـباتنة1999-05-27

سعدیو   ریمة 25007900 مقبول4111.02  بـباتنة1995-04-28

كاتب   ریان 25007878 مقبول4210.38  بـباتنة1997-07-18

زیرق   ریان 25007879 مقبول4310.08  بـباتنة1998-01-25

بن بوزة   ریان 25007880 مقبول4411.86  بـعین التوتة1998-03-22

شارف   ریان 25007882 مقبول4511.36  بـباتنة1998-04-10

بن النوي   ریان 25007883 جید جدا4617.79  بـباتنة1998-04-21

بولیلة   ریان 25007886 جید4714.24  بـباتنة1998-07-25

رواق   ریاض 25007875 مقبول4810.70  بـباتنة1998-09-10

اسماعیل   ریان 25007891 مقبول4910.72  بـباتنة1998-10-26

بلمیھوب   ریان 25007892 قریب من الجید5012.88  بـباتنة1998-11-08

یعقوب   ریان دلولة 25007897 جید5114.16  بـباتنة1999-04-14

عیساوي   سارة 25007936 مقبول5210.10  بـباتنة1996-02-11

بن عبید   سیف الدین 25008005 مقبول5311.66  بـباتنة1996-11-30

475من117:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة ) - بوعریف( صمادي رابح /م | 05076: المؤسسة  

حسرومي   سلسبیل 25007976 مقبول5410.86  بـباتنة1997-07-25

خلوفي   زینة 25007932 مقبول5510.48  بـباتنة1997-11-04

غنیمي   سلسبیل 25007977 مقبول5611.36  بـباتنة1998-01-02

بوزید   سوسن 25008002 مقبول5710.22  بـباتنة1998-02-01

دحمان   سلمى 25007978 جید5814.50  بـباتنة1998-04-21

تبة   سعیدة 25007956 مقبول5910.24  بـبوزینة1998-05-16

بوتغماس   زین العابدین 25007927 مقبول6010.02  بـتازولت1998-05-23

لریبي   سارة 25007941 مقبول6111.90  بـباتنة1998-06-16

شوحة   زین الدین 25007925 جید6214.32  بـباتنة1998-06-17

بن منصور   سارة 25007942 جید6314.08  بـباتنة1998-08-23

بوزید   سمیة 25007985 جید6415.18  بـباتنة1998-10-06

مدور   سندس 25007991 مقبول6511.78  بـعین التوتة1998-10-22

مسعودي   سھى 25007994 قریب من الجید6613.30  بـباتنة1998-11-03

مختاري   سعد الدین 25007954 جید جدا6716.08  بـالمعذر1998-12-26

دریدي   سعیدة نسرین 25007957 جید جدا6816.60  بـبریكة1999-04-06

كوربان   شافي 25008020 مقبول6911.18  بـقایس1996-01-18

بن حسن   شیماء 25008045 مقبول7011.58  بـباتنة1997-02-19

شعابنة   شیماء ریان 25008050 مقبول7110.32  بـباتنة1997-12-09

طورش   شھر الدین 25008036 قریب من الجید7213.18  بـباتنة1998-07-01

درنوني   عبدالرؤوف ضیاء الدبن 25008136 قریب من الجید7312.14  بـباتنة1998-06-13

طیار   عبد السالم 25008107 مقبول7411.46  بـباتنة1998-07-02

بن الطیب   عبدالغاني 25008138 مقبول7511.08  بـبریكة1998-07-08

جعفر   عبلة 25008141 جید7615.80  بـباتنة1998-10-30

قارة   فریدة 25008198 مقبول7711.94  بـباتنة1996-09-01

علوي   فریال 25008194 قریب من الجید7813.10  بـعنابة1997-01-29

خریف   قطر الندى 25008221 جید7914.34  بـباتنة1998-03-12

مریم   فادیة 25008183 مقبول8010.96  بـباتنة1998-07-03

لحباري   كھینة مونیة 25008232 قریب من الجید8113.04  بـباتنة1998-08-22

حیدوسي   لیامین 25008244 مقبول8210.30  بـباتنة1998-08-22

475من118:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة ) - بوعریف( صمادي رابح /م | 05076: المؤسسة  

بوحبیلة   فارس 25008186 مقبول8310.96  بـباتنة1998-09-10

عمامرة   محسن 25008250 جید جدا8416.28  بـباتنة1998-09-17

الزین   كوثر 25008235 جید8514.10  بـباتنة1999-08-10

زحاف   محمد سیف الدین 25008291 جید8614.94  بـباتنة1998-02-17

خرشوش   مروة 25008319 جید8714.16  بـباتنة1998-04-11

حیرش   مروى 25008323 قریب من الجید8812.48  بـباتنة1998-04-12

غسكیل   منصف تقي الدین 25008356 جید8914.88  بـباتنة1998-07-11

بوسھلة   محمد إدریس 25008273 مقبول9011.86  بـباتنة1998-09-09

بوجوراف   محمد الغزالي 25008281 مقبول9110.10  بـباتنة1998-10-16

ازرایب   مصعب 25008341 قریب من الجید9212.50  بـباتنة1998-10-16

مرازقة   مریم میساء 25008334 قریب من الجید9313.38  بـباتنة1998-11-05

غراب   محمد الصالح أمین 25008279 جید9414.54  بـباتنة1998-12-04

بن ساسي   مریم 25008330 قریب من الجید9513.15  بـباتنة1998-12-05

أقتي   مریم 25008331 قریب من الجید9613.14  بـباتنة1999-01-09

لیتامة   محمد ھشام 25008301 مقبول9710.68  بـباتنة1999-02-07

مالخسو   مریم 25008332 جید9814.60  بـخنشلة1999-05-30

زغینة   یسرى 25008500 مقبول9910.92  بـباتنة1997-01-08

شرفي   مونیة 25008376 قریب من الجید10013.92  بـباتنة1998-01-17

خالدي   نوح 25008408 مقبول10110.36  بـباتنة1998-01-31

عبابسة مواقي   وائل عبد الرحیم 25008472 قریب من الجید10212.70  بـباتنة1998-02-01

عكاش   نور الھدى 25008429 قریب من الجید10313.88  بـباتنة1998-02-13

بوكرشة   یسرى 25008504 مقبول10411.30  بـباتنة1998-02-22

بوعزة   نھى 25008406 قریب من الجید10513.56  بـباتنة1998-03-08

ذھبة   میار شریفة 25008377 جید جدا10616.20  بـباتنة1998-04-07

بش   نجاة 25008384 جید10715.36  بـباتنة1998-04-27

عاجل   وسام 25008478 قریب من الجید10812.08  بـباتنة1998-06-16

مقراني   ھاجر 25008439 قریب من الجید10913.40  بـأریس1998-06-22

مقالتي   ھاجر 25008440 مقبول11010.60  بـباتنة1998-08-10

فالح   وائل عبد الجلیل 25008471 قریب من الجید11112.84  بـباتنة1998-08-22

475من119:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة ) - بوعریف( صمادي رابح /م | 05076: المؤسسة  

بن لمبارك   مھدي 25008374 مقبول11210.26  بـباتنة1999-01-06

قیدوم   نادین 25008381 جید11314.62  بـباتنة1999-03-12

دالل   یسریة 25008520 قریب من الجید11412.26  بـباتنة1998-05-20

بوحالس   یونس 25008536 قریب من الجید11512.86  بـباتنة1998-11-18

475من120:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة - متوسطة  طارق بن زیاد  | 05077: المؤسسة  

برقوق   أماني 25007502 مقبول111.48  بـباتنة1996-10-03

بن حارة   آیة 25007472 مقبول211.68  بـباتنة1998-01-14

بلجبل   أكرم 25007499 مقبول311.38  بـبسكرة1998-03-31

بعزیز   أحمد ضیاء الدین 25007483 جید414.22  بـباتنة1998-08-29

زرقین   أمیر 25007507 مقبول510.44  بـباتنة1998-09-07

بوتي   أسامة 25007493 قریب من الجید612.26  بـباتنة1998-09-17

بن رقیة   أحمد 25007481 قریب من الجید712.72  بـباتنة1998-10-19

بوقزي   أسماء 25007496 قریب من الجید813.18  بـشیر1998-11-22

یحي   إسماعیل 25007551 مقبول910.00  بـباتنة1997-01-02

مرواني   إلھام 25007557 مقبول1010.18  بـباتنة1997-03-05

زروال   أیمن 25007535 مقبول1110.02  بـباتنة1997-07-01

بنارة   إبتسام 25007545 مقبول1210.42  بـباتنة1998-02-22

بوسلیماني   أیمن 25007537 جید1314.92  بـباتنة1998-04-19

عطوش   أیوب 25007544 مقبول1410.16  بـباتنة1998-05-06

حاج عیسى   أمیرة 25007519 مقبول1511.74  بـباتنة1998-05-16

شناف   أمیمة 25007522 قریب من الجید1613.42  بـباتنة1998-05-30

نواورة   أمینة الزھراء 25007527 مقبول1711.15  بـباتنة1998-08-16

مقیدش   أیة الحسن 25007533 مقبول1811.32  بـباتنة1998-09-28

العمراوي   ابراھیم أنیس 25007577 قریب من الجید1912.84  بـباتنة1998-10-26

بغامي   إسكندرمریسم 25007547 مقبول2011.16  بـباتنة1998-11-12

جعفر   أیمن 25007541 جید2114.26  بـباتنة1998-11-21

حمزة   اكرم 25007606 قریب من الجید2213.16  بـباتنة1998-11-25

حداد   الیاس 25007627 مقبول2310.32  بـمنعة1995-05-02

بوراس   امیرة 25007634 مقبول2410.66  بـباتنة1997-09-06

475من121:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 7باتنــــة | باتنة - متوسطة  طارق بن زیاد  | 05077: المؤسسة  

حتنة   امیرة 25007636 جید2515.10  بـباتنة1998-05-10

كیحال   العارم لینا 25007623 جید2614.54  بـباتنة1998-07-06

لمباركیة   الیاس مسعود 25007629 جید2714.36  بـباتنة1998-07-20

عبید   ایة 25007646 قریب من الجید2812.36  بـباتنة1998-08-12

كورار   امیرة 25007637 مقبول2911.84  بـباتنة1998-10-22

حمیزي   ایة 25007647 جید3015.02  بـمروانة1999-05-07

أكساس   حبیبة 25007706 مقبول3110.60  بـباتنة1997-04-06

بوراس   یسرى 25007682 قریب من الجید3212.38  بـباتنة1998-03-03

سدرات   بثینة 25007674 قریب من الجید3313.66  بـباتنة1998-04-02

بن قدور   خالد 25007742 جید3414.00  بـباتنة1995-02-18

حموتة   حیاة 25007740 مقبول3510.42  بـباتنة1995-05-11

بكوش   عبد رؤوف 25007796 مقبول3611.78  بـباتنة1997-04-05

بن سخریة   رامي 25007805 مقبول3710.24  بـآریس1997-04-13

قادرة   دنیا 25007785 مقبول3810.98  بـباتنة1997-06-23

حموتة   حسان 25007721 قریب من الجید3913.66  بـباتنة1998-01-05

راقدي   ذكرى 25007794 مقبول4010.18  بـباتنة1998-07-02

عرباوي   خدیجة 25007754 مقبول4110.18  بـباتنة1998-08-06

مرغمي   حنان 25007738 قریب من الجید4213.77  بـباتنة1998-11-04

بركاني   دنیا زاد 25007790 جید4314.80  بـباتنة1998-12-07

شرقي   رمزي 25007846 مقبول4410.62  بـباتنة1996-01-23

بن كرامة   رانیة 25007821 مقبول4511.48  بـباتنة1997-07-17

بن طلحة   رمیساء 25007855 مقبول4610.32  بـباتنة1998-05-18

بونوارة   ریمة 25007901 مقبول4710.04  بـباتنة1996-05-25

عیاشي   ریم 25007899 مقبول4810.22  بـباتنة1997-06-25

عیساني   ریان 25007881 قریب من الجید4913.08  بـباتنة1998-04-10

خلخال   ریان سمر 25007898 جید جدا5017.26  بـباتنة1998-05-01

جعبة   ریان 25007885 مقبول5110.52  بـباتنة1998-05-10

شرفي   رونق 25007874 مقبول5210.06  بـباتنة1998-06-12

مرازقة   ریان 25007887 قریب من الجید5313.92  بـالعلمة1998-08-19
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محیور   ریان 25007888 قریب من الجید5413.94  بـباتنة1998-09-25

زرقین   ریان 25007895 مقبول5510.46  بـباتنة1999-03-16

تومي   ریان 25007896 قریب من الجید5612.02  بـباتنة1999-08-27

مزاھدیة   سارة 25007934 مقبول5710.88  بـباتنة1995-06-07

شنوفي   سھیلة 25007997 مقبول5810.90  بـباتنة1996-03-28

شوحة   سارة 25007938 مقبول5911.84  بـباتنة1998-01-15

سعیدي   زینب 25007929 قریب من الجید6012.58  بـباتنة1998-02-26

ایت صدیق   سفیان 25007971 جید6114.16  بـباتنة1998-04-02

بوعكاز   سارة 25007939 مقبول6211.48  بـباتنة1998-04-07

زمورة   ھاجر 25007919 قریب من الجید6313.68  بـباتنة1998-08-01

بن سالم   سماح 25007982 جید جدا6416.02  بـثنیة العابد1998-08-22

شكال   سارة 25007943 مقبول6510.66  بـباتنة1998-09-01

عاشوري   زینب 25007931 مقبول6610.34  بـباتنة1998-09-30

لطرش   سرین بن 25007952 قریب من الجید6712.66  بـباتنة1998-10-23

قودة   سحر أمال 25007951 قریب من الجید6812.20  بـباتنة1999-01-03

بومعراف   شرف الدین 25008022 مقبول6911.22  بـاوالد فاضل1997-03-18

باشة   شھرزاد 25008038 جید7015.48  بـباتنة1998-01-02

زراري   شیماء 25008046 مقبول7110.44  بـباتنة1998-02-09

وناسي   شفیق 25008030 قریب من الجید7212.56  بـخنشلة1998-11-06

غشام   شیماء 25008048 مقبول7310.12  بـباتنة1998-11-15

بوطالبي   شمس الھدى 25008033 مقبول7410.32  بـباتنة1999-03-08

لمباركیة   عبد اللطیف 25008127 مقبول7510.12  بـباتنة1996-03-18

سدور   صالح الدین 25008072 مقبول7611.30  بـعنابة1998-01-29

معكوف   عادل 25008086 مقبول7710.98  بـباتنة1998-02-03

بوخنوفة   صوفیا كھینة 25008076 جید7815.86  بـباتنة1998-05-21

خنوش   صھیب 25008074 مقبول7910.80  بـعین التوتة1998-05-24

عثماني   عبد الكریم 25008126 مقبول8010.18  بـباتنة1998-05-25

بن یحي   صفاء 25008069 قریب من الجید8112.74  بـباتنة1998-07-08

عدواني   عبد الحق 25008090 قریب من الجید8213.64  بـباتنة1998-08-12
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محمودي   عبیر 25008144 جید جدا8317.82  بـباتنة1998-10-02

بوعكاز   عبد اللطیف 25008129 جید8414.26  بـباتنة1998-11-09

بن حلیمة   عاطف 25008088 مقبول8511.44  بـباتنة1998-11-27

خالفي   محمد 25008251 مقبول8610.02  بـباتنة1994-12-14

بولطیف   فدوى 25008192 مقبول8710.98  بـباتنة1995-08-19

شوحة   ماجدة 25008248 مقبول8810.96  بـباتنة1996-03-17

خاللفة   فطیمة 25008200 مقبول8910.72  بـتیمقاد1996-03-30

خالف   محمد 25008256 مقبول9010.68  بـتكوت1996-05-02

عشي   لبنى 25008237 مقبول9110.06  بـباتنة1996-11-19

فرحات   لخضر 25008240 مقبول9210.02  بـباتنة1997-03-23

مرابط   فاطمة الزھراء 25008189 مقبول9311.86  بـبریكة1997-12-18

بركاني   لبنى 25008238 جید9414.62  بـقایس1998-03-05

بومدین   كوثر 25008234 مقبول9510.30  بـباتنة1998-07-06

قودة   لیدیا 25008245 مقبول9610.25  بـباتنة1998-07-14

قباب   فریال 25008196 جید9714.40  بـباتنة1999-02-22

فراح   معتصم 25008342 مقبول9811.14  بـباتنة1996-07-02

عبد الصمد   محمد أكرم 25008270 مقبول9910.42  بـباتنة1996-08-07

میھوبي   محمد أكرم 25008271 مقبول10011.10  بـقسنطینة1997-06-14

محمودي   محمد الطاھر إسالم 25008295 مقبول10110.72  بـباتنة1997-10-12

قودة   مروى 25008322 قریب من الجید10212.10  بـباتنة1998-03-06

عباس   محمد شكیب 25008293 جید10314.34  بـباتنة1998-05-08

قادرة   محمد المھدي 25008282 جید10414.36  بـباتنة1998-05-15

أوشن   محمد أمین 25008272 مقبول10510.72  بـباتنة1998-05-16

بوخنوفة   محمد علي 25008296 جید10614.00  بـباتنة1998-05-21

غضبان   منال 25008353 جید10714.20  بـباتنة1998-07-18

شوحة   منار 25008349 مقبول10810.94  بـباتنة1998-08-30

مزیاني   مریم ریان 25008333 قریب من الجید10912.82  بـبسكرة1998-09-06

فریوخ   مروى 25008320 قریب من الجید11012.38  بـباتنة1998-11-26

مرازقة   مناسك 25008350 قریب من الجید11113.80  بـباتنة1998-12-24
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خلخال   مروى 25008325 مقبول11211.66  بـباتنة1999-02-12

حنفوق   یسرى 25008502 مقبول11310.56  بـباتنة1997-03-29

مقري   نور الھدى 25008427 قریب من الجید11413.52  بـباتنة1997-09-14

زیتوني   نور االیمان 25008420 قریب من الجید11512.64  بـباتنة1998-01-03

غارو   نور الھدى 25008428 مقبول11610.14  بـباتنة1998-01-16

العمري   نوراإلسالم 25008431 جید11714.54  بـباتنة1998-01-23

مرغمي   نجاة 25008383 قریب من الجید11812.38  بـباتنة1998-03-01

جباري   میرة 25008378 مقبول11911.24  بـباتنة1998-03-30

بن یحي   ھیام 25008456 قریب من الجید12013.79  بـباتنة1998-04-19

بوحالس   نسرین 25008398 جید جدا12117.54  بـباتنة1998-04-30

برقادي   نسمة 25008399 جید12215.32  بـباتنة1998-05-15

بلوم   یاسمین 25008495 جید12315.48  بـباتنة1998-05-24

بن عاشور   نونة 25008436 جید12415.22  بـبسكرة1998-05-26

أونیسي   ھیثم عبد الرؤوف 25008469 مقبول12510.76  بـباتنة1998-06-29

بالل   وفاء 25008481 مقبول12610.80  بـباتنة1998-08-14

اسماعیل   وفاء 25008482 قریب من الجید12713.86  بـباتنة1998-08-20

درنوني   ھالة 25008443 قریب من الجید12812.82  بـالقبة1998-08-21

خرور   نسیبة 25008400 قریب من الجید12912.30  بـباتنة1998-08-30

شنة   نریمان 25008393 قریب من الجید13013.24  بـباتنة1998-09-04

بوخلوف   نسیمة 25008402 مقبول13110.96  بـباتنة1999-01-19

العایب   نادین 25008380 جید13214.22  بـباتنة1999-02-26

نصراوي   ھدایة 25008447 جید جدا13316.54  بـباتنة1999-06-10

قجیبة   یمنى 25008524 مقبول13411.02  بـباتنة1998-07-05

دعاس   یوسف 25008529 قریب من الجید13512.70  بـباتنة1998-10-01
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زغیب   اسامة 25007584 مقبول110.12  بـباتنة1996-05-02

حصروري   اشرف ضیاء الدین 25007599 قریب من الجید212.84  بـباتنة1998-03-16

بوزریعة   اكرم 25007605 مقبول310.48  بـباتنة1998-07-04

مزیاني   احالم 25007579 مقبول410.96  بـباتنة1998-07-10

اسماعیل   اسالم 25007589 جید514.92  بـباتنة1998-07-17

بلعریبي   إكرام 25007556 مقبول611.06  بـقسنطینة1998-07-22

فوحال   ایمان 25007651 مقبول710.02  بـباتنة1997-10-01

بلخیر   امیرة 25007635 مقبول810.86  بـباتنة1998-01-11

زادم   ایمان 25007652 جید914.76  بـباتنة1998-01-19

بطیب   الزھرة 25007619 مقبول1011.36  بـباتنة1998-03-23

قارح   الزھرة 25007620 قریب من الجید1113.00  بـباتنة1998-03-27

قعزیز   اماني زینب 25007633 قریب من الجید1213.12  بـباتنة1998-07-31

حیرش   ایمن 25007657 مقبول1311.34  بـباتنة1998-10-05

منصوري   ایوب 25007670 مقبول1411.16  بـباتنة1996-04-18

بربار   بثینة 25007673 مقبول1510.04  بـباتنة1998-01-01

شادلي   ایوب 25007671 مقبول1610.22  بـباتنة1998-01-26

الصغیر   ایمن محمد اسالم 25007669 قریب من الجید1713.25  بـباتنة1998-09-30

حریقة   رابح 25007798 قریب من الجید1812.06  بـباتنة1997-08-17

درنوني   دنیا 25007786 قریب من الجید1913.52  بـباتنة1998-05-18

لمباركیة   دنیا 25007788 قریب من الجید2013.62  بـباتنة1998-08-22

كواش   خلیل 25007769 قریب من الجید2112.36  بـباتنة1999-02-07

اوشن   رانیة 25007825 مقبول2211.40  بـباتنة1998-03-17

سرار   رحمة 25007833 مقبول2310.34  بـبااتنة1999-03-17

قني   ریان 25007884 مقبول2410.20  بـباتنة1998-05-07
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غولي   زكریاء 25007907 مقبول2510.06  بـباتنة1998-07-22

مردف   ریان 25007893 قریب من الجید2613.66  بـباتنة1998-11-11

طبي   سارة 25007935 مقبول2711.16  بـباتنة1996-01-25

بتیرة   سیف الدین 25008004 مقبول2810.06  بـباتنة1996-06-23

مناصریة   سھى 25007993 مقبول2910.36  بـباتنة1997-03-16

سعدي   سیف الدین 25008006 مقبول3010.62  بـباتنة1997-04-27

بلباشة   سلوى 25007979 مقبول3111.62  بـباتنة1998-00-00

ربوح   سعاد 25007953 مقبول3210.80  بـعین ملیلة1998-11-27

بوخلوط   عبید 25008142 مقبول3311.12  بـالعقلة1996-00-00

كركوري   عبد العالي 25008108 مقبول3410.38  بـباتنة1998-01-23

بوحذفان   فطیمة الزھراء 25008202 مقبول3510.72  بـتازولت1998-02-27

شبعاني   فرید 25008197 مقبول3610.42  بـباتنة1998-05-04

ربیحي   كنزة 25008229 مقبول3710.22  بـباتنة1998-05-21

معلم   فراح 25008193 قریب من الجید3812.96  بـباتنة1998-11-26

زیاني   مسیكة 25008338 مقبول3910.60  بـباتنة1996-09-26

لعالوي   مروى 25008321 قریب من الجید4013.42  بـباتنة1998-00-00

موجاري   محمد اسالم 25008275 جید4114.28  بـالمعذر1998-07-04

معرف   نور الھدى 25008426 مقبول4210.00  بـباتنة1996-09-19

موراد   نصر الدین 25008404 مقبول4310.64  بـباتنة1996-12-16

بوحفنة   ھاجر 25008437 جید4414.62  بـواد الطاقة1998-02-08

بن علجیة   نسرین 25008397 مقبول4510.96  بـعین التوتة1998-03-14

ناصري   ھاجر 25008438 قریب من الجید4613.10  بـباتنة1998-04-29

بن الشریف   یسرى 25008505 مقبول4711.50  بـباتنة1998-05-29

بن عمار   ھند 25008455 قریب من الجید4812.22  بـباتنة1998-12-23

فیاللي   یوسف 25008527 قریب من الجید4912.40  بـباتنة1996-11-23

بن یحیى   یونس 25008537 مقبول5010.52  بـباتنة1998-12-28
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كندري   انتصار 25008671 قریب من الجید112.42  بـتازولت1997-06-17

ایدیري   اكرام 25008650 جید215.12  بـباتنة1998-06-27

درغال   انفال 25008674 قریب من الجید313.96  بـتازولت1998-09-19

فرحي   خلیل 25008764 مقبول410.50  بـباتنة1996-02-28

ونیس   خولة 25008768 جید514.84  بـباتنة1998-02-28

بوشال   خیرالدین 25008773 مقبول611.80  بـباتنة1998-05-27

بن براھیم   حیاة 25008758 مقبول711.10  بـتازولت1998-06-10

فورار   رانیة 25008782 قریب من الجید813.15  بـباتنة1998-08-04

قشیش   خدیجة 25008762 جید914.44  بـباتنة1998-09-03

مباركي   ذكرى منال 25008778 مقبول1011.14  بـتازولت1999-01-06

جعفر   سالف 25008870 مقبول1111.20  بـباتنة1996-12-16

بن وخیر   سماح 25008877 مقبول1211.76  بـتازولت1997-04-05

بومعراف   سندس 25008881 جید1314.94  بـتازولت1998-06-11

صابر   زینة 25008855 مقبول1410.06  بـتازولت1998-11-04

بن قسمیة   سھام 25008883 جید1515.26  بـباتنة1998-11-24

رغدة   زینب 25008853 جید جدا1616.68  بـتازولت1999-01-28

زرقة   ھاجر 25009179 مقبول1710.84  بـآریس1997-03-20

فرحي   ھاجر 25009181 قریب من الجید1813.08  بـتازولت1998-02-26

درامنة   نسیمة 25009154 جید جدا1917.36  بـاشمول1998-04-04

رفیس   نصیرة 25009158 جید جدا2016.62  بـتازولت1998-05-15

عدودة   منال 25009117 قریب من الجید2112.22  بـباتنة1998-08-07

معمري   منال 25009118 قریب من الجید2213.22  بـتازولت1998-08-14

بیبیمون   محمدكریم 25009099 جید2315.40  بـعین التوتة1998-09-29

الزین   ھاني 25009185 مقبول2410.56  بـتازولت1999-01-30
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بوروبة   نضال 25009159 مقبول2510.16  بـقسنطینة1999-02-24

حامدي   عادل 25008953 مقبول2611.12  بـثنیة العابد1996-01-03

بن منصور   كامیلیا 25009031 مقبول2710.94  بـباتنة1997-04-13

قنون   فیروز 25009029 قریب من الجید2812.02  بـتازولت1997-05-27

برحال   فتیحة 25009021 مقبول2910.14  بـباتنة1998-04-03

لموشي   فاطمة الزھراء 25009017 قریب من الجید3013.48  بـالرباع1998-04-13

عساسي   عبد الرؤوف 25008960 قریب من الجید3112.06  بـباتنة1998-04-17

قسمیة   عائشة 25008952 قریب من الجید3213.40  بـتازولت1998-09-05

نصر   طارق 25008949 قریب من الجید3313.18  بـباتنة1998-10-11

بن حیزیة   عبد الرحمان 25008962 قریب من الجید3413.40  بـتازولت1998-10-19

بارة   عبیر 25008978 قریب من الجید3512.92  بـباتنة1998-11-09

فورار   عبیر 25008979 جید3614.44  بـباتنة1998-12-26

حیفر   عفاف 25008986 قریب من الجید3712.26  بـخنشلة1998-12-28

بودربالة   عبد الرزاق 25008965 قریب من الجید3813.64  بـتازولت1999-01-05

حیدوس   بلقاسم 25008712 مقبول3910.82  بـحاسي مسعود1997-11-03

بلعایش   بیداس 25008714 مقبول4011.12  بـتازولت1998-04-14

شریف   بالل 25008710 قریب من الجید4112.06  بـباتنة1998-05-14

تامن   تقوى 25008716 جید4214.54  بـبوزینة1998-10-11

بلعیدي   شھیناز 25008915 مقبول4311.68  بـباتنة1994-10-29

مبارك   صالح 25008927 قریب من الجید4412.38  بـباتنة1996-01-06

بن الذیب   شمس الدین 25008909 مقبول4511.44  بـشیر1997-10-04

بوحالس   رندة 25008811 جید4615.16  بـتازولت1998-02-01

مباركي   شیماء 25008925 مقبول4710.56  بـباتنة1998-05-07

عطیة   ریان ندى 25008825 جید جدا4817.54  بـباتنة1998-06-27

حفصاوي   شرف الدین 25008904 مقبول4911.82  بـباتنة1998-10-31

مزیاني   آمال 25008552 مقبول5010.52  بـتازولت1998-00-00

فرطاس   أسماء 25008572 مقبول5111.12  بـتازولت1998-06-11

حمادة   أحمدھاشم 25008564 قریب من الجید5213.84  بـباتنة1998-07-28

مباركیة   أحالم 25008559 مقبول5311.98  بـباتنة1998-08-17

475من129:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت - عبدو عیسى / م | 05108: المؤسسة  

بن بوتة   أحمد  االمین 25008561 مقبول5410.20  بـباتنة1999-02-14

عبدو   أنور 25008601 مقبول5510.58  بـتازولت1994-05-29

بوساكري   اسالم 25008633 مقبول5611.30  بـثنیة العابد1998-01-12

بن حرشاش   أنیس 25008603 جید5714.82  بـمروانة1998-04-11

بوتایدة   أنور 25008602 مقبول5811.48  بـباتنة1998-07-24

بوبیدي   اسالم 25008634 قریب من الجید5913.48  بـتازولت1998-11-07

حواس   لزھر كریم 25009049 مقبول6010.80  بـباتنة1996-10-11

حمادة   محمد نائل 25009082 جید جدا6116.06  بـبئر العتر1998-05-02

حراق   لمیس 25009054 جید جدا6216.68  بـباتنة1998-05-22

مرج   محمدأمین 25009087 مقبول6310.20  بـتازولت1998-10-19

عمروس   محمدالمھدي 25009088 قریب من الجید6413.00  بـباتنة1999-06-19

475من130:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت  - 1عباش أحمد الجدیدة/م | 05109: المؤسسة  

قاتر   یمینة 25009226 مقبول110.83  بـتازولت1996-03-09

جاري   وفاء 25009211 مقبول210.42  بـتازولت1998-05-17

سنوسي   یاسمین 25009216 قریب من الجید312.66  بـباتنة1998-07-05

بغزة   ھناء 25009201 قریب من الجید413.50  بـبومرداس1998-11-01

قرجع   ھنیدة 25009204 جید515.22  بـتازولت1998-12-15

سوداني   المنتصر باهللا 25008653 مقبول610.48  بـالحراش1996-06-30

بوزید   ایة 25008676 مقبول711.28  بـتازولت1998-04-07

كولیب   انیس 25008675 قریب من الجید812.34  بـتازولت1998-07-07

شرفي   انفال 25008673 قریب من الجید913.66  بـباتنة1998-07-17

بن علي   بثینة 25008688 مقبول1011.76  بـباتنة1998-09-02

بویعقاقن   امینة 25008669 مقبول1110.54  بـباتنة1999-02-11

عجیل   حنان 25008753 مقبول1210.76  بـباتنة1996-07-25

عبدو   ربیع 25008785 مقبول1310.34  بـباتنة1997-03-08

بن سلیطان   حنان 25008755 قریب من الجید1413.36  بـتازولت1998-06-21

زرقین   خیر الدین 25008772 مقبول1510.04  بـعین التوتة1998-07-11

شرفي   سھام 25008882 مقبول1610.24  بـوادي الطاقة1996-01-02

رواقة   سالم 25008861 مقبول1710.44  بـتازولت1998-01-03

عدوي   سوسن 25008887 قریب من الجید1813.36  بـباتنة1998-05-15

ھبول   سلمى 25008874 جید1914.32  بـتازولت1998-10-01

معو   سمیة 25008878 جید2015.08  بـوادي الطاقة1998-10-23

عزوي   سارة 25008860 جید جدا2117.42  بـباتنة1999-10-13

عسة   نادیة 25009123 مقبول2210.56  بـتازولت1997-02-24

دریدي   نسرین 25009138 مقبول2310.27  بـتازولت1997-03-02

بوضرسة   نسرین 25009149 مقبول2410.19  بـتازولت1997-10-29

475من131:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت  - 1عباش أحمد الجدیدة/م | 05109: المؤسسة  

طرج   ھاجر 25009180 قریب من الجید2512.46  بـتازولت1998-02-07

تونسي   محي الدین فیصل 25009103 مقبول2610.00  بـباتنة1998-04-14

مقالتي   نور الھدى 25009173 قریب من الجید2712.94  بـتازولت1998-05-09

عین حوض   نور اإلسالم 25009166 مقبول2810.30  بـتازولت1998-07-02

اعبش   ھانیة 25009186 جید2915.60  بـباتنة1998-07-12

رداس   نسرین 25009150 قریب من الجید3013.72  بـتازولت1998-07-21

حماطة   مھدي 25009121 قریب من الجید3113.72  بـتازولت1998-08-22

مخلوفي   مریم 25009113 قریب من الجید3213.18  بـسفیان1998-09-02

لطرش   نور الھدى 25009175 مقبول3310.18  بـباتنة1998-12-03

بن علجیة   مروة 25009107 مقبول3410.72  بـباتنة1998-12-15

بن رحال   علي 25009002 مقبول3510.82  بـتازولت1996-03-23

قدوار   كوثر 25009036 مقبول3610.71  بـتازولت1997-10-30

مالخسو   عربیة 25008980 جید3714.38  بـباتنة1998-03-15

عبد الصمد   غنیة 25009012 جید3815.28  بـتازولت1998-07-04

بویعقاقن   غادة 25009010 مقبول3910.08  بـباننة1998-09-20

بن مھنة   عبد الناصر 25008973 مقبول4010.42  بـبسكرة1998-12-08

عطیة   لبنى 25009038 قریب من الجید4113.66  بـتازولت1998-12-15

بن صیب   فریال 25009022 مقبول4210.40  بـباتنة1998-12-19

رباش   غنیة 25009013 مقبول4311.68  بـتازولت1999-04-17

رداس   حدة 25008728 مقبول4411.06  بـتازولت1996-09-07

زروال   بدر الدین 25008699 مقبول4510.22  بـتازولت1996-10-12

مسامح   بسمة 25008705 مقبول4610.06  بـبوزینة1997-06-07

زیاد   بوزید 25008713 مقبول4711.92  بـباتنة1997-08-04

شرفي   براءة 25008702 قریب من الجید4813.12  بـباتنة1998-07-17

حیفر   حسناء 25008734 مقبول4910.30  بـباتنة1999-03-10

صفیة   ریمة 25008831 مقبول5011.86  بـباتنة1998-01-31

مریم   ریان 25008817 مقبول5110.00  بـتازولت1998-02-27

بوحالس   ریان 25008819 قریب من الجید5212.02  بـباتنة1998-04-21

رفیس   شرف الدین 25008903 مقبول5311.16  بـتازولت1998-07-03

475من132:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت  - 1عباش أحمد الجدیدة/م | 05109: المؤسسة  

مقالتي   سیف الدین 25008902 مقبول5411.10  بـتازولت1998-10-05

كولیب   روان 25008813 مقبول5511.44  بـباتنة1998-10-21

جاب اهللا   رندة 25008812 مقبول5611.34  بـباتنة1998-10-30

عوف   ریان 25008824 قریب من الجید5713.86  بـتازولت1999-01-15

عبدو   شروق 25008906 جید5815.58  بـباتنة1999-01-31

عبدو   صالح الدین 25008934 جید5915.14  بـتازولت1999-03-04

عبد العالي   آیة 25008553 قریب من الجید6013.10  بـباتنة1998-01-10

اعبش   آیة سمر 25008555 جید جدا6116.46  بـباتنة1998-03-18

رفیس   أكرم فؤاد 25008577 جید6214.78  بـتازولت1998-04-01

سمایح   أمیرة 25008585 جید6315.56  بـتازولت1998-04-17

تمرابط   أمیرة 25008586 قریب من الجید6413.12  بـوادي الطاقة1998-04-30

عوف   آیة 25008554 جید6515.00  بـتازولت1998-06-04

رداس   أم ھاني 25008579 قریب من الجید6613.64  بـتازولت1998-06-27

مطاطحة   أماني 25008581 قریب من الجید6713.10  بـتازولت1998-07-17

عیسي   إسالم 25008610 مقبول6810.98  بـتازولت1995-02-05

بن علجیة   أمینة 25008599 مقبول6911.29  بـتازولت1995-06-22

حركاتي   اكرام 25008638 قریب من الجید7012.04  بـتازولت1997-03-01

اعبش   إیناس 25008620 قریب من الجید7112.52  بـتازولت1998-03-30

غسیري   إیناس 25008621 مقبول7211.82  بـتازولت1998-07-03

مصمودي   إلھام 25008612 جید7315.14  بـتازولت1998-10-06

مشاشطي   لیلى 25009056 مقبول7410.16  بـتازولت1996-07-13

بروال   محمد اسالم 25009069 مقبول7510.04  بـباتنة1997-07-28

عالق   لمیاء 25009053 جید7614.80  بـتازولت1998-02-03

حبرو   محمد 25009066 مقبول7710.70  بـتازولت1998-05-29

بن مھنة   محمد ھیثم 25009085 مقبول7811.26  بـباتنة1998-07-24

شرفي   محمد أمین 25009067 مقبول7911.96  بـباتنة1998-09-14

عمراني   محمد ناجي 25009083 قریب من الجید8013.22  بـباتنة1998-09-18

لطرش   مایسة یسرى 25009059 مقبول8111.40  بـباتنة1998-09-30

475من133:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت )-بوعدلون(بوتغماس أحمد/م | 05110: المؤسسة  

بایع راسو   ھناء 25009200 مقبول110.54  بـتازولت1996-07-09

ھبول   یسمینة 25009222 مقبول210.56  بـتبسة1997-10-08

مختاري   وائل 25009209 مقبول311.14  بـاریس1998-03-30

ھبول   ایمان 25008677 مقبول410.36  بـتازولت1997-02-15

بلومي   اكرام 25008649 مقبول510.64  بـتازولت1997-08-17

قاتر   اماني ام البنین 25008666 جید615.06  بـباتنة1998-07-03

بارة   ایمان 25008681 مقبول711.32  بـتازولت1998-07-18

عفار   انشراح 25008672 مقبول810.56  بـباتنة1999-02-18

عبداوي   خولة 25008767 مقبول910.04  بـتازولت1996-03-28

بلوام   حمیدة 25008752 قریب من الجید1012.52  بـباتنة1998-06-12

حدمر   خولة 25008770 جید1115.38  بـباتنة1998-07-23

لمباركیة   سفیان 25008867 مقبول1210.62  بـتازولت1998-03-10

بلحداد   سمیرة 25008879 مقبول1311.94  بـتازولت1998-05-09

بلوام   ھدى 25009188 مقبول1410.58  بـباتنة1995-12-18

حسیني   نھال 25009161 مقبول1511.44  بـباتنة1997-12-21

بوشارب   نصر الدین 25009157 مقبول1610.08  بـتازولت1998-00-00

رداس   نجاة 25009130 قریب من الجید1712.76  بـتازولت1998-07-18

اقدالن   نسیمة 25009155 جید1815.32  بـباتنة1998-08-13

مقالتي   نور االسالم 25009167 مقبول1911.32  بـباتنة1998-09-02

صالح   مروى 25009109 قریب من الجید2012.68  بـباتنة1998-09-23

وصاف   ندى 25009133 قریب من الجید2112.30  بـاریس1999-01-14

زرقین   مروى 25009110 جید2214.88  بـباتنة1999-01-17

بوتغماس   نورالھدى 25009178 جید2315.78  بـتازولت1999-03-01

محبوبي   عقبة 25008988 قریب من الجید2413.72  بـباتنة1998-01-25

475من134:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت )-بوعدلون(بوتغماس أحمد/م | 05110: المؤسسة  

بوزوال   فاطمة الزھراء 25009016 مقبول2510.92  بـباتنة1998-04-04

الزین   عبد الرؤوف 25008961 جید جدا2616.50  بـتازولت1998-05-20

اسماعیل   فاطمة الزھراء 25009018 جید جدا2716.92  بـتازولت1998-08-18

بن حلیس   عبد الحفیظ 25008956 قریب من الجید2812.50  بـبشار1998-08-31

زرقین   عبد الرحیم یعقوب 25008964 مقبول2910.68  بـباتنة1998-12-21

سحنوني   عماد الدین 25009007 مقبول3010.30  بـتازولت1999-01-01

حسیني   حسام الدین 25008732 مقبول3110.62  بـتازولت1996-05-10

بوذیبة   بالل 25008709 مقبول3211.48  بـتازولت1996-09-28

دردور   شریفة 25008907 مقبول3311.86  بـ تازولت1997-07-04

كحیل   شیماء 25008924 مقبول3411.44  بـ تازولت1998-04-13

سلوق   سیف الدین 25008901 جید3515.24  بـباتنة1998-07-24

بوزوال   رحمة 25008800 مقبول3611.38  بـباتنة1998-09-16

بوزید   شھرزاد 25008914 جید3715.52  بـباتنة1998-09-27

بن جابو   اسامة 25008629 قریب من الجید3812.66  بـباتنة1996-02-08

نوي   اصالة عبیر 25008637 قریب من الجید3912.06  بـقسنطینة1996-07-31

درغال   احمد صھیب 25008626 مقبول4011.00  بـباتنة1998-10-12

قنفود   لطفي 25009050 مقبول4110.30  بـتازولت1997-03-18

حیون   محمد زكریا 25009077 مقبول4210.14  بـباتنة1997-06-15

475من135:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت -5تومي أحمد تازولت ج ق/م | 05112: المؤسسة  

عورة   یاسمینة 25009217 مقبول110.38  بـتازولت1996-04-01

راس غزال   بثینة 25008687 مقبول211.60  بـباتنة1998-07-17

دردوري   حوریة 25008756 مقبول311.86  بـتازولت1998-02-09

حمامشة   درین 25008774 مقبول411.30  بـباتنة1998-04-21

ریقط   زینب 25008850 مقبول510.78  بـتازولت1995-05-30

ذراع   سھیلة 25008885 جید615.22  بـتازولت1998-07-30

شفري   سالف 25008871 قریب من الجید712.08  بـتازولت1998-08-17

بن عبیسي   نور الدین 25009168 مقبول811.90  بـوادي مریال1995-02-01

راس غزال   ھدى 25009187 مقبول910.36  بـتازولت1995-02-04

كواش   نسرین 25009136 مقبول1010.66  بـتازولت1995-04-03

قدوار   نایلة 25009126 مقبول1110.62  بـتازولت1996-06-07

بومعزة   نور الھدى 25009171 مقبول1210.32  بـتازولت1996-09-09

زرقین   محمود 25009101 مقبول1310.14  بـتازولت1997-11-04

بن جابو   نسرین 25009151 قریب من الجید1413.28  بـتازولت1998-07-27

حدادي   مسعودة 25009115 مقبول1510.82  بـتازولت1998-09-05

مختاري   نور الھدى 25009174 مقبول1611.94  بـبسكرة1998-10-20

قادري   عبد الجلیل 25008954 مقبول1710.06  بـتازولت1995-03-08

قنون   كریمة 25009033 مقبول1810.38  بـتازولت1996-02-03

بوضرسة   كنزة 25009035 قریب من الجید1913.02  بـتازولت1998-06-17

بومعراف   عبد الحق 25008958 جید2015.06  بـشیر1998-06-20

ھبول   جمال الدین 25008723 مقبول2111.60  بـباتنة1997-08-07

بن ذیب   تقوى 25008715 قریب من الجید2213.88  بـتازولت1998-03-20

بوزناق   زكریا 25008832 مقبول2310.70  بـباتنة1996-03-02

قدوار   صالح الدین 25008932 قریب من الجید2412.00  بـتازولت1996-03-20

475من136:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1تازولــــــــت | تازولت -5تومي أحمد تازولت ج ق/م | 05112: المؤسسة  

بن سلیطان   ریمة 25008830 مقبول2510.12  بـتازولت1996-06-14

بن ذیب   ریان 25008815 مقبول2611.85  بـباتنة1996-07-03

جغلول   شیماء 25008923 مقبول2710.86  بـباتنة1998-01-09

بخوش   زھیة 25008836 جید2815.34  بـتازولت1998-03-21

جماطي   ریان 25008820 مقبول2910.30  بـتازولت1998-07-22

ركیبي   ریان 25008822 جید3014.30  بـتازولت1998-08-11

یوسف   شمس الھدى 25008910 مقبول3111.68  بـباتنة1998-09-17

بوتغماس   أسامة 25008569 مقبول3211.20  بـتازولت1998-01-05

جاري   إلیاس 25008614 مقبول3310.18  بـتازولت1995-06-12

قدوار   إیمان 25008617 مقبول3411.34  بـباتنة1996-11-04

قادري   إیمان 25008618 مقبول3511.26  بـباتنة1997-02-16

عبدو   إكرام 25008611 قریب من الجید3612.10  بـتازولت1997-06-24

فرشة   أیمن 25008605 مقبول3711.08  بـتازولت1998-04-24

مشاشطي   أیوب 25008608 قریب من الجید3813.08  بـتازولت1998-07-26

مداس   إیمان 25008619 مقبول3910.54  بـتازولت1998-10-24

برباري   محمد 25009062 مقبول4010.22  بـباتنة1996-05-13

شباكي   محمد 25009065 مقبول4111.24  بـباتنة1998-04-15

بتیرة   محمد یزید 25009086 قریب من الجید4213.00  بـباتنة1998-08-29

475من137:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2تازولت - | تازولت - مؤسسة اعادة التاھیل | 05111: المؤسسة  

عبدلي   سمیر 25097109 قریب من الجید112.40  بـجرمة1969-05-19

بیا   أحمدو 25097065 قریب من الجید213.17  بـأم العسل1970-00-00

قویسم   الصالح 25097077 قریب من الجید313.10  بـبیطام1970-01-20

فرجاني   محمد عبد الباسط 25097167 مقبول410.52  بـورقلة1970-10-20

بزادة   صالح 25097111 مقبول510.81  بـسطیف1970-10-27

یخلف   توفیق 25097088 قریب من الجید613.67  بـالمعذر1971-01-01

خلیفي   عبد الكریم 25097128 قریب من الجید713.65  بـبومرداس1971-01-02

خضراوي   فرید 25097156 مقبول810.40  بـالعقلة1971-04-05

أقوجیل   عبد المالك 25097131 مقبول911.21  بـثنیة العابد1972-06-26

أرزقي   بوعالم 25097087 مقبول1010.75  بـأقبو1972-07-12

غریب   عمر 25097150 قریب من الجید1112.06  بـتبسة1974-02-08

رزیق   عبد الرزاق 25097123 قریب من الجید1212.19  بـالمسیلة1974-04-10

المیر   مبارك 25097160 قریب من الجید1312.98  بـعین صالح1974-12-01

عبد العزیز   محي الدین 25097169 مقبول1411.42  بـأوالد عطیة1975-03-25

بلعمى   عیسى 25097152 قریب من الجید1513.67  بـالمنیعة1975-10-04

غویلة   عمار 25097147 قریب من الجید1612.06  بـبني فتح1976-03-07

لعلى   إبراھیم 25097069 قریب من الجید1713.48  بـالجزار1978-03-04

متوش   مسعود 25097173 مقبول1810.92  بـواد الطاقة1980-05-30

ترغیني   فؤاد 25097153 جید1914.38  بـبسكرة1980-08-01

نزار   طالبي 25097113 قریب من الجید2013.17  بـسریانة1980-09-01

بن الذیب   فاتح 25097154 مقبول2110.88  بـعین جاسر1980-12-12

غبوبة   عبد السالم 25097124 قریب من الجید2213.73  بـبریكة1981-00-00

العلمي   علي 25097146 قریب من الجید2312.27  بـقسنطینة1981-01-11

مرابط   رضوان 25097107 قریب من الجید2413.02  بـاألخضریة1981-01-31

475من138:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2تازولت - | تازولت - مؤسسة اعادة التاھیل | 05111: المؤسسة  

مرغمي   خالد 25097092 قریب من الجید2513.27  بـتكوت1981-03-07

بوكعبارة   عمار 25097148 قریب من الجید2612.83  بـسیق1981-09-21

بوغزولة   حمزة 25097091 قریب من الجید2713.54  بـبسكرة1981-11-22

لبرارة   عبد الحلیم 25097120 جید2814.00  بـعین التوتة1982-07-03

بوھیدل   عبد الغفور 25097125 قریب من الجید2912.81  بـباتنة1982-07-27

عنایة   عدالن 25097133 جید3014.38  بـباتنة1983-02-15

تومي   عبد اهللا 25097130 قریب من الجید3113.29  بـأریس1983-06-05

كحیل   بالل 25097082 جید3214.10  بـالبلیدة1983-09-17

غنایزیة   طھ 25097114 قریب من الجید3313.44  بـالوادي1984-01-10

بكاري   عبد الكریم 25097129 مقبول3411.31  بـورقلة1986-05-05

جھرة   محمد 25097164 قریب من الجید3512.27  بـسیدي خالد1986-12-22

محجوب   عالء الدین 25097145 جید3615.85  بـباتنة1987-01-17

بن عامر   مسعود 25097174 قریب من الجید3712.04  بـأوالد عوف1988-01-20

بن جودة   جمال 25097089 قریب من الجید3812.29  بـالبلیدة1988-12-27

المودع   رضوان 25097108 قریب من الجید3913.60  بـباتنة1990-07-20

شیخ   بالل 25097084 مقبول4010.23  بـراس الوادي1994-03-22

بوطریق   نجیب 25097192 قریب من الجید4112.46  بـبرج الكیفان1977-08-16

بوشناق   یاسین 25097198 مقبول4211.31  بـعنابة1979-09-10

عویسات   ھیشام 25097196 قریب من الجید4313.85  بـبریان1984-10-01

ضمیري   میلود 25097189 قریب من الجید4413.65  بـأوالد زاوي1985-03-14

بن یحي   ھشام 25097195 قریب من الجید4513.13  بـعین التوتة1985-04-18

بلخیري   نصیر 25097193 قریب من الجید4612.81  بـباتنة1985-07-10

مباركي   یوسف 25097204 قریب من الجید4713.19  بـباتنة1985-10-17

شوكة   مسعود 25097185 قریب من الجید4813.31  بـباتنة1992-04-23

475من139:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تیمقـــــــــــاد | المتوسطة القدیمة تیمقاد  | 05120: المؤسسة  

قامو   اسامة 25009303 مقبول110.74  بـتیمقاد1998-05-19

ھزیل   بلقاسم 25009316 مقبول211.46  بـتیمقاد1998-11-28

نزار   رندة 25009380 مقبول310.84  بـتیمقاد1996-07-16

براني   رانیة 25009371 قریب من الجید413.78  بـتیمقاد1998-01-17

طراد   دالفین 25009363 جید جدا516.48  بـتیمقاد1998-04-10

بعلي   خولة 25009361 مقبول611.50  بـتیمقاد1998-06-26

مجغو   سھام 25009444 قریب من الجید712.30  بـتیمقاد1996-04-15

زروال   صبرینة 25009460 مقبول810.60  بـتیمقاد1996-05-02

بوجوراف   ریاض 25009397 مقبول910.48  بـتیمقاد1997-06-07

بادق   سارة 25009412 مقبول1010.40  بـتیمقاد1997-08-02

قطوش   رومیسة 25009395 قریب من الجید1113.14  بـتیمقاد1998-01-22

بن عائشة   ریان 25009399 جید1214.46  بـتیمقاد1998-05-02

بلكبیر   صبرینة 25009461 جید1315.02  بـباتنة1998-07-09

بومشاش   عبد الجلیل 25009469 قریب من الجید1413.98  بـتیمقاد1998-07-11

ترعي   سماھر 25009429 مقبول1511.18  بـتیمقاد1998-07-20

لبكارة   شمس 25009451 مقبول1611.38  بـباتنة1998-12-17

بادق   عبد الوھاب 25009496 مقبول1710.02  بـتیمقاد1993-03-05

لغریب   فاتح 25009514 مقبول1810.58  بـشتمة1997-03-30

بونجار   فریال 25009519 مقبول1910.42  بـالشمرة1997-09-30

مجوج   عبد المالك 25009491 قریب من الجید2012.34  بـزرالدة1998-02-16

قحام   فطیمة 25009520 مقبول2110.22  بـتیمقاد1998-05-23

بن معزة   عفاف 25009504 مقبول2211.28  بـتیمقاد1998-05-31

بلوافي   فھیمة 25009522 مقبول2310.94  بـتیمقاد1998-06-25

محبوبي   عبد النور 25009495 مقبول2410.50  بـتیمقاد1998-08-15

475من140:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تیمقـــــــــــاد | المتوسطة القدیمة تیمقاد  | 05120: المؤسسة  

بن زنفوف   عمار 25009511 مقبول2510.00  بـتیمقاد1998-08-18

بلخباط   محمد 25009552 مقبول2610.30  بـتیمقاد1996-05-06

بوبالي   محمد لمین 25009563 مقبول2710.04  بـتیمقاد1997-04-26

رحموني   محمد رؤوف 25009561 جید جدا2816.56  بـأوالد فاضل1998-01-13

بن خدیجة   محمد 25009555 مقبول2910.86  بـتیمقاد1998-05-01

زنفوف   لیندة 25009548 جید3014.82  بـتیمقاد1998-05-06

عزوز   محمد نسیم 25009564 مقبول3111.50  بـتیمقاد1998-07-02

بالة   معزالدین 25009572 مقبول3210.10  بـباتنة1998-07-07

زحزاح   مروة 25009566 قریب من الجید3312.34  بـعین ملیلة1998-07-27

عبد القوي   نور الدین 25009612 مقبول3411.12  بـباتنة1998-02-22

سلطان   ھمامة 25009625 جید3515.74  بـتیمقاد1998-03-23

بن زینة   ھاجر 25009621 قریب من الجید3612.40  بـتیمقاد1998-08-18

حنطاز   یمینة 25009653 مقبول3710.82  بـتیمقاد1997-07-02

ھادف   یاسین 25009647 مقبول3810.76  بـتیمقاد1998-09-02

صاف   یونس 25009661 قریب من الجید3913.02  بـباتنة1998-10-21

غضبان   یسرى 25009650 جید4015.44  بـتیمقاد1998-12-14

بلوافي   أكرم ضیاء الدین 25009262 مقبول4111.10  بـباتنة1998-03-11

رحموني   أسامة 25009250 مقبول4210.42  بـتیمقاد1998-03-28

بورزان   أیمن 25009276 جید جدا4316.64  بـتیمقاد1998-06-08

ریمان   أیوب 25009279 مقبول4411.06  بـباتنة1998-08-18

بن عائشة   أسامة 25009251 مقبول4511.68  بـتیمقاد1998-10-04

475من141:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تیمقـــــــــــاد | متوسطة سیدي معنصر  | 05121: المؤسسة  

بن عبیسي   حسناء 25009324 قریب من الجید113.56  بـوادي مریال1998-09-12

سدرات   رمزي 25009374 قریب من الجید212.32  بـسیدي معنصر1995-10-10

زیدو   رمزي 25009377 مقبول310.32  بـأوعاید1997-02-16

نزار   دنیا 25009365 قریب من الجید413.92  بـباتنة1997-11-11

تواتي   خلیدة 25009352 مقبول510.64  بـباتنة1997-11-28

بحري   خدیجة 25009350 مقبول610.36  بـتیمقاد1998-05-19

تیفراني   طارق 25009465 مقبول710.12  بـباتنة1995-03-05

محنة   شھرزاد 25009452 مقبول810.40  بـثنیة العابد1995-05-22

قرابة   شھیرة 25009453 مقبول910.52  بـثنیة العابد1996-02-13

خنتوش   زین الدین 25009410 قریب من الجید1012.12  بـدوار أوعاید1996-09-01

خرشوش   ریمة 25009405 مقبول1110.88  بـباتنة1996-11-30

مرواني   رومیسة 25009393 مقبول1210.36  بـتیمقاد1997-05-01

مباركي   سامي 25009418 قریب من الجید1312.20  بـتیمقاد1997-12-11

عسة   عائشة 25009466 مقبول1411.42  بـتازولت1998-01-05

غوناني   سارة 25009414 جید1514.70  بـوادي الطاقة1998-03-29

ربوح   عبد الحق 25009470 قریب من الجید1612.76  بـتیمقاد1998-04-22

بركان   عائشة 25009467 قریب من الجید1712.12  بـوادي مریال1998-06-17

منوني   ریان 25009401 جید1814.28  بـسیدي معنصر1998-07-12

شاھدي   سندرة 25009442 قریب من الجید1913.80  بـالونزة1998-08-03

زیدو   ریمة 25009406 مقبول2011.12  بـأوعاید1998-09-20

بوعروج   سارة إیمان 25009415 مقبول2110.08  بـباتنة1998-10-02

خنتوش   سلمة 25009426 مقبول2211.06  بـدوار أوعاید1998-11-05

عدوي   رمزي 25009409 مقبول2311.96  بـوادي مریال1998-12-03

بوسلیماني   شیماء 25009457 جید2414.50  بـباتنة1998-12-09

475من142:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تیمقـــــــــــاد | متوسطة سیدي معنصر  | 05121: المؤسسة  

شرفي   كنزة 25009526 مقبول2510.14  بـتازولت1995-11-11

قیدوم   فلة 25009521 قریب من الجید2613.68  بـباتنة1998-04-18

یدیر   محمد لمین 25009562 مقبول2710.02  بـباتنة1995-06-25

طكوك   محمد 25009553 مقبول2810.44  بـباتنة1996-07-27

تمرحولت   ھاجر 25009619 مقبول2910.20  بـباتنة1997-12-03

قلمامن   نور الھدى 25009616 مقبول3010.02  بـسیدي معنصر1998-09-19

بصباص   یعقوب 25009651 قریب من الجید3112.42  بـباتنة1998-04-25

شلیحي   أسماء 25009253 مقبول3210.00  بـواد مریال1998-06-10

تیفرنت   أیمن 25009277 مقبول3311.08  بـباتنة1998-06-17

بلومي   أمینة 25009270 مقبول3411.12  بـوادي مریال1998-06-28

زیدو   أمال 25009264 مقبول3511.74  بـسیدي معنصر1998-09-14

قاود   أسماء 25009254 مقبول3611.14  بـباتنة1998-10-17

یوسفي   أشرف 25009257 مقبول3711.68  بـسیدي معنصر1999-02-07

475من143:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تیمقـــــــــــاد | المتوسطة الجدیدة تیمقاد  | 05122: المؤسسة  

عبد القوي   إیمان 25009299 مقبول110.28  بـتیمقاد1995-01-01

نزار   حمزة 25009328 مقبول210.24  بـتیمقاد1996-01-04

سالم   بادیس 25009308 مقبول310.84  بـتیمقاد1998-06-24

بن عائشة   إیاد 25009298 جید415.66  بـباتنة1998-07-14

بن غبة   خولة 25009354 مقبول510.14  بـتیمقاد1995-11-02

عزیب   رابح 25009366 مقبول610.16  بـتیمقاد1996-10-19

برقیة   رانیة 25009370 مقبول710.88  بـتیمقاد1996-12-02

بن عائشة   خولة 25009357 مقبول810.00  بـتیمقاد1997-09-14

عزوز   خولة 25009359 قریب من الجید912.08  بـتیمقاد1998-05-19

بلحداد   خولة 25009360 جید1014.12  بـتیمقاد1998-05-20

منصر   رمیساء 25009378 جید1114.42  بـباتنة1998-07-17

بلقاسم بوزیدة   رمیساء 25009379 مقبول1211.14  بـباتنة1998-09-01

ھزیل   سلمى 25009428 مقبول1310.48  بـتیمقاد1996-01-10

بن عائشة   صالح الدین 25009463 مقبول1410.14  بـتیمقاد1996-06-18

دغنوش   عبد الغاني 25009478 مقبول1511.90  بـتیمقاد1997-10-16

عبد القوي   ریحان 25009403 مقبول1611.22  بـباتنة1997-10-22

بن عزوز   سارة 25009413 جید جدا1717.56  بـتیمقاد1998-00-00

قامو   ریان 25009398 مقبول1811.26  بـتیمقاد1998-02-23

غالم   شیماء 25009455 مقبول1911.28  بـتیمقاد1998-04-16

قادرة   عامر 25009468 مقبول2011.34  بـتیمقاد1998-05-10

العیساوي   عبد السالم 25009475 مقبول2110.24  بـتیمقاد1998-07-10

سلطان   سندس 25009443 مقبول2211.70  بـتیمقاد1998-08-07

بوجار   زینب 25009411 جید2314.40  بـیابوس1998-11-14

مھدي   عبیر 25009500 مقبول2411.14  بـتیمقاد1995-05-22

475من144:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تیمقـــــــــــاد | المتوسطة الجدیدة تیمقاد  | 05122: المؤسسة  

بن عائشة   عفاف 25009503 مقبول2511.52  بـباتنة1997-09-12

بن عائشة   فتیحة 25009518 مقبول2611.86  بـتیمقاد1998-02-09

قامو   كوثر 25009529 مقبول2711.86  بـتیمقاد1998-07-16

بن عائشة   عقبة 25009506 مقبول2810.48  بـبسكرة1998-07-28

حدید   مریم 25009568 مقبول2911.00  بـتیمقاد1998-02-18

بوخلوف   مریم 25009569 قریب من الجید3012.06  بـواد الطاقة1998-10-19

طیبي   ھواري 25009626 مقبول3111.38  بـوھران1995-11-27

بلوناس   نجاة 25009596 مقبول3211.66  بـتیمقاد1997-01-06

حمدود   وداد 25009629 مقبول3311.24  بـتیمقاد1997-02-16

بلحداد   نجیب 25009598 مقبول3410.10  بـتیمقاد1997-10-30

بوزیدي   ھیام 25009628 جید جدا3516.10  بـباتنة1998-08-06

تمرحولت   ھاني 25009623 قریب من الجید3612.82  بـباتنة1998-10-10

تمرحولت   ندى 25009599 جید3715.40  بـتیمقاد1998-12-19

بوغنجة   یونس 25009658 مقبول3810.44  بـتیمقاد1995-06-27

زرقاوي   یوسف 25009654 مقبول3910.54  بـتیمقاد1996-04-18

قطوش   یونس 25009659 مقبول4010.72  بـتیمقاد1996-11-30

زكري   یوسف 25009656 جید4115.44  بـتیمقاد1998-05-30

ھزیل   أیمن 25009275 جید4214.28  بـباتنة1998-04-23

منصر   أمیرة 25009269 جید4315.28  بـتیمقاد1998-05-26

شلواي   أمال 25009263 جید4414.16  بـباتنة1998-08-20

بن عائشة   أشواق 25009258 مقبول4510.66  بـباتنة1998-10-02

475من145:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| توفانـــــــــــة | توفانة - متوسطة اإلخوة عباس  | 05132: المؤسسة  

أونیسي   جمعة 25009740 مقبول110.56  بـأوالد فاضل1995-10-22

غضاضبة   بسمة 25009729 مقبول210.72  بـأوالد فاضل1997-03-28

زطوط   بثینة 25009722 جید314.10  بـأوالد فاضل1998-03-23

غضاضبة   بسام 25009727 مقبول410.70  بـأوالد فاضل1998-04-19

لونیسي   حسناء 25009745 قریب من الجید513.10  بـأوالد فاضل1998-04-20

عروفي   حیاة 25009756 جید614.04  بـفم الطوب1998-07-07

كواشي   دالل 25009772 مقبول711.00  بـأوالد فاضل1996-07-30

زراري   رمزي 25009784 مقبول811.50  بـأوالد فاضل1998-01-08

مخلوفي   رانیة 25009780 مقبول911.10  بـباتنة1998-11-25

بومعراف   فؤاد 25009861 مقبول1010.60  بـأوالد فاضل1998-03-08

زطوط   سھیلة 25009822 مقبول1111.28  بـأوالد فاضل1998-06-02

صالحي   سیف الدین 25009823 مقبول1210.78  بـأوالد فاضل1998-07-17

غضاضبة   یسرى 25009939 قریب من الجید1313.04  بـأوالد فاضل1998-04-04

لونیسي   نور الھدى 25009928 مقبول1411.88  بـأوالد فاضل1998-04-13

كنوز   مروة 25009895 جید1515.56  بـاوالد فاضل1997-12-21

مباركیة   المیة 25009882 مقبول1611.42  بـأوالد فاضل1998-02-08

بومعراف   مروى 25009896 قریب من الجید1712.82  بـباتنة1998-02-15

حسرومي   أسماء 25009680 قریب من الجید1812.04  بـأوالد فاضل1996-01-20

بن بالط   أسامة 25009677 مقبول1910.60  بـباتنة1998-05-29

بومعراف   أمیرة 25009687 قریب من الجید2013.12  بـأوالد فاضل1998-09-20

عزوز   أمال 25009686 مقبول2110.18  بـأوالد فاضل1998-09-28

محرزي   إشراق 25009700 قریب من الجید2213.58  بـباتنة1999-01-10

محرزي   إیاد الحق 25009701 جید2314.64  بـباتنة1999-01-10

475من146:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| توفانـــــــــــة | بولفرایس - اإلخوة بن مسعودة / م | 05133: المؤسسة  

أوشن   بسمة 25009728 مقبول110.56  بـأوالد فاضل1995-11-21

بومعراف   بالل 25009732 مقبول211.02  بـأوالد فاضل1995-12-13

رفاس   جفال 25009737 مقبول310.00  بـبسكرة1996-02-13

دریش   حمزة 25009750 قریب من الجید413.42  بـجامعة1996-09-18

ساحلي   بشرى 25009730 مقبول510.64  بـأوالد فاضل1997-02-01

الصید   جمال 25009739 مقبول610.06  بـأوالد فاضل1997-02-24

عقو   بدر الدین 25009725 مقبول710.74  بـأوالد فاضل1997-10-06

بومعراف   خلیفة 25009759 قریب من الجید812.22  بـأوالد فاضل1998-02-10

بحة   خولة 25009761 مقبول910.50  بـاوالد فاضل1998-06-25

بومعراف   حنان 25009753 قریب من الجید1012.74  بـأوالد فاضل1998-07-24

موري   ریمة 25009791 مقبول1110.04  بـأوالد فاضل1996-10-17

بومعراف   راضیة 25009778 جید1215.98  بـأوالد فاضل1998-03-13

زروال   رباب 25009781 قریب من الجید1312.88  بـأوالد فاضل1998-04-10

لعزیزي   سارة 25009798 جید1414.40  بـأوالد فاضل1998-06-10

حجازي   سارة 25009799 قریب من الجید1512.98  بـأوالد فاضل1998-09-20

حسرومي   عماد 25009855 مقبول1611.10  بـأوالد فاضل1995-06-12

بولسنان   عبیر 25009845 مقبول1711.08  بـفم الطوب1997-08-02

جاراهللا   شیماء 25009828 مقبول1811.58  بـأوالد فاضل1998-05-30

ھجھوج   شرف الدین 25009826 قریب من الجید1912.40  بـباتنة1998-06-29

ساحلي   عبد العزیز 25009841 قریب من الجید2012.92  بـقایس1998-11-08

شوفاوي   عائشة 25009833 جید2115.32  بـیابوس1998-11-26

غضبان   عبد النور 25009844 قریب من الجید2212.20  بـأوالد فاضل1998-12-06

بومعراف   نسرین 25009922 جید2315.58  بـأوالد فاضل1998-02-09

بن حمزة   ھارون 25009929 مقبول2411.56  بـشیر1998-04-18

475من147:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| توفانـــــــــــة | بولفرایس - اإلخوة بن مسعودة / م | 05133: المؤسسة  

بومعراف   فوزیة 25009879 مقبول2511.84  بـأوالد فاضل1994-07-10

بومعراف   فتحي 25009874 مقبول2610.58  بـأوالد فاضل1994-11-28

سایغي   مریم 25009898 مقبول2711.02  بـأوالد فاضل1997-09-08

موري   لمیس 25009885 جید2815.26  بـقایس1998-10-27

سایغي   أمینة 25009691 مقبول2911.56  بـأوالد فاضل1996-03-19

بوترید   أشرف 25009682 مقبول3010.14  بـأوالد فاضل1996-04-24

لغریب   أسامة 25009675 قریب من الجید3112.88  بـقایس1996-07-10

زغاد   أشرف 25009684 مقبول3210.96  بـقایس1997-12-11

بوروح   الویزة 25009710 مقبول3310.04  بـأوالد فاضل1998-02-13

ودفلي   أمال 25009685 ممتاز3418.00  بـقایس1998-07-14

بوروح   الھام 25009709 قریب من الجید3512.90  بـأوالد فاضل1998-07-20

بن سعیدي   أیوب 25009695 مقبول3610.72  بـأوالد فاضل1998-08-24

حجازي   آیة 25009673 جید3714.92  بـقایس1998-11-14

حجازي   أیمن 25009693 قریب من الجید3812.16  بـأوالد فاضل1998-11-24

475من148:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| توفانـــــــــــة | متوسطة اوالد فاضل مركز  | 05134: المؤسسة  

مجوج   حكیم 25009748 مقبول111.18  بـأوالد فاضل1995-01-29

علوي   جمیلة 25009741 مقبول210.14  بـأریس1995-04-08

تالوماتن   بوعزیز 25009735 مقبول311.70  بـأوالد فاضل1997-03-28

حمیزي   جالل 25009738 مقبول410.70  بـباتنة1997-10-16

بن مسعودة   بالل 25009733 قریب من الجید512.16  بـأوالد فاضل1998-02-15

غضبان   بثینة 25009723 قریب من الجید612.16  بـأوالد فاضل1998-09-27

بوثلجة   حمزة 25009752 مقبول710.90  بـأوالد فاضل1998-10-04

مرباعي   جیھان 25009743 جید جدا816.64  بـباتنة1998-11-30

مزوز   سارة 25009796 مقبول910.68  بـقایس1994-10-09

مسعودي   دنیا 25009774 مقبول1011.34  بـإشمول1996-05-08

بلباشا   زكریاء 25009793 مقبول1110.74  بـفم الطوب1997-10-23

بوقرة   دنیا 25009777 جید1214.84  بـأوالد فاضل1998-03-11

بن مسعودة   سعیدة 25009802 قریب من الجید1312.56  بـأوالد فاضل1998-05-03

بن زراري   سمیرة 25009810 قریب من الجید1412.08  بـیابوس1998-05-17

مزیاني   سعاد 25009801 جید1515.24  بـأوالد فاضل1998-07-11

فاضل   رمزي 25009785 مقبول1610.92  بـباتنة1998-07-20

حمالوي   سمیة 25009806 قریب من الجید1712.10  بـأوالد فاضل1998-09-27

بوسلسلة   عفاف 25009850 مقبول1811.08  بـأوالد فاضل1994-07-12

دنداني   عبد الرحمان 25009840 قریب من الجید1913.44  بـفم الطوب1996-02-07

غضاضبة   سیھام 25009824 مقبول2010.90  بـأوالد فاضل1996-10-20

صبور   عفاف 25009851 مقبول2110.38  بـأوالد فاضل1997-11-09

ذیاب   صالح الدین 25009831 قریب من الجید2213.66  بـأوالد فاضل1998-07-27

بشاح   عبیر 25009846 جید2315.48  بـقایس1998-09-16

نواصریة   شیماء 25009829 مقبول2411.42  بـأوالد فاضل1999-02-16

475من149:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| توفانـــــــــــة | متوسطة اوالد فاضل مركز  | 05134: المؤسسة  

مزیاني   ھشام 25009932 جید2514.02  بـأوالد فاضل1998-01-13

قرزیز   یسرى 25009938 مقبول2611.60  بـأوالد فاضل1998-02-08

رحموني   نور االیمان 25009926 جید2715.18  بـباتنة1998-04-04

مخلوفي   ھارون 25009930 مقبول2810.68  بـأوالد فاضل1998-08-01

بن زرارة   وھبي 25009936 مقبول2910.42  بـیابوس1999-03-01

ذیاب   محمد 25009888 مقبول3011.66  بـأوالد فاضل1994-00-00

جبایلي   كریمة 25009881 مقبول3110.08  بـأوالد فاضل1995-06-26

سعادنة   منانة 25009899 مقبول3211.10  بـتیمقاد1996-03-16

ذیاب   مریم 25009897 مقبول3310.10  بـأوالد فاضل1997-01-12

تاللي   لیندة 25009886 مقبول3410.10  بـقایس1997-12-10

بوتمامین   فاتح 25009872 قریب من الجید3513.08  بـأوالد فاضل1998-01-30

صبور   لخمیسي 25009883 قریب من الجید3613.78  بـأوالد فاضل1998-07-01

صبور   أسماء 25009679 مقبول3710.48  بـأوالد فاضل1994-06-11

ذیاب   أحالم 25009674 مقبول3810.76  بـأوالد فاضل1996-03-09

ذیاب   الزھرة 25009707 مقبول3911.50  بـأوالد فاضل1997-03-31

سالوي   أسیا 25009681 مقبول4011.10  بـأوالد فاضل1997-12-01

عبد الصمد   إیمان 25009704 جید جدا4116.50  بـباتنة1998-05-24

بن طراد   أیوب 25009694 قریب من الجید4213.98  بـأوالد فاضل1998-06-19

475من150:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| الشمــــــــــرة | الشمرة - عایلة العیفة الشمرة ق /م | 05144: المؤسسة  

صدوق   أنیس 25009968 مقبول111.32  بـالشمرة1995-12-10

خریف   إبتسام 25009969 مقبول210.94  بـالشمرة1996-09-11

زیور   إیمان بنت العلمي 25009977 مقبول310.78  بـالشمرة1997-11-05

معصم   إسالم 25009970 مقبول410.08  بـالشمرة1997-12-21

عایلة   آمال 25009950 مقبول510.30  بـالشمرة1998-02-03

بوبریمة   إیمان 25009975 مقبول611.66  بـالشمرة1998-02-26

بومعراف   إیمان 25009976 مقبول711.88  بـباتنة1998-03-03

بولمزایر   أسامة 25009960 جید815.72  بـالشمرة1998-04-25

أنصر   آیة 25009953 مقبول911.46  بـالشمرة1998-05-31

زیور   إیمان بنت العمري 25009978 مقبول1011.16  بـالشمرة1998-07-10

طرفایة   إكرام 25009971 مقبول1111.54  بـالشمرة1998-08-15

بوسلیماني   آمال 25009951 جید جدا1217.38  بـباتنة1998-09-25

لباللطة   آیة 25009954 مقبول1310.64  بـباتنة1998-11-12

بشقة   بالل 25010029 مقبول1411.42  بـباتنة1996-06-13

مانع   جھینة 25010037 مقبول1511.46  بـالشمرة1997-07-26

بن حدة   بسمة 25010021 مقبول1610.76  بـالشمرة1997-11-24

ذیاب   الیاس 25010005 مقبول1710.62  بـباتنة1998-02-17

بوشامة   جھاد 25010035 قریب من الجید1813.30  بـالشمرة1998-05-16

دحقال   جھاد الدین 25010036 قریب من الجید1912.26  بـالشمرة1998-12-09

بن حدة   رومیسة 25010086 مقبول2010.86  بـالشمرة1996-06-20

خادم   رحمة 25010077 مقبول2110.52  بـباتنة1997-07-16

غضبان   خلیل 25010058 جید2214.14  بـباتنة1998-05-02

عدوي   ذكرى 25010069 قریب من الجید2312.38  بـقسنطینة1998-07-15

بزوح   رمیساء 25010083 مقبول2411.84  بـالشمرة1998-08-09

475من151:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| الشمــــــــــرة | الشمرة - عایلة العیفة الشمرة ق /م | 05144: المؤسسة  

شیبان   ریان 25010088 قریب من الجید2513.88  بـباتنة1998-09-20

بن دعاس   رانیة بنت عبد الرشید 25010074 جید2614.46  بـباتنة1998-09-24

عبد الالوي   راویة 25010076 مقبول2710.80  بـالشمرة1998-10-06

حوریة   زكریاء 25010102 مقبول2810.02  بـالشمرة1995-01-27

بوریح   زھرة 25010103 مقبول2910.74  بـالشمرة1995-07-13

خریف   سعاد 25010118 مقبول3010.10  بـالشمرة1995-07-26

شھبة   زیان 25010105 مقبول3111.76  بـقصر الصبیحي1995-08-12

یبوس   عبد السالم 25010172 مقبول3210.56  بـالشمرة1995-11-13

مجاني   شیماء 25010153 مقبول3310.34  بـباتنة1996-06-15

دردوبة   غنیة 25010187 مقبول3410.92  بـعین الزیتون1997-02-18

سویح   عبد الحكیم 25010169 مقبول3510.02  بـالشمرة1997-03-30

مغراوي   سلمى 25010125 قریب من الجید3612.42  بـالشمرة1998-01-30

لكحل الذیب   سلمى 25010126 مقبول3710.26  بـالشمرة1998-02-07

مالح   شكیب أحمد أمین 25010135 جید3815.06  بـباتنة1998-05-15

بن الطیب   ریمة 25010101 جید3914.86  بـالشمرة1998-05-30

بزوح   عباس 25010166 مقبول4010.96  بـالشمرة1998-06-05

غضبان   شھیناز 25010150 جید4114.20  بـالشمرة1998-06-11

نویوة   طارق أمین 25010161 جید4214.36  بـخنشلة1998-06-16

بولمزایر   سارة 25010114 مقبول4311.20  بـالشمرة1998-06-19

بوسلیماني   عائشة 25010163 قریب من الجید4413.14  بـالشمرة1998-07-14

علواني   شیماء 25010155 قریب من الجید4513.64  بـباتنة1998-07-15

غضبان   سارة 25010115 مقبول4611.54  بـباتنة1998-07-16

صیاد   سلسبیل 25010121 مقبول4710.94  بـالشمرة1998-07-22

شریفي   ریان 25010100 جید4814.60  بـالشمرة1998-11-09

بن دعاس   كنزة 25010217 مقبول4910.88  بـالشمرة1994-06-18

خادم   فادیة 25010200 مقبول5010.52  بـالشمرة1995-06-15

خریف   لمیاء 25010226 مقبول5110.50  بـالشمرة1996-04-15

معصم   كنزة 25010220 مقبول5210.84  بـالشمرة1997-02-20

خادم   فاطمة الزھراء 25010205 مقبول5310.72  بـالشمرة1997-05-05

475من152:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| الشمــــــــــرة | الشمرة - عایلة العیفة الشمرة ق /م | 05144: المؤسسة  

بوشامة   كاھنة 25010212 مقبول5411.98  بـالشمرة1998-02-26

مبروك   كوثر 25010221 مقبول5511.48  بـالشمرة1998-03-09

بن حدة   محمد 25010235 مقبول5611.20  بـباتنة1998-07-10

معصم   مصطفى 25010260 مقبول5710.72  بـباتنة1996-03-25

بوسلیماني   مھدي 25010267 مقبول5810.40  بـالشمرة1996-03-26

خریف   منى 25010266 مقبول5910.08  بـالشمرة1996-12-30

حاجي   نور الھدى 25010282 مقبول6010.02  بـالشمرة1997-02-17

بولقرون   نور من اهللا 25010289 مقبول6111.54  بـباتنة1998-03-04

شارف   مروة 25010255 قریب من الجید6212.06  بـالشمرة1998-05-25

ثابت   محمد عبدو 25010250 مقبول6310.08  بـالشمرة1998-12-03

بشتة   نور الدین 25010279 قریب من الجید6412.06  بـالشمرة1998-12-26

مقري   ھاجر 25010301 مقبول6510.14  بـالشمرة1996-05-23

تغریست   ھند 25010305 قریب من الجید6612.22  بـباتنة1997-10-04

حمومو   یسرى 25010318 قریب من الجید6713.68  بـالشمرة1998-01-06

بلفراق   ھاجر 25010302 قریب من الجید6813.76  بـالشمرة1998-07-26

بلفراق   یاسمین 25010313 مقبول6911.70  بـالشمرة1998-10-12

دمدوم   یاسمین 25010314 قریب من الجید7013.82  بـالشمرة1998-10-13

475من153:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| الشمــــــــــرة | الحاج سعدان الشمرة .محمد بن دعاس م/م | 05145: المؤسسة  

علواني   أسماء 25009961 مقبول110.14  بـالشمرة1994-02-24

شرقي   أسامة 25009957 مقبول210.50  بـباتنة1994-12-21

بعداش   إلیاس 25009972 مقبول310.34  بـالشمرة1995-01-23

العایب   أمیرة 25009965 مقبول410.12  بـباتنة1997-01-01

غضبان   أكرم 25009964 مقبول510.76  بـالشمرة1997-01-15

بوریح   إیمان 25009974 مقبول611.68  بـالشمرة1998-01-04

عزوز   بشرى 25010027 مقبول711.72  بـالشمرة1998-01-28

عبد السالم   حبیب اهللا 25010039 مقبول810.44  بـالعلمة1998-12-21

عزوز   حنان 25010053 مقبول910.70  بـالشمرة1994-07-21

كریطر   حیاة 25010054 مقبول1010.14  بـتسدان1997-05-12

بن دعاس   رمیساء 25010082 جید1114.30  بـباتنة1998-07-05

فرطاس   راضیة 25010071 مقبول1210.54  بـالشمرة1998-07-19

بوزیدي   سمیرة 25010132 قریب من الجید1312.74  بـالشمرة1996-08-20

شوشان   صالح 25010156 قریب من الجید1413.60  بـالشمرة1998-02-04

غضبان   شھرزاد 25010138 قریب من الجید1512.20  بـالشمرة1998-03-27

معصم   كنزة 25010218 مقبول1610.34  بـالشمرة1994-11-05

غدیري   لطفي 25010224 مقبول1710.18  بـالشمرة1996-12-12

خادم   فادیة 25010201 مقبول1810.12  بـالشمرة1998-10-07

علول   لندة 25010229 مقبول1910.42  بـالشمرة1998-10-20

میھوبي   منى 25010265 مقبول2010.86  بـالشمرة1995-04-07

علول   نور الیاسمین 25010287 قریب من الجید2113.80  بـالشمرة1998-01-13

تمغارت   مھدي 25010269 مقبول2211.62  بـالشمرة1998-04-20

غضبان   مالك 25010263 مقبول2310.18  بـالشمرة1998-05-13

بوعرعور   وسیلة 25010310 جید جدا2416.60  بـالشمرة1998-08-02

475من154:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| الشمــــــــــرة | متوسطة الشمرة مركز  | 05146: المؤسسة  

شرقي   اسالم 25009985 قریب من الجید112.14  بـباتنة1997-09-18

بن دعاس   اسماء بنت عبد الكریم 25009989 مقبول210.40  بـالشمرة1998-03-13

معصم   احالم 25009982 جید جدا316.80  بـالشمرة1998-10-23

غضبان   احالم 25009983 مقبول410.28  بـباتنة1998-12-01

شاوش   بالل 25010030 مقبول510.74  بـالشمرة1996-07-20

حجازي   امیرة 25010006 مقبول610.10  بـالشمرة1997-08-09

فرطاس   بالل 25010031 مقبول710.16  بـالشمرة1998-01-18

بلفراق   ایمن 25010014 مقبول810.42  بـالشمرة1998-01-21

غالب   بسمة 25010022 قریب من الجید913.12  بـالشمرة1998-02-24

نصر   ایمن 25010015 جید1014.06  بـحسین داي1998-04-21

مالح   جمیلة 25010034 قریب من الجید1112.32  بـالشمرة1998-04-29

عالق   بسمة 25010023 جید1214.14  بـباتنة1998-05-03

حویشي   ایمن صالح الدین 25010017 مقبول1311.80  بـباتنة1998-09-25

بوعرعور   ایمان 25010011 مقبول1410.30  بـالشمرة1998-10-10

زیور   ایوب 25010019 قریب من الجید1513.06  بـالشمرة1998-10-21

بلفراق   اكرم 25010001 قریب من الجید1613.68  بـالشمرة1998-11-12

معصم   اشرف سیف االسالم 25010000 جید جدا1716.94  بـباتنة1998-11-15

بعداش   ایمان 25010012 جید1814.74  بـباتنة1998-11-28

بوباكر   حسام 25010050 مقبول1910.54  بـالشمرة1995-10-04

بوسلیماني   عائدة 25010162 مقبول2010.42  بـالشمرة1996-08-16

سامعي   صونیا 25010160 قریب من الجید2113.64  بـالشمرة1998-01-25

غالب   شھیناز 25010139 قریب من الجید2212.34  بـباتنة1998-02-07

غضبان   زین الدین 25010106 قریب من الجید2312.50  بـباتنة1998-06-20

سویح   صالح 25010159 مقبول2410.16  بـالشمرة1998-07-05

475من155:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| الشمــــــــــرة | متوسطة الشمرة مركز  | 05146: المؤسسة  

بلحابس   عبیر 25010179 جید2515.56  بـالشمرة1998-07-17

برزوز   سلمى 25010127 قریب من الجید2612.38  بـالشمرة1998-08-10

بوعرعور   عبد المالك 25010176 قریب من الجید2712.58  بـالشمرة1998-09-18

سایحي   سلیمة 25010130 جید2815.20  بـالشمرة1998-10-12

رحوات   شوقي 25010151 مقبول2910.32  بـالشمرة1998-11-23

غاوي   زیاد 25010104 مقبول3010.02  بـعین الكبیرة1998-11-25

حوحاش   عائشة ایمان 25010164 جید3114.12  بـالشمرة1998-12-01

بعداش   لمیاء 25010227 مقبول3210.88  بـالشمرة1996-08-30

بوبریمة   لینة 25010230 مقبول3311.26  بـالشمرة1998-01-24

بلفراق   محمد ایمن 25010238 جید3415.14  بـباتنة1998-02-18

معصم   محمد ایمن اسالم 25010239 مقبول3510.82  بـباتنة1998-02-18

ھدال   لمیاء 25010228 قریب من الجید3612.28  بـالشمرة1998-03-07

غرابة   محمد اسالم 25010236 قریب من الجید3712.58  بـالشمرة1998-04-27

معصم   فلة 25010210 قریب من الجید3813.82  بـالشمرة1998-05-20

لطرش   فاطمة 25010204 مقبول3910.00  بـقایس1998-08-06

شوشان   فریال 25010208 مقبول4011.08  بـالشمرة1998-10-09

زیادي   نور الھدى 25010280 مقبول4110.12  بـالشمرة1995-09-19

عایلة   مریم 25010257 مقبول4210.16  بـالشمرة1996-10-08

شرقي   نجاح 25010275 مقبول4310.76  بـالشمرة1997-11-26

شرقي   نادة 25010270 مقبول4411.80  بـالشمرة1998-08-28

العایب   نور الھناء 25010286 مقبول4511.68  بـالشمرة1998-10-19

بعداش   مفیدة 25010262 مقبول4610.10  بـالشمرة1998-12-16

انصر   یوسف 25010320 مقبول4710.10  بـالشمرة1996-08-13

دشاش   یسرى 25010319 مقبول4811.62  بـالشمرة1998-08-10

بركان   ھاني 25010304 جید4914.56  بـالشمرة1999-02-24

475من156:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| بولھیــــــــــــالت | بولھیالت -متوسطة صاغورالعربي | 05155: المؤسسة  

شوشان   یوسف الربیع 25010502 مقبول110.06  بـالشمرة1994-02-14

شارف   نادیة 25010486 مقبول211.84  بـالشمرة1995-01-27

شوشان   نذیر 25010490 مقبول310.22  بـبولھیالت1995-03-01

أونیسي   مھدي 25010484 مقبول410.24  بـالشمرة1996-01-22

بن حوریة   یاسمین 25010501 مقبول510.40  بـبولھیالت1996-06-09

صدوقي   نادیة 25010487 قریب من الجید613.66  بـالشمرة1997-04-05

صدوقي   مھدي 25010485 مقبول710.98  بـالشمرة1998-01-23

غراوي   نور الھدى 25010493 جید815.40  بـبولھیالت1998-03-01

حركات   نور الھدى 25010494 مقبول911.12  بـالشمرة1998-05-28

كواشي   نور الیاسمین 25010495 مقبول1010.78  بـالشمرة1998-07-16

مرازقة   وصال 25010499 جید جدا1116.78  بـالشمرة1998-08-16

بن ساعد   نجاح 25010488 جید1215.58  بـالشمرة1998-08-17

شوشان   نوة 25010492 مقبول1311.24  بـبولھیالت1998-11-01

بوذن   خالد 25010382 قریب من الجید1412.26  بـالشمرة1994-11-28

بعزیز   سمیر 25010409 مقبول1511.16  بـباتنة1995-01-23

بوذن   ساعد 25010398 مقبول1610.66  بـالشمرة1995-07-15

دحقال   شھرزاد 25010416 مقبول1711.78  بـالشمرة1995-09-20

شوشان   سھیلة عبد العزیز 25010413 مقبول1811.34  بـبولھیالت1995-10-17

سامعي   رفیدة 25010389 قریب من الجید1912.88  بـالشمرة1996-01-30

مالل   شافیة 25010415 مقبول2011.22  بـبولھیالت1996-07-03

روقات   خدیجة 25010384 قریب من الجید2112.36  بـبسكرة1996-08-18

نصر   رونق 25010394 مقبول2210.10  بـباتنة1997-01-16

خنیفر   سعاد لخمیسي 25010400 مقبول2310.16  بـطولقة1997-02-13

سلطاني   رضوان 25010388 مقبول2410.22  بـنقاوس1997-06-18
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موجاري   سعیدة بلخیر 25010401 قریب من الجید2513.76  بـالشمرة1997-11-21

خالفي   سمیة 25010406 مقبول2610.80  بـبولھیالت1998-01-05

شوشان   سمیرة 25010411 مقبول2710.96  بـالشمرة1998-01-30

سنینة   سھام 25010412 جید2815.10  بـالشمرة1998-03-10

حیدوسي   ذكرى 25010386 قریب من الجید2913.16  بـالشمرة1998-05-24

ملیزي   رومیسة 25010392 جید3015.46  بـالشمرة1998-05-24

بوھنتالة   ریان 25010396 مقبول3110.72  بـعین التوتة1998-09-11

أونیسي   شیماء 25010419 مقبول3210.30  بـالشمرة1998-09-11

غضبان   شیماء 25010420 مقبول3311.96  بـالشمرة1998-10-12

سامعي   سمیة 25010407 مقبول3410.90  بـباتنة1998-12-13

بن الطیب   شھرزاد 25010417 جید3514.70  بـالشمرة1998-12-26

بن طراد   سمیة 25010408 جید3615.56  بـبولھیالت1999-01-06

مالل   صلیحة 25010435 مقبول3711.90  بـالشمرة1993-06-15

سرار   عبدالرؤوف 25010445 مقبول3811.56  بـعین كرشة1995-04-25

مریدد   عبد السالم 25010441 مقبول3910.82  بـالشمرة1995-05-26

مكاك   عبد الرحیم 25010440 مقبول4010.88  بـأم البواقي1995-12-25

سامعي   لیلى 25010464 مقبول4111.86  بـالشمرة1996-02-09

عكسة   عبد السالم 25010442 مقبول4210.74  بـبولھیالت1996-05-01

ناصر   كریم 25010456 مقبول4311.96  بـباتنة1997-04-05

حمومو   عبد الحكیم 25010439 مقبول4410.24  بـالشمرة1998-03-15

شاوش   فرح 25010453 جید4514.32  بـالشمرة1998-04-10

غضبان   عبد السالم 25010443 مقبول4611.02  بـالشمرة1998-04-24

نصر   صفاء 25010432 قریب من الجید4713.24  بـباتنة1998-05-03

زروال   محمد عبد الباسط 25010467 مقبول4810.56  بـالشمرة1998-09-05

دحقال   لمیس 25010463 جید4914.22  بـالشمرة1999-00-00

لعور   منة اهللا 25010471 جید5014.12  بـبولھیالت1999-01-01

خمیج   أمال 25010342 مقبول5111.36  بـالشمرة1993-04-19

رزاق   السایح 25010359 مقبول5211.90  بـبولھیالت1995-04-05

مخلوفي   بالل 25010365 مقبول5310.74  بـباتنة1995-05-14
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أونیسي   أسامة 25010336 مقبول5411.24  بـالشمرة1996-03-24

زروال   أسامة 25010337 مقبول5510.52  بـالشمرة1996-06-11

بن ساعد   آمال 25010332 مقبول5611.64  بـبرحال1997-01-01

بوعروج   أحمد زاید 25010335 مقبول5710.34  بـقسنطینة1997-05-25

بن حوریة   أیمن 25010349 مقبول5810.12  بـبولھیالت1997-06-30

بزوح   أمال 25010343 قریب من الجید5912.58  بـالشمرة1998-01-02

سرار   أیمن 25010351 جید6014.68  بـالشمرة1998-01-04

شوشان   حدة 25010368 جید6114.22  بـبولھیالت1998-02-25

بالة   أیوب 25010353 مقبول6210.86  بـباتنة1998-02-28

غولي   أیوب 25010354 مقبول6310.72  بـالشمرة1998-03-21

كباش   أیوب 25010355 مقبول6410.80  بـباتنة1998-03-28

مریدد   أمال 25010344 قریب من الجید6513.40  بـالشمرة1998-04-05

بن حدة   جازیة 25010366 مقبول6611.44  بـالشمرة1998-05-07

أونیسي   أیمن 25010352 قریب من الجید6712.18  بـالشمرة1998-05-23

غدیر   بثینة 25010361 قریب من الجید6812.80  بـالشمرة1998-06-17

شوشان   أسماء 25010339 قریب من الجید6912.64  بـباتنة1998-06-29

تباني   إكرام 25010358 قریب من الجید7013.40  بـالشمرة1998-07-20

بلمانع   أحالم 25010334 قریب من الجید7112.64  بـالشمرة1998-07-23

صدوقي   أسامة 25010338 مقبول7211.32  بـالشمرة1998-09-23

صدوق   بسمة أحمد 25010363 جید7314.34  بـالشمرة1998-12-15
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سرایري   مروة 25010905 مقبول110.28  بـالمعذر1996-02-23

عواج   لیندة 25010878 قریب من الجید212.32  بـالمعذر1997-09-24

بن عائشة   محمد رضا 25010892 جید جدا316.50  بـالمعذر1998-12-21

بوترعة   محمد فارس 25010896 قریب من الجید413.50  بـبریكة1999-02-25

بشیر   محمد عبد الرؤوف 25010895 قریب من الجید513.46  بـالمعذر1999-05-04

سعیدي   مریم 25010919 مقبول611.52  بـقسنطینة1996-01-02

مسعود   نشوى 25010947 قریب من الجید713.48  بـالمعذر1997-01-23

بن الطیب   نجوى 25010943 مقبول811.52  بـباتنة1998-03-19

تماقولت   مروة 25010917 مقبول911.12  بـالمعذر1998-04-18

عبد العزیز   منال 25010928 جید1015.70  بـالمعذر1998-05-03

یحي   موسى 25010933 مقبول1111.40  بـباتنة1998-06-15

بن أحمد   نور الھدى 25010954 قریب من الجید1213.28  بـباتنة1998-06-22

ساسیة   مروى 25010918 مقبول1311.78  بـباتنة1998-07-22

بن عمار   مي منانة 25010935 جید جدا1416.34  بـباتنة1998-07-30

عواج   نور الھدى 25010955 جید1514.50  بـقالمة1998-09-10

منصر   موسى 25010934 قریب من الجید1612.82  بـباتنة1998-12-22

مراد   مھدي 25010932 قریب من الجید1713.04  بـباتنة1998-12-24

سریر   ھدى 25010970 مقبول1810.14  بـالمعذر1994-06-22

شیخ   یسرى 25010985 مقبول1910.56  بـباتنة1997-07-28

عواج   ھناء 25010973 مقبول2010.38  بـالمعذر1997-10-11

بن عمار   نور جیھان 25010967 جید جدا2117.52  بـباتنة1998-03-04

ساعي   زینب 25010702 مقبول2210.22  بـالمعذر1995-05-08

العمري   رانیة 25010669 مقبول2310.22  بـالمعذر1996-03-11

برباش   رحمة 25010673 قریب من الجید2412.30  بـالمعذر1997-07-20
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ساعي   زینب 25010703 مقبول2511.20  بـجرمة1998-03-22

بخوش   رونق 25010687 جید جدا2616.08  بـباتنة1998-04-02

حداد   رونق 25010688 جید جدا2716.34  بـالمعذر1998-04-06

بن ناصر   ریان 25010692 جید2815.34  بـالمعذر1998-07-04

حداد   زاید 25010693 مقبول2911.24  بـباتنة1998-08-28

عولمي   رومیسة 25010685 جید3015.14  بـالمعذر1998-10-23

أحمان   حلیمة 25010622 مقبول3110.64  بـباتنة1995-09-08

یخلف   خیر الدین 25010650 قریب من الجید3212.46  بـباتنة1996-02-09

بن أحمد   خدیجة 25010635 مقبول3311.98  بـاوالد زاید1996-09-07

بوزید   جیھان 25010605 مقبول3411.74  بـباتنة1997-04-22

زروال   خولة 25010644 مقبول3510.46  بـباتنة1997-07-14

بن عبد الرحمن   حنین 25010628 مقبول3611.04  بـباتنة1997-07-20

العایب   ایمان 25010586 مقبول3710.20  بـالمعذر1998-01-16

ناصري   حسان 25010618 جید3815.34  بـباتنة1998-01-30

محمد الشریف   خنساء 25010639 جید جدا3917.28  بـالمعذر1998-05-17

لكحل   خولة 25010647 مقبول4010.04  بـالمعذر1998-06-09

دزیري   بالل 25010595 قریب من الجید4112.20  بـالمعذر1998-06-22

بلموشي   حنان 25010627 قریب من الجید4212.34  بـاریس1998-10-26

عواج   ذكرى 25010655 مقبول4311.88  بـالمعذر1998-11-04

مسعودان   الھام 25010572 قریب من الجید4413.74  بـباتنة1998-11-19

بخوش   تقي الدین 25010598 جید4515.92  بـالمعذر1998-12-22

بن عبد القادر   عبد الحكیم 25010793 مقبول4611.58  بـالمعذر1996-01-29

مسعودي   عامر 25010788 مقبول4710.08  بـباتنة1997-11-13

عبد العزیز   عبد الحمید 25010794 قریب من الجید4812.56  بـباتنة1998-06-02

بن عمار   عبد الرحمان 25010798 مقبول4911.60  بـباتنة1998-07-24

برباش   صوریة 25010782 قریب من الجید5013.80  بـالمعذر1998-12-05

عبد العزیز   عبد الكریم 25010816 قریب من الجید5112.76  بـالمعذر1995-12-30

نایلي   عدنان 25010823 مقبول5210.08  بـباتنة1996-09-12

براھیمي   كریم 25010851 مقبول5310.46  بـباتنة1997-01-07
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سعیداني   عفاف 25010825 مقبول5411.34  بـالوادي1998-03-09

حداد   فراح 25010844 مقبول5511.86  بـالمعذر1998-03-28

بن الطیب   فطیمة 25010848 مقبول5611.50  بـالمعذر1998-09-05

بوعكاز   شھرزاد 25010747 جید جدا5716.62  بـبریكة1998-03-18

بنارة   شھرزاد 25010748 قریب من الجید5812.62  بـباتنة1998-04-15

ناصري   شوقي 25010751 مقبول5910.74  بـالمعذر1998-05-04

بن امحمد   سلیمة 25010731 قریب من الجید6013.38  بـالمعذر1998-08-09

منصر   شرف الدین 25010739 مقبول6111.48  بـالمعذر1998-12-31

بدري   شكیب 25010741 مقبول6210.08  بـباتنة1999-02-04

بلحاج   أشواق 25010529 مقبول6310.18  بـباتنة1996-11-23

عولمي   أمین 25010536 قریب من الجید6412.80  بـالمعذر1997-08-13

زایدي   أنور 25010544 مقبول6510.28  بـباتنة1997-11-09

عواج   آسیا 25010516 قریب من الجید6613.16  بـالمعذر1998-01-20

نزار   احمد 25010554 مقبول6711.18  بـالمعذر1998-02-20

ناصري   أكرم 25010530 مقبول6810.64  بـباتنة1998-05-04

ساعي   أمینة 25010538 مقبول6910.92  بـباتنة1998-05-19

شیخ   إیمان 25010551 جید7015.10  بـالمعذر1998-08-20

یحي   أكرم 25010531 مقبول7110.16  بـسیدي عیسى1998-08-22

مخلوفي   آیة 25010517 مقبول7210.62  بـالمعذر1998-09-30

بن موسى   احمد یونس 25010555 قریب من الجید7312.00  بـالمعذر1999-06-06

475من162:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| المعــــــــــــــذر | المعذر -علي بن الطیب رأس العین /م | 05167: المؤسسة  

ساسیة   محمد 25010886 قریب من الجید113.64  بـالمعذر1998-05-03

بن الطیب   لیلیا 25010874 جید جدا217.86  بـالمعذر1998-05-12

بوبكر   لینة 25010876 جید315.76  بـباتنة1998-06-25

عزوز   لخضر 25010870 قریب من الجید412.40  بـبریكة1998-07-29

بن عبد اهللا   مریم 25010921 مقبول510.40  بـالمعذر1996-11-06

علیلي   نور الھدى 25010953 قریب من الجید612.88  بـباتنة1998-06-01

بن عمار   مالك 25010926 مقبول711.02  بـباتنة1998-08-08

عریبي   میساء 25010937 جید815.80  بـباتنة1998-08-30

بن الطیب   مسعود 25010924 قریب من الجید913.08  بـباتنة1998-09-22

بن حركات   منال 25010929 جید1014.88  بـباتنة1998-10-14

عزوز   یوسف 25010990 جید جدا1116.02  بـباتنة1998-09-28

قالب ذبیح   رانیة 25010670 جید1215.44  بـباتنة1998-02-07

براھیمي   رضا عبد السالم 25010677 مقبول1311.52  بـباتنة1998-02-15

شیخ   زینب 25010704 مقبول1410.72  بـباتنة1998-04-11

شنوفي   زینب 25010705 مقبول1511.90  بـالمعذر1998-04-14

احمان   ریان 25010691 جید جدا1617.92  بـالمعذر1998-06-02

بن عبد اهللا   زین العابدین ایوب 25010700 قریب من الجید1713.54  بـباتنة1998-06-29

بن یحي   راشا 25010666 جید1815.94  بـباتنة1998-08-25

بن صالح   روزة 25010683 قریب من الجید1912.70  بـباتنة1998-11-28

دومانجي   حسین عبدالروؤف 25010621 مقبول2010.50  بـالمعذر1995-02-19

ساعي   بسمة 25010592 مقبول2111.54  بـباتنة1995-07-21

عزوز   امال 25010576 مقبول2210.72  بـباتنة1996-10-16

ابركان   امیرة 25010578 مقبول2310.50  بـباتنة1996-11-17

قادري   امینة 25010582 مقبول2410.06  بـباتنة1997-11-08
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قزولي   اكرام 25010571 مقبول2511.66  بـالمعذر1998-02-06

والھ   جھاد 25010604 جید2614.90  بـباتنة1998-02-17

كحالت   الیاس 25010574 مقبول2710.78  بـالمعذر1998-03-08

معمري   خدیجة 25010636 قریب من الجید2812.52  بـالمعذر1998-03-16

حبال ل   جال ل 25010601 مقبول2911.06  بـالمعذر1998-03-28

محمد الشریف   خالد 25010632 قریب من الجید3013.90  بـباتنة1998-04-28

بطین   خالد 25010633 قریب من الجید3113.14  بـباتنة1998-05-11

عولمي   امین 25010581 قریب من الجید3213.64  بـالمعذر1998-09-13

بن احمد   امیرة دنیا 25010579 جید جدا3316.18  بـباتنة1998-09-28

عبد العزیز   خدیجة 25010638 قریب من الجید3412.36  بـالمعذر1998-10-01

حداد   ایمان 25010587 مقبول3510.10  بـباتنة1998-10-18

ناصري   خولة 25010649 قریب من الجید3612.86  بـالمعذر1998-12-14

بن حركات   ایمن 25010590 مقبول3711.24  بـالمعذر1999-02-09

منصوري   صبرینة 25010774 مقبول3811.10  بـباتنة1997-10-04

محمد الشریف   عبد الرزاق 25010801 مقبول3910.64  بـالمعذر1998-04-11

حداد   صفاء 25010777 جید4015.52  بـالمعذر1998-09-02

بن براھیم   ضیاء الدین 25010784 مقبول4111.04  بـباتنة1998-09-30

صفصافي   طارق انیس 25010785 جید4215.76  بـباتنة1998-10-01

بھلول   صالح الدین 25010781 قریب من الجید4313.46  بـباتنة1998-12-10

حداد   شیماء 25010766 قریب من الجید4412.96  بـالمعذر1998-12-15

العمري   كنزة 25010855 مقبول4511.16  بـالمعذر1996-11-26

سرایري   عبد اهللا 25010819 قریب من الجید4612.14  بـباتنة1998-01-18

براھیمي   عماد الدین 25010836 قریب من الجید4713.24  بـباتنة1998-05-12

بلقاسمي   عصماء  رفیدة 25010824 مقبول4811.58  بـباتنة1998-06-16

محمد الشریف   كمیلیا 25010854 قریب من الجید4913.68  بـعین البیضاء1998-06-29

یحي   عالء الدین 25010830 مقبول5010.44  بـالمعذر1998-10-12

ساسیة   سارة 25010718 مقبول5111.76  بـالمعذر1996-10-13

یحي   شیماء 25010755 مقبول5210.60  بـالمعذر1998-01-30

سالف   سیف الدین 25010737 مقبول5311.64  بـالمعذر1998-05-19

475من164:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| المعــــــــــــــذر | المعذر -علي بن الطیب رأس العین /م | 05167: المؤسسة  

دزیري   ابتسام 25010552 مقبول5411.14  بـالمعذر1998-01-19

سرایري   احالم 25010553 مقبول5510.98  بـالمعذر1998-03-16

بن ساسیة   أیمن 25010547 مقبول5610.50  بـالمعذر1998-08-24

475من165:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| المعــــــــــــــذر  | 6المعذر مركز ق - حسیب یوسف / م | 05168: المؤسسة  

بن فاضل   محمد لمین 25010898 قریب من الجید112.22  بـفرجیوة1995-10-09

زیادي   محمد صالح الدین 25010894 مقبول211.02  بـزكار الكواشیة1996-01-10

زحاف   لحسن 25010868 قریب من الجید312.04  بـباتنة1996-08-26

عواج   محمد ولید 25010900 مقبول410.62  بـباتنة1997-02-11

معاش   محمد خلیل 25010891 مقبول510.60  بـباتنة1997-02-21

جبایلي   كوثر 25010866 جید614.68  بـالمعذر1998-04-02

ابن عبد اهللا   محمد الصالح 25010888 جید جدا717.00  بـباتنة1998-04-28

عولمي   محمد نجیب 25010899 قریب من الجید813.54  بـالمعذر1999-01-03

علیلي   محمد فتحي 25010897 جید914.48  بـالمعذر1999-01-05

ساعي   نبیلة 25010942 مقبول1010.14  بـالمعذر1997-01-22

یحي   منیر 25010930 مقبول1111.96  بـباتنة1997-02-21

بن عائشة   مریم 25010923 مقبول1210.40  بـالمعذر1998-01-08

بن براھیم   منال 25010927 جید1315.24  بـباتنة1998-01-15

بن براھیم   نھال 25010948 قریب من الجید1412.38  بـباتنة1998-01-15

زكري   میساء 25010936 جید1515.42  بـباتنة1998-05-19

عبد العزیز   نسرین 25010946 قریب من الجید1612.84  بـالمعذر1998-08-07

شیخ   یسمینة 25010986 مقبول1711.82  بـالمعذر1997-08-06

بن ساسیة   وسیم 25010978 مقبول1810.58  بـالمعذر1998-06-03

بن عبد القادر   یمنى 25010988 جید جدا1916.54  بـباتنة1998-09-11

بن عمار   ھیثم 25010977 قریب من الجید2012.68  بـباتنة1998-12-17

سالمي   نور الھدى 25010966 مقبول2111.56  بـباتنة1998-12-30

سالمي   رحاب 25010672 مقبول2211.06  بـالمعذر1996-10-14

أعولمي   زكریاء 25010695 مقبول2310.96  بـالمعذر1997-07-02

براج   رفیدة 25010680 مقبول2410.00  بـباتنة1997-11-04

475من166:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| المعــــــــــــــذر  | 6المعذر مركز ق - حسیب یوسف / م | 05168: المؤسسة  

منصور   رانیة 25010671 قریب من الجید2512.04  بـالمعذر1998-02-17

والھ   زین العابدین 25010699 قریب من الجید2612.50  بـباتنة1998-07-24

بزیان   رقیة 25010681 قریب من الجید2713.84  بـباتنة1998-10-25

العایب   خولة 25010640 مقبول2811.78  بـباتنة1995-07-09

بوعزیز   حوریة 25010629 مقبول2910.42  بـالمعذر1996-00-00

یحي   حمزة 25010625 مقبول3010.06  بـالمعذر1996-08-16

طبیب   اسالم 25010568 مقبول3110.04  بـباتنة1996-09-26

زایدي   حسین 25010620 مقبول3210.76  بـالمعذر1997-01-08

بن بلقاسم   الیاس 25010573 مقبول3311.68  بـباتنة1997-02-01

سعیداني   خولة 25010643 مقبول3410.02  بـباتنة1997-07-13

دزیري   خولة 25010645 قریب من الجید3512.98  بـباتنة1998-01-01

زكري   بسمة 25010593 قریب من الجید3612.40  بـفم الطوب1998-01-10

معمري   جازیة 25010600 جید3714.96  بـالمعذر1998-01-20

مسعودي   بالل 25010594 قریب من الجید3812.86  بـالمعذر1998-01-25

عولمي   انتصار 25010583 قریب من الجید3912.26  بـالمعذر1998-02-13

رقیق   خدیجة 25010637 مقبول4011.72  بـباتنة1998-03-16

معتوق   خالد 25010631 مقبول4111.12  بـأریس1998-03-24

سي محمد   ذكرى 25010654 قریب من الجید4212.96  بـالمعذر1998-03-27

فراز   دارین 25010651 جید4314.28  بـالمعذر1998-05-25

بشیر   خولة 25010646 مقبول4410.58  بـباتنة1998-05-28

بوطرفة   بثینة 25010591 قریب من الجید4512.94  بـالشریعة1998-09-13

محمد الشریف   خولة 25010648 جید4614.60  بـواد الزناتي1998-10-26

توفیق   صبرینة 25010773 مقبول4710.18  بـباتنة1995-12-26

برباش   صالح الدین 25010779 مقبول4811.30  بـالمعذر1997-06-08

بن أحمد   ضیاء الدین 25010783 قریب من الجید4912.26  بـباتنة1998-07-07

العمري   صبرینة 25010775 قریب من الجید5012.86  بـباتنة1998-12-06

مسعودي   كریمة 25010852 مقبول5111.24  بـالمعذر1994-10-04

بودھان   علي 25010831 مقبول5210.30  بـنقاوس1995-04-20

العمري   عبدالعلیم 25010822 جید5315.76  بـالمعذر1998-02-10

475من167:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| المعــــــــــــــذر  | 6المعذر مركز ق - حسیب یوسف / م | 05168: المؤسسة  

عواج   فیروز 25010849 جید5414.86  بـالمعذر1998-02-28

محمد الشریف   فطیمة 25010847 قریب من الجید5512.40  بـباتنة1998-03-17

براھیمي   فراح 25010845 جید جدا5616.08  بـباتنة1998-07-29

نزار   سفیان 25010721 مقبول5711.52  بـباتنة1995-03-02

الغویل   سلمى 25010725 مقبول5811.18  بـالمعذر1997-02-15

زحاف   سلیمان 25010729 مقبول5911.20  بـالمعذر1997-03-18

سالمي   سالف 25010724 قریب من الجید6013.36  بـباتنة1997-05-15

بوجالل   شیماء 25010754 قریب من الجید6113.28  بـباتنة1997-12-17

یحي   سمیرة 25010734 جید6214.82  بـالمعذر1998-06-18

بلوطار   سھیلة 25010736 جید جدا6317.58  بـتیغنیف1999-05-10

یحي   أسامة 25010523 مقبول6410.22  بـالمعذر1996-07-13

العمري   أمین 25010535 مقبول6510.66  بـالمعذر1997-08-10

الدراجي   أیمن 25010545 قریب من الجید6612.04  بـباتنة1998-02-23

ناصري   أیمن 25010546 مقبول6710.76  بـالمعذر1998-03-26

سي محمد   إكرام 25010549 جید6814.10  بـباتنة1998-04-02

اعزوقن   أمین 25010537 قریب من الجید6912.90  بـالمعذر1998-05-30

منصوري   أحمد طالب 25010520 جید جدا7017.63  بـباتنة1998-08-20

میھوبي   أمیرة 25010534 مقبول7110.20  بـالمعذر1998-12-06

عمیش   أمینة نور الھدى 25010539 جید7215.62  بـباتنة1999-01-15

475من168:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| عین یاقــــــــــوت | عین یاقوت - متوسطة بلولة بلخیر  | 05178: المؤسسة  

بركات   ھاجر 25011155 مقبول110.56  بـعین یاقوت1995-04-19

بن ناصر   نور الھدى 25011153 مقبول210.38  بـباتنة1995-04-20

سعیدي   ولید 25011163 مقبول311.60  بـباتنة1997-01-30

عیشوش   نسیمة 25011151 مقبول410.74  بـباتنة1997-08-14

أمزیان   نورة 25011154 جید جدا517.20  بـعین یاقوت1998-01-30

مالحي   وردة 25011160 مقبول611.42  بـعین یاقوت1998-02-15

بدیار   ھدیل 25011157 مقبول711.88  بـقایس1999-01-29

أمزیان   محمد جھید 25011126 مقبول810.34  بـباتنة1995-06-26

قندوز   سامي 25011071 مقبول910.38  بـبسكرة1996-02-01

زرارة   كنزة 25011111 مقبول1011.54  بـعین یاقوت1996-06-13

شعبان   سیف االسالم 25011078 مقبول1111.48  بـعین یاقوت1998-03-23

عیسى مبرك   سندس 25011077 جید جدا1217.48  بـباتنة1998-04-18

نایلي   مریم 25011130 مقبول1310.44  بـعین یاقوت1998-05-13

بلولة   رمیسة 25011063 جید1415.20  بـعین یاقوت1998-05-17

قاید   عمران 25011106 قریب من الجید1513.74  بـباتنة1998-05-26

بلوناس   سلیمان 25011075 مقبول1610.82  بـعین یاقوت1998-07-13

بلقاسم بوزیدة   عیماد 25011107 مقبول1711.04  بـعین یاقوت1998-08-16

عشورة   نسرین 25011138 قریب من الجید1813.74  بـعین یاقوت1998-09-08

سعدي   رحمة 25011059 جید1914.72  بـعین یاقوت1998-09-16

دزیري   سلسبیل 25011073 جید2014.96  بـعین یاقوت1998-09-19

براھیمي   رانیا 25011055 قریب من الجید2113.82  بـصالح باي1998-10-30

أمزیان   رانیة 25011057 مقبول2210.54  بـباتنة1998-11-22

دزیري   ریاض 25011064 قریب من الجید2312.34  بـعین یاقوت1998-11-27

عموري   دانیة 25011052 جید2415.76  بـتمنراست1998-12-01

475من169:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین یاقــــــــــوت | عین یاقوت - متوسطة بلولة بلخیر  | 05178: المؤسسة  

شباح   محمد تقي الدین 25011125 جید2514.36  بـباتنة1998-12-16

عیسى مبرك   مروى 25011129 جید2615.56  بـباتنة1998-12-22

محمادي   محمد أصیل 25011122 جید جدا2717.22  بـباتنة1999-01-19

غانم   نسیم عبد الرحمان 25011140 مقبول2811.14  بـباتنة1999-08-12

طالبي   حدة 25011026 مقبول2910.42  بـباتنة1995-02-01

عنایة   حدة 25011027 مقبول3010.88  بـعین یاقوت1995-04-04

بوزیدة   احمد 25011006 مقبول3110.88  بـعین یاقوت1995-12-21

دیلخ   امال 25011013 مقبول3210.06  بـمشیرة1996-05-21

قندوز   اكرام 25011011 مقبول3310.50  بـباتنة1996-12-19

عشورة   خولة 25011040 مقبول3411.34  بـباتنة1998-05-19

علیوة   خدیجة 25011035 جید3515.46  بـعین یاقوت1998-06-21

شعبان   أمینة 25011003 جید3615.64  بـعین یاقوت1998-07-10

بلولة   اصالة 25011009 قریب من الجید3712.92  بـباتنة1998-09-10

شعبان   إیاد 25011004 جید3814.26  بـباتنة1998-09-17

حمادي   اسامة 25011007 قریب من الجید3913.28  بـباتنة1998-09-30

حمادي   اسماء 25011008 جید4015.60  بـباتنة1998-09-30

قسمیة   أمیرة 25011002 مقبول4110.58  بـعین یاقوت1998-10-02

شعبان   خالد 25011033 قریب من الجید4213.56  بـباتنة1998-11-01

475من170:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| عین یاقــــــــــوت | عین یاقوت - المتوسطة الجدیدة  | 05179: المؤسسة  

بوزیدة   وسام 25011161 مقبول111.16  بـباتنة1997-01-11

بوقرن   یزید 25011165 مقبول210.42  بـباتنة1997-11-06

غمراس   ھاجر 25011156 مقبول310.04  بـباتنة1998-03-23

عیسى مبرك   یعقوب 25011169 مقبول410.94  بـعین یاقوت1998-10-05

بن ناصر   وداد 25011159 جید514.60  بـعین یاقوت1998-12-09

مالحي   خیرة 25011051 مقبول611.46  بـعین یاقوت1995-08-04

بن ناصر   ندى 25011137 مقبول711.34  بـعین یاقوت1996-03-06

بن ناصر   عبد الجلیل 25011087 مقبول811.30  بـعین یاقوت1996-11-01

مداح   سلیم 25011074 مقبول911.16  بـبسكرة1997-01-02

بلولة   عبد الحق 25011089 مقبول1010.54  بـعین یاقوت1997-06-10

شعبان   زینب 25011070 قریب من الجید1112.60  بـعین یاقوت1998-01-01

علیكة   زكریاء 25011067 قریب من الجید1212.20  بـباتنة1998-01-10

صولح   رشیدة 25011060 جید1315.34  بـعین یاقوت1998-02-21

زعالني   عبد الرحمان 25011101 جید1414.40  بـعین یاقوت1998-02-24

الطیب   ریان 25011065 مقبول1511.62  بـعین یاقوت1998-03-09

عیشوش   عز الدین 25011103 مقبول1610.84  بـباتنة1998-03-28

شعبان   رائد بلقاسم 25011053 مقبول1710.42  بـعین یاقوت1998-05-15

مباركي   شھرزاد 25011080 قریب من الجید1812.20  بـعین یاقوت1998-05-17

عبد العزیز   شھرزاد 25011081 مقبول1910.04  بـعین یاقوت1998-06-05

بن ناصر   مراد 25011128 مقبول2011.08  بـباتنة1998-07-21

بن ناصر   سمیة 25011076 مقبول2110.08  بـعین یاقوت1998-08-01

عبد العزیز   ماسیلیا 25011119 مقبول2211.06  بـعین یاقوت1998-08-03

عیسى مبرك   رانیة 25011056 مقبول2310.90  بـعین یاقوت1998-10-03

صولح   كنزة 25011113 جید2415.86  بـعین یاقوت1998-11-08

475من171:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین یاقــــــــــوت | عین یاقوت - المتوسطة الجدیدة  | 05179: المؤسسة  

لخضر زوبیر   موسى 25011133 قریب من الجید2513.38  بـعین یاقوت1998-12-13

سعدي   اكرام 25011010 مقبول2610.68  بـعین یاقوت1996-04-29

بلخیري   حسینة 25011030 مقبول2710.76  بـعین یاقوت1996-08-22

بلخیري   ایمن 25011022 مقبول2810.20  بـباتنة1997-07-21

دمیخة   خوخة 25011036 مقبول2910.28  بـعین یاقوت1997-09-12

شعبان   أسماء 25011001 قریب من الجید3013.72  بـباتنة1998-02-02

بوقرن   ایمن 25011023 مقبول3110.70  بـعین یاقوت1998-03-03

خبار   امل 25011015 جید جدا3216.82  بـبسكرة1998-03-05

شعبان   خولة 25011039 قریب من الجید3312.74  بـعین یاقوت1998-04-18

عیسى مبرك   حسام 25011028 مقبول3411.72  بـباتنة1998-05-23

بوقرة   امال 25011014 جید3514.74  بـباتنة1998-10-26

475من172:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| ســـــریانـــــــــة | سریانة -  متوسطة  عیسى طالبي | 05189: المؤسسة  

مراح   یارا 25011550 مقبول110.82  بـباتنة1996-09-07

بوناب   ھاجر 25011531 مقبول211.28  بـباتنة1996-11-23

عبد السالم   ھالة 25011534 مقبول310.06  بـباتنة1997-05-12

زریبي   وفاء 25011546 مقبول410.42  بـسریانة1998-04-04

راقدي   یونس 25011560 قریب من الجید513.98  بـمروانة1998-11-01

بن عبد القادر   یاسین 25011554 جید614.54  بـسریانة1998-12-17

شباح   سلمى 25011355 مقبول710.74  بـباتنة1995-02-28

زاوي   زینب 25011342 مقبول810.94  بـسریانة1995-06-24

ین مخلوف   سامي 25011354 مقبول910.44  بـباتنة1996-01-10

طاھري   زھیة 25011339 مقبول1011.72  بـسریانة1996-08-28

زیدان   سمیة 25011359 مقبول1110.08  بـباتنة1997-09-07

مناصر   سلمى 25011356 قریب من الجید1212.44  بـسریانة1997-10-25

معمر   سمیة 25011360 مقبول1310.04  بـباتنة1998-03-09

بوضیاف   سارة 25011351 جید1415.50  بـباتنة1998-03-14

قارش   سارة 25011352 مقبول1511.60  بـلمسان1998-04-15

العایش   زینب ھبة اهللا 25011347 جید جدا1617.94  بـخنشلة1998-09-24

بوركي   سند أیمن 25011366 قریب من الجید1712.88  بـباتنة1998-09-26

بلفراق   زكریاء 25011336 قریب من الجید1813.60  بـسریانة1998-12-23

لخضر فریحة   مریم 25011490 مقبول1910.08  بـباتنة1995-03-01

جابري   نذیر 25011507 مقبول2011.14  بـعین یاقوت1995-10-23

عرباوي   لمیس 25011459 مقبول2111.00  بـباتنة1996-03-31

مرزوق   فاطمة 25011442 مقبول2211.16  بـسریانة1996-06-11

بوضیاف   فایس 25011444 قریب من الجید2312.06  بـسریانة1996-08-06

بوقرزي   لینة 25011461 مقبول2411.98  بـباتنة1996-09-07

475من173:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ســـــریانـــــــــة | سریانة -  متوسطة  عیسى طالبي | 05189: المؤسسة  

بن بلقاسم   كریمة 25011450 مقبول2510.58  بـسریانة1996-11-25

عبد السالم   عفاف 25011432 مقبول2610.96  بـباتنة1996-12-28

العایب   مصعب 25011494 قریب من الجید2712.00  بـباتنة1997-05-01

العایب   نبیل 25011505 مقبول2810.08  بـباتنة1997-06-13

نزار   مصعب 25011495 مقبول2910.54  بـسریانة1997-10-27

بلعباس   عقبة 25011434 قریب من الجید3012.76  بـباتنة1998-01-06

بوضیاف   ملیكة 25011497 جید جدا3116.18  بـسریانة1998-02-10

یوسف   نسیمة 25011513 جید3214.90  بـسریانة1998-02-24

عیساني   محمد االمین 25011483 قریب من الجید3312.04  بـسریانة1998-03-09

عواج   محسن 25011464 جید3415.10  بـباتنة1998-05-08

بن مخلوف   عزیزة 25011431 قریب من الجید3513.62  بـباتنة1998-05-23

حفیظ   منال 25011498 مقبول3611.06  بـباتنة1998-06-02

راقدي   مروى 25011488 مقبول3711.72  بـمروانة1998-06-04

بن عمار   محمد لمین 25011484 جید3814.34  بـباتنة1998-06-28

فراح   نور الھدى 25011519 جید3915.98  بـباتنة1998-07-31

عیشور   كریمة 25011451 جید4014.86  بـباتنة1998-08-11

بن بلقاسم   مایسة 25011463 مقبول4111.48  بـباتنة1998-08-17

براھیمي   محمد 25011469 قریب من الجید4212.10  بـباتنة1998-08-20

بن مسعود   مروى 25011489 مقبول4311.10  بـباتنة1998-09-20

زیدو   ایوب 25011256 قریب من الجید4412.68  بـباتنة1995-09-30

زریبي   جھینة 25011263 مقبول4511.34  بـسریانة1996-03-18

بومجان   اسالم 25011236 قریب من الجید4613.08  بـباتنة1996-05-08

بن عمار   حسام 25011268 قریب من الجید4712.20  بـسریانة1996-07-03

سیاغي   ایھاب 25011255 مقبول4810.16  بـباتنة1997-01-12

منصور   ایمان 25011252 مقبول4911.28  بـسریانة1997-05-18

بن مخلوف   اشرف 25011239 مقبول5010.22  بـباتنة1998-03-06

باشا   اسالم 25011237 جید جدا5116.30  بـباتنة1998-05-19

بوقنة   ایة 25011251 مقبول5211.24  بـباتنة1998-06-04

بلة   حامد عباس 25011264 مقبول5311.90  بـباتنة1998-11-06

475من174:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ســـــریانـــــــــة | سریانة -  متوسطة  عیسى طالبي | 05189: المؤسسة  

بوزید   الھام 25011244 مقبول5410.96  بـباتنة1998-11-28

بن بلقاسم   إیمان 25011232 جید5514.38  بـباتنة1999-03-01

بن عمار   خولة 25011295 مقبول5611.26  بـسریانة1995-07-07

بن نزار   رانیة 25011306 مقبول5710.56  بـباتنة1996-08-24

لخضر فریحة   خولة 25011298 مقبول5810.92  بـباتنة1997-10-03

لخضر فریحة   حلیمة 25011284 مقبول5911.20  بـباتنة1997-10-28

زیان   حیاة 25011289 مقبول6010.80  بـسریانة1997-11-25

فریحة   حسام 25011280 قریب من الجید6113.06  بـباتنة1998-02-07

كواشي   ریان 25011319 مقبول6211.18  بـباتنة1998-04-15

حمودي   حسیبة 25011281 مقبول6310.52  بـباتنة1998-05-30

بخوش   حیزیة 25011290 قریب من الجید6413.62  بـسریانة1998-07-20

رحماني   خولة 25011300 جید جدا6517.38  بـعین التوتة1998-08-14

ملیك   عبد النور 25011418 مقبول6611.44  بـالزرو1995-00-00

بوضیاف   شھرزاد 25011389 مقبول6711.76  بـباتنة1998-06-05

عباس   شیماء 25011396 مقبول6811.00  بـباتنة1998-08-06

عبد السالم   شاھین 25011385 مقبول6911.12  بـباتنة1998-08-07

غرداوي   شھیناز 25011391 مقبول7011.46  بـباتنة1998-08-17

بوضیاف   سھیل 25011382 مقبول7110.94  بـباتنة1998-12-17

بن صولة   شیماء 25011398 جید جدا7216.92  بـباتنة1998-12-17

یوسف   ؤمزي 25011207 مقبول7310.62  بـسریانة1996-05-27

مناصر   إیمان 25011214 مقبول7410.76  بـباتنة1996-07-16

مبروك   إدریس 25011208 مقبول7510.52  بـسكیكدة1997-08-28

العایب   أیمن 25011203 مقبول7611.34  بـسریانة1998-01-02

محمودي   إیمان 25011218 قریب من الجید7712.06  بـباتنة1998-01-26

العایب   أكرم 25011194 مقبول7810.44  بـباتنة1998-04-01

بلیل   آسیا 25011180 مقبول7910.34  بـسریانة1998-05-31

بن نزار   أیمن 25011204 مقبول8011.04  بـسریانة1998-07-26

العایب   إسالم 25011209 جید جدا8116.08  بـباتنة1998-08-08

غرداوي   أسماء 25011190 جید8215.22  بـباتنة1998-09-07

475من175:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ســـــریانـــــــــة | سریانة -  متوسطة  عیسى طالبي | 05189: المؤسسة  

نیة   علي 25011572 جید8314.92  بـمروانة1994-03-23

475من176:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| ســـــریانـــــــــة | سریانة - الھاشمي منصور الجدیدة /م | 05190: المؤسسة  

بن صالح   ھشام 25011540 مقبول111.90  بـباتنة1996-01-29

بطاھر   وفاء 25011545 مقبول210.82  بـباتنة1996-09-12

بخوش   نورالدین 25011530 مقبول310.40  بـباتنة1998-06-03

بلفراق   ھاني 25011536 قریب من الجید413.86  بـخنشلة1998-07-01

زحاف   ھند 25011542 قریب من الجید513.76  بـباتنة1998-07-03

بن باطة   یونس 25011561 مقبول610.92  بـباتنة1998-11-12

غربي   ھالة 25011535 جید714.98  بـباتنة1998-11-15

بن طلحة   زین الدین 25011341 قریب من الجید812.76  بـسریانة1996-01-01

العایب   زینب 25011345 مقبول910.26  بـسریانة1996-08-22

بن بلقاسم   سمیرة 25011363 مقبول1010.16  بـسریانة1997-11-23

زید   سندس 25011367 جید1115.64  بـباتنة1998-03-06

ھدار   سناء 25011365 مقبول1210.20  بـعین التوتة1998-06-16

بوقنة   محمد 25011465 مقبول1310.74  بـباتنة1994-03-07

خلیفي   نسرین 25011509 مقبول1410.28  بـباتنة1997-06-15

العایب   فریال 25011446 مقبول1510.28  بـباتنة1997-09-24

عمامرة   محمد أیمن 25011481 مقبول1610.46  بـباتنة1997-10-26

سلطاني   مریم آیة 25011493 مقبول1710.50  بـباتنة1998-02-18

ادزیري   محمد نبیل 25011485 قریب من الجید1813.48  بـباتنة1998-03-14

بن بلقاسم   فاتح 25011441 قریب من الجید1912.54  بـباتنة1998-06-09

بن تومیة   نھال 25011517 جید2014.54  بـباتنة1998-08-28

عقاقبة   نعمان 25011516 مقبول2111.08  بـسفیان1998-12-02

بن بوعزیز   تقوى 25011260 مقبول2211.70  بـباتنة1998-01-23

خرفي   حسام 25011269 مقبول2310.34  بـباتنة1998-02-03

قلیل   إیمان 25011230 جید جدا2417.10  بـالقنطرة1998-02-19

475من177:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ســـــریانـــــــــة | سریانة - الھاشمي منصور الجدیدة /م | 05190: المؤسسة  

بادة   إیمان 25011231 قریب من الجید2512.74  بـباتنة1998-04-15

بلة   برھان الدین 25011258 جید2614.26  بـباتنة1998-07-22

بن نوار   بشرى 25011259 قریب من الجید2712.78  بـالبسباس1998-11-06

بن عبد القادر   رفیدة 25011311 مقبول2810.32  بـباتنة1996-06-10

عبد السالم   روضة 25011318 مقبول2911.40  بـسریانة1996-06-13

العابد   رمیساء 25011312 مقبول3011.00  بـباتنة1997-07-02

بن سریر   حمزة 25011286 مقبول3111.88  بـباتنة1997-11-08

بن بلقاسم   خولة 25011299 قریب من الجید3212.56  بـسریانة1998-01-25

حفیظ   رمیساء 25011313 مقبول3311.80  بـباتنة1998-02-06

صید   حمزة 25011287 مقبول3410.77  بـباتنة1998-09-05

معلم   حفصیة 25011283 جید3514.84  بـسریانة1998-12-01

بن طلحة   عبد الحق 25011411 مقبول3610.14  بـسریانة1997-01-12

نزار   عبد الرؤوف 25011412 مقبول3710.96  بـباتنة1998-01-10

بوعكاز   عبد المالك 25011417 مقبول3811.78  بـباتنة1998-01-10

بوخرباش   شھیناز 25011390 مقبول3910.74  بـسریانة1998-04-15

صاولي   شیماء 25011395 مقبول4010.12  بـباتنة1998-07-06

شباح   عبد الھادي 25011419 قریب من الجید4113.72  بـباتنة1998-07-18

بن بوزید   صبرینة 25011403 قریب من الجید4212.62  بـباتنة1998-08-06

تمرسیت   أسامة 25011186 مقبول4310.16  بـباتنة1997-02-26

برك   إیمان 25011216 قریب من الجید4412.26  بـشلغوم العید1997-09-05

مخلوفي   إیمان 25011217 قریب من الجید4512.46  بـباتنة1998-01-16

بومجان   أمیرة 25011200 جید4615.56  بـباتنة1998-03-15

فراح   أیمن 25011205 مقبول4710.48  بـباتنة1998-10-20

منصوري   إلھام 25011211 مقبول4811.48  بـسریانة1998-11-02

بن سریر   أسماء 25011191 جید4914.20  بـباتنة1998-11-08

عبد الرزاق   أیوب 25011206 مقبول5010.52  بـباتنة1998-11-10

مزیان   آیة 25011184 قریب من الجید5113.80  بـتبسة1998-11-21

475من178:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| زانة البیضاء | زانة البیضاء - فروج عبد القادر /م | 05191: المؤسسة  

مھیري   وداد 25011909 مقبول110.64  بـطولقة1998-02-16

عریوة   نسمة 25011890 قریب من الجید213.28  بـباتنة1998-04-10

عریوة   صبرینة 25011761 مقبول311.72  بـباتنة1998-02-26

منادي   سمیرة 25011738 مقبول410.60  بـباتنة1998-04-05

خالف   شاكر 25011748 قریب من الجید512.24  بـباتنة1998-06-19

فروج   صارة 25011756 مقبول611.66  بـباتنة1998-08-22

عطال   المیة 25011844 مقبول710.88  بـالحروش1995-11-15

داود   كریمة 25011841 مقبول810.88  بـباتنة1997-05-03

دحماني   ماجد 25011852 مقبول910.16  بـزانة البیضاء1997-07-29

حشاش   مرجان 25011860 مقبول1010.90  بـباتنة1998-01-12

میموني   لطیفة 25011847 قریب من الجید1113.56  بـباتنة1998-01-26

رزیق   لیندة 25011851 قریب من الجید1213.10  بـباتنة1998-03-03

بوضیاف   بالل 25011633 مقبول1310.06  بـسریانة1994-08-10

بوقنة   دنیا 25011667 مقبول1410.56  بـباتنة1997-08-06

بن مسعود   حنان 25011654 مقبول1510.62  بـباتنة1998-05-08

ناصر   زمردة 25011696 مقبول1610.44  بـباتنة1997-08-21

درابلي   سامي 25011709 قریب من الجید1712.60  بـباتنة1997-11-23

بوعون   عبد الكریم 25011788 مقبول1810.60  بـباتنة1994-08-26

عریوة   عقبة 25011802 مقبول1911.26  بـباتنة1996-09-27

میموني   فاطمة الزھراء 25011821 قریب من الجید2013.40  بـزانة البیضاء1997-05-06

داود   غادة 25011812 مقبول2111.60  بـباتنة1997-08-22

بن مسعود   إلھام 25011596 جید2214.52  بـمروانة1998-01-22

حوكي   أحالم 25011584 جید2315.24  بـزانة البیضاء1998-02-01

رزیق   إلھام 25011597 جید جدا2416.30  بـزانة البیضاء1998-02-10

475من179:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| زانة البیضاء | زانة البیضاء - فروج عبد القادر /م | 05191: المؤسسة  

ناصر   ایمان 25011621 قریب من الجید2513.76  بـباتنة1998-02-12

فراح   أمیمة 25011593 جید2615.96  بـباتنة1998-09-07

رحال   أشواق 25011588 مقبول2711.62  بـزانة البیضاء1998-11-10

475من180:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| زانة البیضاء | متوسطة الزرو  | 05192: المؤسسة  

درید   نھلة 25011899 قریب من الجید112.66  بـباتنة1996-08-07

بوزیدي   نسیمة 25011893 مقبول211.26  بـالزرو1998-07-26

زیاني   سھام 25011740 مقبول310.82  بـباتنة1996-04-15

حفیظ   سمیة 25011734 مقبول411.72  بـباتنة1997-09-11

عبادو   مراد 25011858 مقبول510.78  بـقسنطینة1993-06-18

لكحل   مھدي 25011872 مقبول610.70  بـباتنة1997-11-09

بن مبروك   منیرة 25011871 مقبول710.84  بـسریانة1998-06-24

بوصوار   مرزاقة 25011861 مقبول811.38  بـالزرو1999-03-01

ھبول   مریم 25011867 قریب من الجید912.48  بـباتنة1999-03-08

مبرك   عواطف 25011808 مقبول1011.44  بـباتنة1996-07-14

ھبول   عبد اللطیف 25011789 مقبول1110.10  بـعین یاقوت1997-05-15

صادق   امال 25011613 مقبول1210.94  بـالزرو1996-06-09

غبغوب   إناس 25011599 مقبول1310.20  بـالتالغمة1996-11-16

مباركي   أمال 25011589 مقبول1411.86  بـالزرو1997-06-07

بن مبروك   أمیرة 25011592 مقبول1510.54  بـباتنة1997-07-08

زیاني   أمال 25011591 قریب من الجید1613.14  بـباتنة1998-10-27

475من181:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| زانة البیضاء | متوسطة زانة البیضاء الجدیدة  | 05193: المؤسسة  

مھران   وداد 25011908 مقبول110.22  بـباتنة1994-10-19

حشاش   ھاجر 25011902 قریب من الجید212.24  بـباتنة1997-04-18

رمضاني   یسرى 25011917 مقبول310.44  بـزانة البیضاء1997-11-25

خالف   نبیلة 25011887 قریب من الجید412.52  بـباتنة1998-10-31

لموفق   شعیب 25011751 مقبول510.80  بـباتنة1996-08-22

عزوز   لمیاء 25011848 مقبول610.52  بـزانة البیضاء1997-05-27

حشاش   لمیاء 25011849 مقبول710.56  بـحمام السخنة1998-02-17

مرواني   كمیلیة 25011842 مقبول810.22  بـمروانة1998-03-04

زیادي   محمد اقبال 25011856 مقبول911.12  بـباتنة1999-10-29

سباع   حنان 25011653 مقبول1011.04  بـباتنة1996-04-02

رزیق   بالل 25011634 قریب من الجید1112.78  بـمشیرة1996-07-12

محلول   خالدة 25011658 قریب من الجید1212.06  بـزانة البیضاء1997-02-25

بلقاسمي   حمزة 25011650 مقبول1310.58  بـزانة البیضاء1997-03-02

براھیمي   خیر الدین 25011665 مقبول1410.68  بـباتنة1998-01-29

حشاش   سكینة 25011718 مقبول1510.30  بـزانة البیضاء1995-10-10

سعد اهللا   سفیان 25011717 مقبول1610.46  بـباتنة1997-07-15

حشاش   رمیساء 25011689 مقبول1710.22  بـباتنة1997-07-27

عزوز   سارة 25011704 مقبول1810.96  بـباتنة1998-09-04

ابركان   عبد المجید 25011791 مقبول1910.86  بـزانة البیضاء1995-02-20

قیدوم   عبد الرحمان 25011784 مقبول2011.26  بـزانة البیضاء1996-10-22

بوقنة   فادي 25011819 مقبول2111.90  بـباتنة1997-07-15

بلھادي   امین 25011616 مقبول2210.08  بـباتنة1996-02-01

فروج   بسمة 25011622 قریب من الجید2312.12  بـزانة البیضاء1997-11-11

475من182:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| زانة البیضاء | متوسطة زانة أوالد سباع  | 05194: المؤسسة  

جرادي   وفاء 25011913 مقبول111.62  بـزانة البیضاء1994-06-21

موساوي   ھاني 25011904 مقبول211.92  بـزانة البیضاء1997-04-29

مسعودي   عباس 25011770 مقبول311.48  بـزانة البیضاء1993-12-13

ضیف اهللا   شوقي 25011755 مقبول410.28  بـزانة البیضاء1995-02-06

مسعودي   صباح أحمد 25011757 مقبول510.18  بـالدویرة الجزائر1995-08-04

عقیني   سمیرة 25011737 مقبول610.28  بـزانة البیضاء1997-07-29

مسعودي   سھام 25011741 مقبول710.96  بـزانة البیضاء1997-12-16

خماري   مروة 25011862 قریب من الجید812.48  بـمروانة1996-03-24

عرعار   ماجدة 25011853 مقبول910.46  بـباتنة1997-07-28

موساوي   مروة 25011863 مقبول1010.94  بـزانة البیضاء1998-01-13

مسعودي   حفصة 25011648 مقبول1110.20  بـباتنة1997-12-27

مسعودي   عومار 25011810 مقبول1211.88  بـزانة البیضاء1996-03-04

مسعودي   عبداللطیف 25011794 مقبول1311.56  بـزانة البیضاء1996-09-10

جرادي   عبد اهللا 25011790 مقبول1411.28  بـزانة البیضاء1998-09-07

بوقنة   الیامنة 25011612 مقبول1510.06  بـزانة البیضاء1995-00-00

مسعودي   اكرام 25011607 مقبول1611.68  بـمروانة1997-01-10

مسعودي   امنة 25011614 قریب من الجید1712.28  بـزانة البیضاء1998-02-02

جرادي   ابراھیم 25011603 قریب من الجید1813.74  بـباتنة1998-03-25

مسعودي   إلھام 25011598 قریب من الجید1912.10  بـباتنة1998-05-01

475من183:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| عین جــــــــــاسر | عین جاسر - متوسطة نزار صالح  | 05202: المؤسسة  

صوالة   یاسمینة 25012458 مقبول111.08  بـعین جاسر1995-06-13

بن علي   یمینة 25012466 مقبول210.90  بـباتنة1997-02-14

بن علي   ھند 25012443 مقبول310.70  بـباتنة1997-07-27

سباح   وداد 25012447 مقبول410.40  بـاألغواط1997-12-26

سعدو   وائل 25012445 مقبول510.86  بـباتنة1998-01-30

إعیش   وئام 25012444 مقبول610.48  بـمروانة1998-04-10

زبوشي   یاسمین 25012457 مقبول710.24  بـقسنطینة1998-04-17

بن ذیب   ولید 25012454 قریب من الجید812.10  بـحسین داي1998-11-05

حجیج   كریمة 25012312 مقبول910.04  بـعین جاسر1994-01-01

سباع   غنیة 25012290 مقبول1011.22  بـالعلمة1995-12-09

مكربش   فولة 25012308 مقبول1110.84  بـمروانة1996-07-29

بلقاسمي   فؤاد 25012291 مقبول1211.18  بـمروانة1996-11-15

بلول   عواد عمر 25012288 مقبول1310.04  بـسطیف1997-04-21

مكربش   فارس 25012293 جید1415.78  بـمروانة1998-03-27

بن علي   كریمة 25012314 جید جدا1517.00  بـعین جاسر1998-05-09

زقاغ   فاطمة الزھراء 25012296 مقبول1611.60  بـاالغواط1998-06-07

خیزار   فرید شوقي 25012299 جید1714.42  بـحمام السخنة1998-08-16

حاجي   محمد 25012342 مقبول1810.70  بـباتنة1995-02-16

بن علي   منى 25012368 مقبول1910.48  بـعین جاسر1996-01-27

بوخالفة   مروة 25012354 مقبول2011.08  بـقسنطینة1996-04-26

نقاب   منار 25012365 مقبول2111.10  بـالعلمة1996-06-19

لحسن   مراد 25012350 مقبول2211.10  بـآریس1996-09-05

بن علي   لطفي 25012334 مقبول2310.78  بـحمام السخنة1996-11-05

عقون   لطیفة 25012335 مقبول2411.18  بـمروانة1997-11-29

475من184:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | عین جاسر - متوسطة نزار صالح  | 05202: المؤسسة  

مرواني   مراد 25012351 مقبول2510.26  بـمروانة1998-02-03

صوالة   مریم 25012358 قریب من الجید2612.90  بـباتنة1998-06-13

سعدة خلخال   محمد إیھاب 25012347 جید جدا2716.28  بـباتنة1998-06-15

بوطعوش   منال 25012367 قریب من الجید2812.20  بـمروانة1998-11-07

صباح   ملیكة 25012363 قریب من الجید2912.76  بـعین جاسر1998-11-16

بن الذیب   ملیكة 25012364 جید3015.88  بـعین جاسر1998-11-21

لحسن   نصیرة 25012403 مقبول3110.28  بـعین جاسر1994-11-20

بن راضي   نعیمة 25012405 مقبول3210.74  بـالطایة1995-00-00

بلقاسمي   نبیل 25012390 مقبول3310.18  بـمروانة1995-01-20

سباع   موسى 25012384 قریب من الجید3412.10  بـسطیف1996-06-16

فرشة   نجاة 25012393 مقبول3511.50  بـمروانة1996-12-27

بوھدة   نورالھدى 25012414 مقبول3611.66  بـمروانة1997-04-07

زكري   نادیة 25012388 قریب من الجید3712.06  بـاوالد جالل1997-04-21

لیتیم   موسى 25012385 مقبول3810.08  بـعین جاسر1998-01-12

زمورة   ندى 25012395 ممتاز3918.26  بـحمام السخنة1998-05-05

بن راضي   نھى 25012407 قریب من الجید4012.36  بـحمام السخنة1998-06-08

بلموفق   نوال 25012408 قریب من الجید4113.92  بـحمام السخنة1998-08-05

سعدي   نسرین 25012399 جید4214.36  بـمروانة1998-08-22

سعیدي   منى 25012381 قریب من الجید4312.00  بـمروانة1998-09-30

مخلوفي   رزقي 25012113 مقبول4411.60  بـمروانة1997-04-01

میھوب   دالل 25012093 مقبول4510.58  بـحمام السخنة1997-05-14

لحسن   خلود 25012080 قریب من الجید4612.48  بـعین جاسر1997-07-04

بوخالفة   رحمة 25012112 جید جدا4716.56  بـمروانة1998-10-27

عواق   عبد المالك 25012258 مقبول4811.78  بـعین جاسر1995-07-01

خنفوسي   عبد الغاني 25012254 مقبول4910.02  بـعین جاسر1996-09-11

بوجناح   عبد الحكیم 25012247 مقبول5010.64  بـبریكة1997-05-13

بوقزولة   عبد النور 25012261 مقبول5111.32  بـمروانة1997-07-09

سالمي   عبد الرزاق 25012249 مقبول5210.70  بـعین جاسر1998-02-13

عیدلي   عبد الوھاب 25012262 مقبول5310.44  بـمروانة1998-04-16

475من185:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | عین جاسر - متوسطة نزار صالح  | 05202: المؤسسة  

بلوناس   صھیب 25012236 قریب من الجید5413.70  بـباتنة1998-06-28

حجار   عبد اهللا 25012256 مقبول5510.50  بـمروانة1998-09-17

حجیج   عائشة 25012243 مقبول5611.30  بـمروانة1998-10-04

مخلوفي   سمیة 25012181 مقبول5711.12  بـعین جاسر1995-10-28

بن الذیب   صالح 25012213 مقبول5810.38  بـمروانة1996-05-21

بن الذیب   سھام 25012187 قریب من الجید5912.67  بـحمام السخنة1996-09-10

خضراوي   سھیلة 25012191 مقبول6010.86  بـمروانة1997-04-21

بن صوشة   شاكر 25012197 مقبول6111.92  بـحمام السخنة1997-11-15

بن الذیب   شمس 25012200 جید6214.38  بـمروانة1998-08-23

بن عبد العزیز   امنة 25012004 مقبول6310.20  بـعین جاسر1998-01-12

زیدي   بشرى 25012014 قریب من الجید6412.64  بـالعلمة1998-04-25

عولمي   بالل 25012017 مقبول6511.00  بـباتنة1998-07-09

ضواق   خدیجة 25012062 مقبول6611.10  بـالعلمة1995-06-13

صباح   خلود 25012069 مقبول6710.62  بـعین جاسر1996-05-27

بوقنة   توبة 25012031 قریب من الجید6813.26  بـباتنة1998-05-20

لحسن   رمزي 25012131 مقبول6910.36  بـعین جاسر1995-11-01

سایح   سارة 25012151 قریب من الجید7013.56  بـالعلمة1996-07-27

سعیدي   ریم 25012140 مقبول7110.52  بـباتنة1997-04-04

یخلف   سالف 25012163 مقبول7211.24  بـالعلمة1997-04-14

حجار   سعیدة 25012162 جید7314.36  بـعین جاسر1997-08-09

رمضاني   زین الدین 25012146 مقبول7410.50  بـباتنة1998-03-20

صبري   سارة 25012156 مقبول7511.02  بـباتنة1998-04-04

حجیج   زین الدین 25012147 مقبول7611.12  بـمروانة1998-07-27

قلول   ریمة 25012141 مقبول7711.04  بـمروانة1998-08-06

حجار   سعید 25012161 قریب من الجید7812.70  بـعین جاسر1998-09-04

فیاللي   سلمى 25012166 مقبول7910.12  بـعین جاسر1998-09-14

بالوناس   سماھر 25012168 مقبول8011.26  بـحمام السخنة1998-09-15

حجیج   سماح 25012167 مقبول8110.48  بـمروانة1998-10-02

بن الوناس   أسامة 25011941 جید8214.14  بـباتنة1997-06-29

475من186:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | عین جاسر - متوسطة نزار صالح  | 05202: المؤسسة  

بن الذیب   أیمن 25011960 مقبول8310.86  بـمروانة1997-07-11

تومي   آیة 25011933 قریب من الجید8412.90  بـمروانة1998-08-17

475من187:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| عین جــــــــــاسر | الحاسي -  متوسطة  بوشارب یوسف | 05203: المؤسسة  

اعیش   وھیبة 25012455 مقبول111.14  بـالحاسي1995-00-00

فرفاش   وفاء 25012452 مقبول211.14  بـمروانة1997-02-21

إعیش   وسیلة 25012449 مقبول310.26  بـمروانة1997-10-06

بن عبد الرحمان   یمینة 25012467 قریب من الجید412.94  بـالحاسي1997-10-13

بروال   یسرى 25012462 قریب من الجید513.36  بـباتنة1998-05-01

غضبان   ھاني 25012435 جید614.42  بـالشمرة1998-07-09

مراح   ھدى 25012439 جید714.26  بـمروانة1998-11-30

بویذمارن   فواز 25012304 مقبول811.54  بـمروانة1995-06-25

بورك   فوزي 25012306 مقبول910.86  بـمروانة1995-12-23

بن حصیر   فھیمة 25012302 مقبول1011.86  بـباب الواد1997-05-28

بوھناف   فضیلة 25012301 مقبول1111.34  بـمروانة1997-08-29

فرشة   فوزیة 25012307 جید1214.08  بـالحاسي1998-03-08

حنفوق   فارس 25012294 قریب من الجید1313.70  بـالحاسي1998-05-15

مراح   كنزة 25012318 مقبول1410.66  بـمروانة1998-05-15

مراح   فھیمة 25012303 مقبول1511.92  بـمروانة1998-06-30

بوھناف   فادیة 25012292 قریب من الجید1612.04  بـمروانة1998-09-15

بعیط   محمد 25012343 مقبول1710.88  بـعین جاسر1996-02-25

بوھناف   ماجدة 25012340 مقبول1811.32  بـالحاسي1997-04-28

كرمیش   منال 25012366 مقبول1911.30  بـمروانة1998-02-13

بن حصیر   لطیفة 25012336 قریب من الجید2013.78  بـالحاسي1998-03-08

قرفي   مروة 25012356 قریب من الجید2112.70  بـالحاسي1998-12-21

بن حصیر   نور الدین 25012410 مقبول2210.64  بـالحاسي1995-07-03

اعیش   نجاة 25012391 قریب من الجید2312.82  بـالحاسي1996-09-18

العشي   نادیة 25012389 مقبول2411.66  بـالحاسي1997-07-17

475من188:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | الحاسي -  متوسطة  بوشارب یوسف | 05203: المؤسسة  

بن حصیر   مھدي 25012382 مقبول2510.72  بـمروانة1997-10-03

بروال   نسرین 25012397 جید2615.16  بـالحاسي1998-01-03

قھطار   نھلة 25012406 مقبول2710.66  بـباتنة1998-03-18

قرفي   ھادیة 25012419 مقبول2810.94  بـالحاسي1998-07-05

قرفي   ھاجر 25012418 مقبول2911.96  بـباتنة1998-12-16

بن عجینة   خولة 25012090 قریب من الجید3012.12  بـمروانة1997-04-10

اعیش   رحمة 25012110 مقبول3110.96  بـمروانة1998-03-08

اعیش   رضا 25012119 مقبول3210.44  بـمروانة1998-03-19

بروال   خلیل 25012084 مقبول3310.12  بـمروانة1998-08-03

بروال   خولة 25012092 مقبول3410.86  بـقسنطینة1998-08-05

بورك   عزیز 25012266 مقبول3510.20  بـمروانة1994-08-12

عبد العزیز   عزیز 25012267 مقبول3610.04  بـمروانة1996-01-31

اعیش   طارق 25012241 مقبول3711.14  بـالحاسي1997-03-07

عبد العزیز   عز الدین 25012265 مقبول3810.78  بـالحاسي1997-04-01

بن عبد الرحمان   صوفیا 25012238 مقبول3910.30  بـمروانة1997-11-02

مراح   عبد الرؤوف 25012248 مقبول4011.26  بـباتنة1998-01-22

بروال   عبد السالم 25012252 قریب من الجید4113.56  بـالحاسي1998-02-22

بوھناف   شھرزاد 25012203 مقبول4210.16  بـمروانة1995-09-27

مقالتي   سناء 25012185 مقبول4310.52  بـمروانة1996-08-07

مراح   شھیناز 25012206 مقبول4411.58  بـمروانة1997-02-24

بروال   صابر 25012212 مقبول4510.70  بـمروانة1997-06-30

نزار   صدام 25012218 مقبول4610.50  بـمروانة1997-08-18

بوشارب   سمیة 25012184 مقبول4711.56  بـمروانة1998-11-28

اعیش   بالل 25012015 مقبول4810.10  بـمروانة1996-01-02

حنفوق   الھام 25012003 مقبول4910.96  بـمروانة1998-02-11

بن عبد الرحمان   بشرى 25012013 مقبول5011.26  بـمروانة1998-04-20

بوحصیرة   الرمیصاء 25011998 مقبول5111.16  بـالعلمة1998-06-10

إعیش   حیاة 25012057 مقبول5211.22  بـمروانة1996-02-23

قرفي   جمال الدین 25012036 مقبول5310.44  بـمروانة1997-01-24

475من189:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | الحاسي -  متوسطة  بوشارب یوسف | 05203: المؤسسة  

مساعدیة   حسام 25012045 مقبول5411.38  بـمروانة1997-07-01

مراح   جمال 25012035 مقبول5511.22  بـمروانة1998-05-24

بورك   زیاد 25012144 قریب من الجید5612.82  بـباتنة1995-05-15

بن حصیر   سارة 25012150 قریب من الجید5712.30  بـمروانة1996-01-16

زریطة   ریاض 25012139 مقبول5811.38  بـالحاسي1996-09-09

بوھناف   سلمى 25012165 جید جدا5917.06  بـالحاسي1997-10-28

فرشة   رمزي 25012134 قریب من الجید6013.64  بـمروانة1998-08-11

بن عجینة   أنور 25011958 مقبول6111.32  بـمروانة1995-09-01

قرفي   أسامة 25011939 مقبول6211.70  بـمروانة1996-04-27

بروال   أكرم 25011948 مقبول6310.02  بـمروانة1997-03-04

قرفي   أسماء 25011946 مقبول6411.64  بـباتنة1997-05-05

حنفوق   آمال 25011932 قریب من الجید6512.92  بـمروانة1998-04-17

بن حصیر   آسیا 25011930 قریب من الجید6612.20  بـباتنة1998-06-23

قرفي   أیمن 25011963 قریب من الجید6712.18  بـمروانة1998-07-29

بوھناف   أمینة 25011957 مقبول6811.18  بـباتنة1998-10-04

475من190:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| عین جــــــــــاسر | متوسطة  عین جاسر الجدیدة  | 05204: المؤسسة  

سباع   یاسین 25012459 مقبول111.02  بـمروانة1994-12-13

بن لمبارك   یعقوب 25012463 مقبول211.16  بـباتنة1995-06-30

مزواد   یعقوب 25012465 قریب من الجید312.42  بـباتنة1996-08-23

فرفاش   یوسف 25012469 قریب من الجید412.42  بـمروانة1996-08-27

خضراوي   یاسمین 25012456 مقبول511.26  بـمروانة1996-11-29

سعدي   وفاء 25012453 مقبول611.32  بـالعلمة1997-04-05

بن احمد   ھدى 25012438 قریب من الجید712.32  بـعین جاسر1997-07-20

مداني   ھشام 25012441 قریب من الجید813.00  بـحمام السخنة1998-05-04

رحال   ھاشم 25012430 مقبول911.56  بـالعلمة1998-08-23

سعیداني   ھشام 25012442 قریب من الجید1012.62  بـمروانة1998-09-20

وزاني   وسیم 25012450 مقبول1111.52  بـالعلمة1998-11-25

زیدي   لبنى 25012319 مقبول1211.72  بـالعلمة1995-08-18

لحسن   فیصل 25012309 قریب من الجید1312.18  بـعین جاسر1996-03-01

شریفي   علي 25012283 مقبول1410.26  بـحمام السخنة1997-10-23

بوعكاز   عالء الدین 25012281 قریب من الجید1512.90  بـباتنة1998-02-03

أیت عبد القوي   غانیة 25012289 جید1615.18  بـعین الحمام1998-02-13

سعدو   عھد 25012287 جید جدا1716.86  بـباتنة1998-07-11

قاضي   كریمة 25012315 مقبول1811.72  بـمروانة1998-11-04

حجیج   قیس 25012310 قریب من الجید1912.80  بـباتنة1998-12-18

رحال   لونیس 25012337 مقبول2011.82  بـزانة البیضاء1996-04-09

شریفي   لبنى 25012330 قریب من الجید2112.22  بـمروانة1996-05-13

سباع   مریم 25012359 قریب من الجید2212.48  بـعین جاسر1998-10-05

أبركان   نور الدین 25012409 مقبول2311.64  بـمروانة1994-02-11

خضراوي   نور الھدى 25012411 قریب من الجید2412.14  بـالعلمة1995-01-29

475من191:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | متوسطة  عین جاسر الجدیدة  | 05204: المؤسسة  

سعدي   موسى 25012383 مقبول2511.58  بـمروانة1996-04-30

سباع   ھاجر 25012415 مقبول2611.14  بـباتنة1996-07-07

صباح   نسیبة 25012401 قریب من الجید2712.54  بـحمام السخنة1998-03-19

ضواق   ھاجر 25012417 جید2814.18  بـحمام السخنة1998-05-24

مساعدي   نسرین 25012398 جید2914.26  بـمروانة1998-07-25

حجار   نور الھدى 25012412 قریب من الجید3013.30  بـعین جاسر1998-10-22

فرشة   نجیب 25012394 جید3114.86  بـمروانة1998-12-23

خنفوسي   رضا 25012117 قریب من الجید3212.10  بـمروانة1995-05-15

جبابرة   خولة 25012085 مقبول3310.32  بـعین جاسر1995-09-05

بن الذیب   رؤوف 25012096 مقبول3411.98  بـعین جاسر1996-04-12

سعدو   رحمة 25012111 قریب من الجید3513.06  بـمروانة1998-07-15

جبابرة   دنیا 25012094 مقبول3611.94  بـمروانة1998-09-09

جبابرة   صالح الدین 25012232 مقبول3711.24  بـعین جاسر1994-08-16

بوقرورة   عامر 25012246 مقبول3811.66  بـمروانة1995-03-17

صباح   صوریة 25012237 مقبول3910.14  بـمروانة1996-03-30

سباع   عبد المالك 25012259 مقبول4010.38  بـباب الواد1996-08-22

حمودي   عبد السالم 25012251 مقبول4111.10  بـمروانة1997-03-07

جبابرة   صلیح 25012235 مقبول4210.60  بـمروانة1997-10-18

عزوز   صالح الدین 25012234 مقبول4310.44  بـباتنة1998-09-24

بوعالق   عبد المالك 25012260 مقبول4410.52  بـالعلمة1998-10-12

بلقاسم عامر   عبلة 25012264 قریب من الجید4513.92  بـمروانة1998-11-11

ضروایة   عفاف 25012269 جید4615.74  بـحمام السخنة1998-11-27

كواشي   صدام 25012216 مقبول4710.12  بـباتنة1992-02-11

زقاغ   شروق 25012198 مقبول4810.04  بـمروانة1994-11-20

رحال   شوقي 25012207 مقبول4910.14  بـباتنة1996-02-10

عجینة   شھیناز 25012205 مقبول5010.50  بـباتنة1996-04-08

عمران   شھیرة 25012204 مقبول5111.18  بـمروانة1996-05-31

بن الذیب   سھام 25012189 مقبول5210.94  بـعین جاسر1997-09-21

لحسن   سمر 25012180 ممتاز5318.06  بـالعلمة1998-02-03

475من192:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | متوسطة  عین جاسر الجدیدة  | 05204: المؤسسة  

عواق   سیف الدین 25012196 مقبول5411.72  بـحمام السخنة1998-05-16

بوزعراري   سوسن 25012193 جید جدا5516.88  بـبلدیة جیجل1998-07-11

صاولة   شیماء 25012210 مقبول5611.08  بـمروانة1998-09-26

وزاني   سھیل 25012190 جید جدا5716.56  بـالعلمة1998-11-25

نقاب   السعید 25011999 مقبول5810.40  بـمروانة1994-07-03

ایت عبد القوي   بلعید 25012018 مقبول5910.22  بـعین لحمام1996-01-29

بلوناس   ایمان 25012007 مقبول6010.48  بـعین جاسر1996-03-18

لمرد   إسالم 25011982 مقبول6110.98  بـحمام السخنة1996-06-02

لحسن   إسالم 25011983 مقبول6210.28  بـباتنة1996-06-24

بوعون   انتصار 25012006 مقبول6311.00  بـمروانة1998خالل 

بلقاسمي   ایمان 25012008 مقبول6410.82  بـمروانة1998-02-07

مسعودي   إیھاب 25011992 مقبول6511.14  بـباتنة1998-02-19

خضراوي   بشرى 25012012 جید6614.02  بـالعلمة1998-04-15

لحسن   بثینة 25012011 قریب من الجید6713.88  بـحمام السخنة1998-04-16

بوجناح   إیناس 25011991 مقبول6811.88  بـمروانة1998-10-20

سي بلخیر   ایمان 25012009 جید6914.98  بـمروانة1998-10-24

بلیل   ابراھیم 25011993 مقبول7010.68  بـعین جاسر1998-12-21

مداسي   خدیجة 25012063 مقبول7110.20  بـمروانة1995-07-21

سي عامر   جالل 25012033 مقبول7210.16  بـزانة البیضاء1996-12-03

صوالة   خدیجة 25012065 مقبول7310.44  بـعین جاسر1997-01-05

مزواد   خبیب 25012061 قریب من الجید7412.68  بـحمام السخنة1997-01-30

لحسن   حدة 25012040 جید7515.78  بـالعلمة1998-10-06

بن شدة   حسناء 25012049 مقبول7610.42  بـمروانة1998-10-16

مساعدي   تقي الدین 25012030 مقبول7711.80  بـمروانة1998-11-26

سباع   سارة 25012149 مقبول7811.46  بـحمام السخنة1993-07-13

بن لمبارك   رندا 25012137 مقبول7910.22  بـعین جاسر1995-11-16

حجیج   سعاد 25012159 مقبول8010.82  بـمروانة1995-12-17

جبابرة   سارة 25012153 جید8115.04  بـمروانة1996-10-21

مخلوفي   سارة 25012154 مقبول8210.16  بـمروانة1997-01-04

475من193:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| عین جــــــــــاسر | متوسطة  عین جاسر الجدیدة  | 05204: المؤسسة  

بن صوشة   زین الدین 25012145 جید8315.66  بـحمام السخنة1998-01-18

عیدلي   أسماء 25011945 مقبول8411.44  بـالعلمة1996-01-12

رحال   أمال 25011952 قریب من الجید8513.68  بـعین جاسر1997-03-22

سعدي   أیمن 25011961 جید8615.36  بـمروانة1998-01-03

وزاني   أمیرة 25011953 جید جدا8716.74  بـمروانة1998-02-15

بلقاسمي   أحمد خیر الدین 25011937 مقبول8811.24  بـالعلمة1998-07-28

بوقزولة   أیمن 25011964 قریب من الجید8912.20  بـمروانة1998-08-04

بن الذیب   أسماء 25011947 جید جدا9017.36  بـبسكرة1998-10-28

مصباح   أسامة 25011944 جید9115.18  بـباتنة1998-11-07

بوقزولة   یونس 25012480 مقبول9211.24  بـحمام السخنة1997-03-08

475من194:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة - المتوسطة المختلطة  | 05214: المؤسسة  

مرزوق   ولید 25013012 مقبول111.74  بـمروانة1996-03-02

زروالي   یونس 25013024 مقبول210.46  بـمروانة1996-07-14

طازقة   یوسف 25013023 مقبول310.06  بـمروانة1997-09-11

بن باطة   یونس 25013025 قریب من الجید413.06  بـمروانة1998-05-12

بن عبد الغزیز   وائل 25013001 قریب من الجید513.80  بـمروانة1998-05-24

بن حصیر   ھالة 25012992 جید615.92  بـمروانة1999-01-24

قیشاح   فایزة 25012878 جید715.52  بـمروانة1997-05-17

بشطوطي   فاطمة 25012875 مقبول810.38  بـمروانة1997-12-06

حجار   غادة 25012868 جید914.98  بـمروانة1998-04-03

معطار   عیاش 25012867 جید1015.20  بـمروانة1998-06-12

حنفر   عالء الدین 25012850 مقبول1110.00  بـمروانة1998-10-10

عمران   فوزي 25012893 مقبول1210.78  بـمروانة1995-02-26

قیشاح   لحسن 25012903 مقبول1311.16  بـمروانة1997-08-28

بوخنشوش   مریم 25012929 مقبول1411.94  بـمروانة1997-09-19

بن بلقاسم   مروى 25012925 ممتاز1518.10  بـباتنة1998-05-03

بن یزة   مریم 25012930 مقبول1610.66  بـمروانة1998-12-16

محمودي   كاھنة 25012899 مقبول1710.48  بـمروانة1998-12-18

حاكم   مروة 25012924 جید1814.06  بـمروانة1998-12-19

عبد العزیز   نذیر 25012960 قریب من الجید1912.40  بـمروانة1996-08-09

بوخنشوش   نجم الدین 25012958 مقبول2011.86  بـمروانة1998-02-02

زمورة   ھاجر 25012979 جید جدا2117.46  بـمروانة1998-02-04

ساعد   ملیكة 25012947 قریب من الجید2213.16  بـباتنة1998-04-10

منزر   منال 25012948 جید2314.82  بـمروانة1998-04-15

منزر   نسیمة 25012971 قریب من الجید2413.30  بـمروانة1998-11-30

475من195:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة - المتوسطة المختلطة  | 05214: المؤسسة  

بن سعد اهللا   رمزي 25012672 مقبول2510.18  بـمروانة1994-12-08

عجة   خولة 25012652 قریب من الجید2613.16  بـباتنة1996-04-05

مساعدیة   رندا 25012677 قریب من الجید2713.76  بـمروانة1998-01-13

لعراري   رواح 25012679 جید2814.38  بـمروانة1998-01-23

لحالح   خولة 25012655 مقبول2910.78  بـمروانة1998-02-24

شاغي   رمیسة 25012675 مقبول3010.72  بـمروانة1998-10-12

جاب اهللا   ذكرى 25012665 مقبول3111.02  بـمروانة1998-11-22

بوطالب   عبدالرحمن 25012828 مقبول3210.30  بـمروانة1996-05-20

مباركي   عامر 25012813 مقبول3310.88  بـباتنة1996-11-23

فروج   صفیة 25012802 جید3415.96  بـمروانة1998-03-22

دھیمي   شیماء 25012796 قریب من الجید3513.86  بـمروانة1998-09-13

سعطا هللا   شھرزاد 25012776 مقبول3610.72  بـمروانة1994-04-03

عجة   سمیة 25012743 مقبول3710.06  بـمروانة1995-07-24

شایب   سھام 25012754 مقبول3811.08  بـباتنة1995-08-05

دھیمي   سمیرة 25012751 مقبول3911.36  بـمروانة1995-08-18

علي جعفر   سمیرة 25012752 مقبول4010.54  بـباتنة1996-08-14

بوساحة   سھام 25012757 قریب من الجید4113.14  بـباتنة1998-03-10

معمري   شھرزاد 25012777 جید جدا4216.98  بـمروانة1998-06-03

مقیدش   شھرزاد 25012779 جید4314.94  بـمروانة1998-08-01

ھوشال   سھیل 25012760 جید4414.00  بـباتنة1998-08-03

عنون   بالل 25012613 مقبول4510.24  بـمروانة1995-02-23

اعراج   انتصار 25012562 مقبول4610.72  بـمروانة1996-02-06

خماري   حذیفة جمال الدین 25012621 مقبول4710.14  بـالقبة1996-03-24

طازقة   بالل 25012614 مقبول4810.18  بـمروانة1996-09-28

ساسي   امیر 25012558 مقبول4911.16  بـمروانة1997-01-17

مساعدیة   ایمن 25012596 قریب من الجید5013.20  بـمروانة1998-01-13

قیشاح   جالل 25012617 مقبول5110.00  بـمروانة1998-02-24

بن باطة   ایمن 25012597 مقبول5210.50  بـمروانة1998-03-08

شطوح   ایة 25012571 مقبول5311.62  بـمروانة1998-03-27

475من196:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة - المتوسطة المختلطة  | 05214: المؤسسة  

فرحي   ایمان 25012578 قریب من الجید5413.54  بـمروانة1998-04-05

كرشوش   ایمان 25012579 مقبول5510.96  بـمروانة1998-04-23

عجة   بسمة 25012610 جید5614.76  بـقصر بلزمة1998-05-28

صحراوي   ایمن 25012598 مقبول5711.32  بـباتنة1998-07-02

عبد الرزاق   ایة 25012572 مقبول5811.60  بـمروانة1998-09-16

بوعافیة   ایة 25012573 جید5914.56  بـباتنة1998-10-02

صحراوي   حنین 25012628 قریب من الجید6013.24  بـمروانة1998-10-11

بوخالفة   ایوب 25012601 مقبول6110.40  بـمروانة1998-11-15

شخیم   ایة 25012574 مقبول6210.38  بـمروانة1998-11-22

حنفر   سعیدة 25012719 مقبول6311.10  بـاقرادو مروانة1995-03-16

معطار   سفیان 25012724 مقبول6410.38  بـمروانة1997-05-22

مداسي   سعاد 25012717 جید6514.56  بـمروانة1998-01-03

بشیني   سارة 25012709 ممتاز6618.50  بـمروانة1998-03-10

وازن   سفیان 25012726 مقبول6710.60  بـمروانة1998-08-18

حاكم   احالم 25012511 مقبول6811.08  بـمروانة1998-03-11

حجیج   احالم 25012513 جید جدا6917.62  بـمروانة1998-05-17

سكیو   احالم 25012514 مقبول7010.02  بـباتنة1998-07-18

فروج   اسحاق 25012523 قریب من الجید7112.84  بـمروانة1998-09-11

قوطاي   اخالص 25012517 جید7215.14  بـمروانة1998-11-09

475من197:  الصفحة  
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة - متوسطة  بورعیة  مبارك   | 05215: المؤسسة  

كادة   یوسف 25013022 مقبول111.58  بـمروانة1997-02-14

فروجي   ھیفاء 25012997 مقبول211.52  بـمروانة1998-05-03

بن زاید   یاسمین 25013014 مقبول310.20  بـمروانة1998-08-12

جبار   یاسمین 25013015 جید جدا416.14  بـمروانة1998-08-21

سلوم   وسام 25013009 ممتاز518.48  بـمروانة1998-09-18

عولمي   عماد 25012858 مقبول611.10  بـمروانة1995-07-03

عالوة   عمر 25012865 مقبول710.68  بـمروانة1996-01-13

بوزیان   علي 25012856 مقبول811.24  بـمروانة1997-10-05

عالوة   عبیر 25012841 مقبول911.36  بـباتنة1997-12-07

وزاني   عالء الدین 25012848 مقبول1010.14  بـمروانة1998-05-10

معزیز   فاطمة الزھرة 25012877 ممتاز1118.56  بـمروانة1998-05-15

زیتون   عبیر 25012842 جید1215.70  بـمروانة1998-05-16

حمان   فرح 25012880 جید1315.08  بـمروانة1999-02-23

بوعتام   مروة 25012921 مقبول1410.36  بـمروانة1997-10-18

بركات   مركوندة 25012920 جید1514.96  بـمروانة1998-05-27

منداس   مروة 25012923 مقبول1610.46  بـمروانة1998-07-11

منزر   محمد 25012912 مقبول1711.92  بـمروانة1998-07-19

بن علي   محمد ھاني 25012916 جید1815.52  بـمروانة1998-08-09

مباركي   كاھنة 25012896 جید1914.16  بـمروانة1998-09-17

بوعزیز   لیلیان 25012906 ممتاز2019.08  بـباتنة1998-09-27

عباس   نسرین 25012965 مقبول2111.08  بـمروانة1997-08-29

منصور   مھدي 25012950 قریب من الجید2212.10  بـمروانة1997-09-07

رشاش   ھاجر 25012980 ممتاز2319.46  بـمروانة1998-03-21

بوخالل   نجیب 25012959 قریب من الجید2412.26  بـمروانة1998-06-05

475من198:  الصفحة  
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مرازقــة الوردي
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة - متوسطة  بورعیة  مبارك   | 05215: المؤسسة  

عنون   نور الھدى 25012975 قریب من الجید2513.54  بـمروانة1998-07-23

ھوشال   نذیر 25012961 جید2615.50  بـباتنة1999-01-17

اعبیدري   مصطفى 25012944 جید جدا2717.04  بـمروانة1999-03-01

شیشون   میرة 25012953 مقبول2810.56  بـمروانة1999-04-10

مختاش   خولة 25012654 جید2914.58  بـمروانة1998-02-17

شھیلي   خلیل 25012649 جید جدا3016.12  بـمروانة1998-03-17

اعبوبو   دنیا 25012662 مقبول3111.96  بـمروانة1998-05-15

بیطام   خولة 25012656 مقبول3211.48  بـمروانة1998-07-12

بروال   دیھیا 25012664 جید جدا3316.84  بـتبسة1998-10-28

عالوة   شیماء 25012792 مقبول3411.14  بـمروانة1995-02-19

ناصري   عبد الكریم 25012823 مقبول3510.58  بـمروانة1997-05-08

صحراوي   شیماء 25012795 مقبول3610.80  بـباتنة1998-02-10

حشو   صالح الدین 25012805 مقبول3710.66  بـمروانة1998-05-06

بوخالل   سھام 25012755 مقبول3810.78  بـمروانة1996-04-06

نادر   سھام 25012756 مقبول3910.08  بـباتنة1996-06-19

طیرشي   سلیمة 25012741 مقبول4011.08  بـمروانة1997-02-22

درغال   سمیة 25012747 مقبول4110.22  بـمروانة1998-02-01

بولونیس   سھیلة 25012763 جید4215.76  بـمروانة1998-06-17

تمرابت   شھرزاد 25012778 مقبول4311.82  بـمروانة1998-07-14

بوخنشوش   شھیناز 25012780 جید جدا4417.18  بـباتنة1998-09-03

شاغي   سوسن 25012764 جید4515.08  بـمروانة1998-09-10

فرحات   شفیق 25012773 مقبول4611.42  بـمروانة1998-09-23

دعاس   سمیة 25012748 جید4714.44  بـمروانة1998-10-01

سلطاني   سمیة 25012749 جید4814.40  بـمروانة1998-12-01

خالف   سھى 25012758 جید جدا4916.50  بـمروانة1999-06-14

بوزیان   بالل 25012612 مقبول5011.22  بـمروانة1993-07-17

زریبى   بشرى 25012611 مقبول5110.40  بـمروانة1995-02-13

فوحال   امیر 25012557 مقبول5210.52  بـمروانة1995-02-16

طمین   باسم 25012602 مقبول5311.58  بـمروانة1996-09-14

475من199:  الصفحة  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة - متوسطة  بورعیة  مبارك   | 05215: المؤسسة  

بروال   الخامسة 25012548 مقبول5411.70  بـمروانة1997-02-07

بورغدة   بثینة 25012604 مقبول5511.34  بـمروانة1997-02-27

بوحریق   اكرم 25012545 مقبول5611.84  بـمروانة1997-09-29

عالوة   بثینة 25012607 مقبول5710.60  بـمروانة1997-10-13

جزار   امل 25012555 قریب من الجید5812.24  بـمروانة1998-01-18

طمین   امنة 25012556 مقبول5910.00  بـمروانة1998-01-24

دھیمى   بدرالدین 25012608 مقبول6011.76  بـباتنة1998-03-10

منزر   الصالح 25012549 مقبول6110.88  بـمروانة1998-06-05

بوخنشوش   امیرة 25012560 مقبول6211.22  بـباتنة1998-07-06

العربي   امیرة 25012561 قریب من الجید6313.94  بـمروانة1998-07-11

معاش   بدرالدین 25012609 مقبول6410.72  بـمروانة1998-07-19

مرزوق   ایة 25012575 جید6515.36  بـمروانة1998-12-11

سلیماني   سلیمة 25012730 مقبول6611.86  بـمروانة1995-02-15

عبیدري   سارة 25012710 ممتاز6719.10  بـمروانة1998-06-06

بركات   زكریاء 25012695 مقبول6811.38  بـمروانة1998-06-25

شرقي   زھیة 25012699 جید جدا6916.20  بـحاسي مسعود1999-01-07

سلیماني   إلھام 25012503 مقبول7011.40  بـقصربلزمة1996-03-03

اعراج   إیمان 25012507 مقبول7111.86  بـباتنة1996-10-24

شبیلة   إلھام 25012504 جید7214.74  بـمروانة1998-01-22

بوقفة   ابتسام 25012508 قریب من الجید7313.66  بـمروانة1998-03-03

بلعید   احالم 25012512 جید7415.62  بـمروانة1998-03-22

نجاي   إلیاس 25012506 جید7515.40  بـمروانة1998-04-01

حماد   أسماء 25012496 جید7614.18  بـمروانة1998-04-06

عولمي   إلھام 25012505 مقبول7711.82  بـمروانة1998-06-08

بلقاسمي   إكرام 25012502 قریب من الجید7813.60  بـمروانة1998-06-17

عنون   اسعاد امل 25012524 جید7915.50  بـباتنة1998-08-13

درغال   احمد 25012516 جید جدا8016.38  بـباتنة1999-06-28

475من200:  الصفحة  
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة -  متوسطة  علي النمر  | 05216: المؤسسة  

مرجان   یمینة 25013021 مقبول110.04  بـمروانة1995-04-01

مزعاش   وائل 25013000 قریب من الجید212.48  بـمروانة1997-11-05

فارح   ھیثم 25012996 قریب من الجید312.14  بـمروانة1998-12-14

اسد   علي 25012854 مقبول410.88  بـمروانة1995-07-11

سلوق   علجیة 25012851 قریب من الجید512.98  بـمروانة1996-01-01

اعراب   عصام 25012844 مقبول610.00  بـمروانة1996-06-22

بوزید   كاھنة 25012897 قریب من الجید712.26  بـمروانة1998-10-02

عالوة   كاھنة 25012898 مقبول811.76  بـمروانة1998-11-24

خلفي   نور الھدى 25012973 مقبول910.44  بـباتنة1996-07-20

مزوز   نجاة 25012956 جید جدا1017.46  بـحیدوسة1996-09-18

وزاني   مھدي 25012951 قریب من الجید1112.20  بـباتنة1997-11-27

وزاني   نسمة 25012970 جید1215.86  بـمروانة1998-05-29

معزیز   خولة 25012650 مقبول1310.26  بـمروانة1996-03-19

بوعافیة   خولة 25012651 مقبول1411.04  بـباتنة1996-03-25

حفصي   خدیجة 25012644 مقبول1510.62  بـمروانة1996-10-16

عنون   خدیجة 25012645 قریب من الجید1613.24  بـمروانة1998-02-09

بن جدو   خیرة 25012658 قریب من الجید1712.92  بـمروانة1998-04-01

فادن   داود 25012659 جید1815.42  بـباتنة1998-04-08

دراجي   دنیا 25012663 جید1914.12  بـمروانة1998-10-01

مرشیش   خلیدة 25012648 جید2015.20  بـمروانة1998-12-22

مخلوف   عبد الحكیم 25012815 مقبول2110.64  بـمروانة1996-01-14

وزاني   عبد الحفیظ 25012814 مقبول2210.24  بـعین جاسر1997-04-27

شرقي   صالح الدین 25012804 قریب من الجید2312.68  بـمروانة1998-01-11

سعیدي   صفاء 25012800 قریب من الجید2412.66  بـبورج بوعریریح1998-05-06

475من201:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1مروانـــــــة | مروانة -  متوسطة  علي النمر  | 05216: المؤسسة  

عزوز   عبد السالم 25012819 جید جدا2516.84  بـمروانة1998-09-03

عیساني   شیماء 25012797 جید2615.10  بـمروانة1998-12-16

خالف   شھیناز 25012791 جید2714.54  بـمروانة1998-12-24

علیان   سھیر 25012759 مقبول2810.04  بـمروانة1995-12-19

اعبوبو   شمس 25012774 مقبول2911.32  بـمروانة1998-11-22

حنفوق   افتخار 25012542 مقبول3010.58  بـمروانة1995-02-05

درغال   تقي الدین 25012616 مقبول3110.28  بـمروانة1996-10-31

رداد   حدة 25012620 مقبول3210.32  بـنقاوس1996-12-30

ھالل   الھام 25012550 جید3314.02  بـمروانة1998-04-13

بن جدو   ایمن بلخیر 25012600 مقبول3411.10  بـمروانة1998-08-24

عزوز   حنین 25012629 مقبول3511.06  بـمروانة1998-12-14

عمران   انور 25012564 مقبول3611.48  بـمروانة1999-03-26

حجوني   سعیدة 25012720 قریب من الجید3713.34  بـمروانة1997-06-27

فرجي   سامیة 25012714 مقبول3811.16  بـمروانة1998-02-27

شرقي   زینب 25012704 قریب من الجید3913.20  بـباتنة1998-06-03

وزاني   ریمة 25012693 جید4014.12  بـمروانة1998-08-17

شرقي   سلیمان 25012729 قریب من الجید4112.06  بـمروانة1999-03-25

مداسي   أحالم 25012493 مقبول4210.00  بـمروانة1995-01-23

عنون   أمیرة 25012499 مقبول4311.86  بـباتنة1995-08-06

جفال   أمال 25012497 قریب من الجید4413.76  بـمروانة1997-10-25

عجاد   آیة 25012492 جید4515.24  بـمروانة1998-08-22

سعیدي   اسامة 25012520 مقبول4610.38  بـمروانة1998-10-10

عنون   اسامة 25012522 مقبول4710.32  بـمروانة1998-11-03

475من202:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1مروانـــــــة | متوسط نافلة  | 05217: المؤسسة  

جبار   ھدى 25012993 مقبول110.86  بـحیدوسة1997-10-06

بن ناصر   ھناء 25012994 قریب من الجید212.44  بـمروانة1998-09-14

بوعلي   ھارون 25012991 قریب من الجید312.32  بـباتنة1998-12-21

كواشي   عمار 25012861 قریب من الجید412.19  بـحیدوسة1996-01-28

بوطالب   فیصل 25012895 قریب من الجید512.76  بـحیدوسة1995-01-19

عمارة   فیروز 25012894 مقبول610.48  بـباتنة1995-03-02

بومزراق   محمد االمین 25012913 مقبول711.14  بـباتنة1996-10-20

مختاش   فلة 25012892 قریب من الجید813.68  بـحیدوسة1998-00-00

معافة   فطیمة 25012891 مقبول910.78  بـاوالد عوف1998-06-06

مختاش   نادیة 25012954 مقبول1011.08  بـمروانة1996-09-04

جبار   نور الھدى 25012974 قریب من الجید1112.62  بـباتنة1996-10-20

سریر   نجاة 25012957 جید1214.24  بـحیدوسة1998-11-21

بوعافیة   رؤوف 25012666 قریب من الجید1312.90  بـمروانة1998-07-03

مختاش   عبد الغاني 25012822 قریب من الجید1412.08  بـحیدوسة1995-02-18

كباب   عبد الرؤوف 25012816 مقبول1510.60  بـباتنة1996-07-02

برحال   عبد المالك 25012825 مقبول1610.04  بـاوالد عوف1998-00-00

مختاش   صفیة 25012803 مقبول1710.10  بـمروانة1998-06-24

شرقي   عائشة 25012811 جید جدا1816.58  بـمروانة1998-07-05

شایب   سندس 25012753 مقبول1911.71  بـباتنة1997-08-08

بولعریف   ایمان 25012577 مقبول2010.80  بـباتنة1997-11-06

عبدو   ایمن 25012595 مقبول2110.54  بـمروانة1997-11-06

شایب   حنان 25012627 مقبول2210.04  بـباتنة1998-05-15

بومزراق   حسین 25012624 قریب من الجید2313.78  بـباتنة1998-11-30

عمارة   سعاد 25012716 مقبول2410.24  بـباتنة1994-01-04

475من203:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1مروانـــــــة | متوسط نافلة  | 05217: المؤسسة  

قوفي   سارة 25012707 مقبول2510.94  بـحیدوسة1997-04-19

جبار   سفیان 25012725 قریب من الجید2612.34  بـباتنة1998-06-02

بوعلي   زكریاء 25012696 مقبول2711.88  بـباتنة1998-07-10

بوعافیة   أسامة 25012495 مقبول2810.68  بـحیدوسة1996-07-20

شرقي   أمیرة 25012500 مقبول2911.28  بـباتنة1997-11-06

مخلوف   اسالم 25012527 مقبول3010.88  بـباتنة1998-09-10

475من204:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة شیدي مروانة  | 05225: المؤسسة  

عاشوري   نسیمة 25013557 مقبول110.80  بـمروانة1997-01-09

بوعزیز   نسیم 25013556 مقبول211.04  بـمروانة1998-04-16

ماجور   نسرین 25013555 مقبول310.12  بـباتنة1998-12-24

سلطاني   عمار 25013413 مقبول410.98  بـباتنة1995-12-31

زمورة   فؤاد 25013421 مقبول511.40  بـمروانة1996-08-15

زمورة   عبد الكریم 25013388 مقبول611.56  بـمروانة1996-11-28

معطاهللا   عبیر 25013402 قریب من الجید712.62  بـمروانة1998-09-24

سي أحمد   عصماء 25013407 مقبول811.58  بـباتنة1998-09-26

عمراتھ   عبد المالك 25013395 مقبول911.70  بـمروانة1998-12-26

بعزیز   فواز 25013451 مقبول1011.00  بـمروانة1996-02-26

قبایلي   كلثوم 25013462 مقبول1110.24  بـمروانة1998-01-05

أبركان   ماجد 25013486 مقبول1210.52  بـباتنة1997-03-09

لحالح   مریم 25013507 مقبول1310.16  بـمروانة1998-03-22

بن عقون   مروة 25013503 مقبول1410.68  بـمروانة1998-05-04

مزغیش   جابر 25013189 مقبول1510.60  بـمروانة1997-02-13

شیباني   عبد الحكیم 25013370 مقبول1610.50  بـمروانة1998-01-07

برور   شیماء 25013345 مقبول1710.36  بـنقاوس1998-02-26

لعراري   شھرزاد 25013340 قریب من الجید1813.16  بـمروانة1998-12-17

بكوش   زكریاء 25013286 مقبول1910.24  بـمروانة1995-09-11

فالح   سلیم 25013309 مقبول2010.82  بـمروانة1995-11-16

فروج   سمونة 25013311 مقبول2111.25  بـمروانة1997-06-28

ماجور   سارة 25013296 مقبول2210.32  بـمروانة1997-11-02

شطوف   زكریاء 25013287 مقبول2311.38  بـنقاوس1997-12-02

بوضیاف   سمیرة 25013316 قریب من الجید2413.12  بـمروانة1998-01-14

475من205:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة شیدي مروانة  | 05225: المؤسسة  

بورنان   سارة 25013298 جید2514.82  بـمروانة1998-04-24

شطوح   إسالم 25013102 مقبول2610.10  بـمروانة1994-06-06

جاوي   أنور 25013087 مقبول2710.72  بـمروانة1995-04-27

سلطاني   أیوب 25013098 مقبول2810.20  بـباتنة1996-03-21

مخلوفي   إبتسام 25013099 مقبول2910.02  بـشیدي1996-05-16

معماش   إیمان 25013117 مقبول3010.28  بـباتنة1996-07-27

سي أحمد   أیة 25013089 مقبول3111.98  بـباتنة1997-11-03

شطوف   إیمان 25013118 قریب من الجید3213.48  بـمروانة1998-03-23

حاج محمد   الزبیر 25013139 قریب من الجید3313.66  بـنقاوس1998-03-27

مزغیش   بدر الدین 25013164 قریب من الجید3413.52  بـمروانة1998-06-02

مزغیش   أیمن 25013097 مقبول3511.94  بـمروانة1998-11-05

شطوح   زكریاء 25013275 مقبول3610.12  بـمروانة1994-10-30

زمورة   رشیدة 25013254 مقبول3711.98  بـمروانة1994-11-30

ماجور   أمیرة 25013067 مقبول3810.06  بـقصر بلزمة1997-01-08

شطیبھ   أسامھ 25013055 مقبول3910.66  بـمروانة1997-01-11

فالح   أمیرة 25013071 قریب من الجید4012.94  بـمروانة1998-08-25

بكیر   آمنة 25013038 مقبول4110.08  بـمروانة1998-10-14

نایلي   أشواق 25013060 مقبول4210.44  بـمروانة1998-12-16

475من206:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة البنات مروانة  | 05226: المؤسسة  

روابح   نجالء 25013542 مقبول111.54  بـمروانة1997-08-28

فوحال   ھجیرة 25013572 مقبول210.00  بـمروانة1997-09-10

كداد   ھشام 25013575 مقبول310.74  بـمروانة1998-02-03

العربي   ندى 25013546 قریب من الجید413.70  بـمروانة1998-04-06

معاش   نور اإلسالم 25013562 مقبول510.64  بـمروانة1998-06-08

بروال   ھاجر 25013569 قریب من الجید612.38  بـباتنة1998-07-01

سعودي   نومیدیا 25013567 مقبول710.24  بـإیشمول1998-07-27

شافعي   نسرین 25013552 مقبول811.50  بـمروانة1998-08-29

عمور   نجالء 25013543 قریب من الجید913.32  بـمروانة1998-10-09

بوزید   نسرین 25013554 قریب من الجید1012.22  بـمروانة1998-10-09

منزر   ھدى 25013574 قریب من الجید1113.72  بـمروانة1998-11-23

كرشوش   ندى 25013547 جید1214.42  بـمروانة1998-12-10

بنشوري   ھادیة 25013570 مقبول1311.28  بـمروانة1998-12-29

بن قسمیة   نھاد إنصاف 25013560 جید1414.68  بـالحراش1999-07-11

بشیني   یاسر 25013610 مقبول1511.70  بـمروانة1998-04-11

صحراوي   وسام 25013603 مقبول1610.96  بـمروانة1998-04-29

شاغي   ھناء 25013590 مقبول1711.14  بـمروانة1998-05-22

عراب   وائل 25013595 جید جدا1816.42  بـمروانة1998-06-05

العربي   وائل 25013596 جید جدا1916.98  بـسطیف1998-09-17

حرشاش   یونس 25013624 جید2015.94  بـباتنة1998-09-22

حالس   ھیثم 25013592 قریب من الجید2113.42  بـمروانة1998-10-17

سعیدي   ھیثم 25013593 جید2214.30  بـمروانة1998-12-03

درغال   یاسین 25013615 مقبول2311.04  بـمروانة1998-12-31

جوھري   یوسف 25013622 جید2414.40  بـقسنطینة1999-02-12

475من207:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة البنات مروانة  | 05226: المؤسسة  

معنصر   غنیة 25013420 مقبول2510.60  بـمروانة1996-02-03

بوعكاز   عبد الھادي 25013398 قریب من الجید2613.84  بـمروانة1998-03-06

حشیشي   عصام 25013406 مقبول2710.02  بـمروانة1998-03-16

زحزام   عبد المالك 25013394 قریب من الجید2813.80  بـمروانة1998-05-13

سلوم   غادة 25013419 قریب من الجید2913.18  بـمروانة1998-06-11

حفصي   عبیر 25013400 مقبول3010.46  بـمروانة1998-06-20

صحراوي   عبد اهللا 25013392 قریب من الجید3112.16  بـمروانة1998-08-17

بلعید   عبیر 25013401 جید3214.56  بـمروانة1998-09-09

خماري   فاطمة 25013437 مقبول3310.24  بـمروانة1996-12-14

منزر   كمال 25013465 جید3414.18  بـمروانة1998-04-01

حمادي   لیدیا 25013473 مقبول3511.66  بـعین التوتة1998-07-01

عولمي   فایزة 25013442 مقبول3610.17  بـمروانة1998-07-09

دھیمي   فاطمة الزھراء 25013441 جید جدا3716.32  بـمروانة1998-09-04

درغال   فدوى 25013445 مقبول3811.82  بـمروانة1999-03-10

حداد   محمد 25013489 مقبول3910.70  بـمروانة1996-05-20

حمان   موسى 25013523 مقبول4010.20  بـمروانة1997-07-14

درغال   محمد أمین 25013491 جید4114.00  بـباتنة1998-02-11

حشاني   مختار 25013497 مقبول4211.54  بـمروانة1998-02-16

عمراتھ   موسى االمین 25013524 قریب من الجید4313.64  بـنقاوس1998-03-13

مسعودي   ملیكة 25013517 قریب من الجید4413.48  بـمروانة1998-06-21

مقعاش   مروة 25013506 جید جدا4517.26  بـمروانة1998-08-05

بولھوایش   مفدي 25013516 جید4615.08  بـمروانة1998-08-25

عزوز   محمد األمین 25013494 جید جدا4716.27  بـمروانة1998-09-08

العربي   مریم ماجدة 25013510 جید جدا4816.70  بـقسنطینة1999-02-09

دھیمي   حمالوي 25013213 مقبول4911.16  بـمروانة1995-06-18

بوطالبي   جیھان 25013193 مقبول5011.24  بـجامعة1997-11-05

ناصر الشریف   تركیة 25013187 جید5114.70  بـمروانة1998-01-29

كداد   حازم 25013196 مقبول5211.78  بـمروانة1998-02-03

مختاش   خلود 25013220 جید5314.24  بـباتنة1998-09-02

475من208:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة البنات مروانة  | 05226: المؤسسة  

مزیان   حنین 25013216 جید جدا5417.34  بـمروانة1998-10-10

شبیلة   توفیق 25013188 مقبول5511.70  بـمروانة1998-10-15

بوترعة   شھیناز 25013341 مقبول5610.00  بـمروانة1995-11-12

شاوش   عبد الرحمن 25013372 مقبول5711.80  بـمروانة1996-07-05

عمران   شھیناز 25013343 قریب من الجید5813.46  بـمروانة1998-01-14

شیباني   صھیب 25013358 مقبول5910.92  بـمروانة1998-05-03

عیساوي   صالح الدین 25013356 قریب من الجید6013.54  بـمیلة1999-04-22

مرجان   سھیر 25013317 مقبول6111.50  بـمروانة1995-12-27

اعبوبو   سفیان 25013303 مقبول6210.18  بـمروانة1996-06-25

بونوارة   سمیة 25013314 مقبول6311.06  بـمروانة1997-12-04

لحمر   سیف الدین 25013319 قریب من الجید6412.14  بـمروانة1998خالل 

شاوش   سارة 25013297 قریب من الجید6512.64  بـمروانة1998-02-26

عربي باي   شادیة 25013322 جید جدا6617.40  بـمروانة1998-07-28

مزیان   سعاد 25013299 قریب من الجید6712.24  بـمروانة1998-07-30

بروال   سمیة 25013315 جید6814.60  بـمروانة1998-09-28

حمان   سعاد 25013300 مقبول6910.74  بـمروانة1998-10-14

بلقاسمي   ایمان 25013152 مقبول7010.62  بـمروانة1996-12-27

فوحال   برھان 25013166 مقبول7110.62  بـمروانة1997-01-03

تومي   بھاء الدین 25013175 مقبول7210.34  بـباتنة1997-06-13

مرزوق   ایناس 25013158 جید جدا7316.32  بـباتنة1998-01-01

أعراج   إلھام 25013110 جید7415.24  بـمروانة1998-01-09

عیساني   انوار 25013149 جید جدا7517.88  بـمروانة1998-03-03

سعیدي   ایناس 25013159 جید جدا7616.80  بـمروانة1998-04-11

مخلوفي   امیر 25013146 مقبول7711.90  بـمروانة1998-04-16

انزارن   انفال 25013148 جید جدا7816.46  بـباتنة1998-05-11

صحراوي   إسمھان 25013105 مقبول7910.60  بـمروانة1998-06-12

عراج   ایوب 25013160 مقبول8010.36  بـمروانة1998-07-14

شیشون   إكرام 25013108 جید جدا8117.80  بـمروانة1998-08-12

مساعدیة   الیاس 25013145 مقبول8211.74  بـمروانة1998-08-28

475من209:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة البنات مروانة  | 05226: المؤسسة  

معنصر   اشواق 25013137 قریب من الجید8313.94  بـباتنة1998-10-19

میاح   إبراھیم 25013100 قریب من الجید8413.70  بـبسكرة1998-11-02

ناصر الشریف   إیمان 25013119 قریب من الجید8513.38  بـمونتیرو فرنسا1998-11-02

حنفر   ایة 25013151 جید جدا8617.74  بـباتنة1998-11-14

حمادي   إیناس 25013120 ممتاز8718.00  بـمروانة1998-11-21

تامرابت   دنیا 25013244 مقبول8811.66  بـمروانة1996-12-25

اعبوبو   رامي 25013251 قریب من الجید8912.16  بـمروانة1998-06-23

معاش   راضیة 25013249 قریب من الجید9012.50  بـمروانة1998-07-15

منزر   رونق 25013266 جید9114.28  بـمروانة1998-10-17

مولحسان   ریان 25013268 قریب من الجید9213.74  بـمروانة1998-12-22

روابح   أسامة 25013052 مقبول9310.88  بـلمسیل1997-07-26

حیدوسي   أسماء 25013057 مقبول9411.36  بـباتنة1997-11-12

بورعیة   أمیرة 25013069 مقبول9510.48  بـمروانة1998-06-15

نایلي   آیة 25013041 قریب من الجید9612.38  بـمروانة1998-08-03

475من210:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة قصر بلزمة  | 05227: المؤسسة  

بلعید   ناصر 25013536 مقبول110.14  بـوادي الماء1996-00-00

بن عبد الرحمان   نبیل 25013537 مقبول211.34  بـمروانة1996-01-30

بن عبد العزیز   نسرین 25013550 مقبول310.70  بـمروانة1997-09-02

حالس   نسرین 25013551 قریب من الجید412.56  بـلقصر1998-05-21

صكاك   نجاة 25013539 قریب من الجید512.88  بـباتنة1998-08-22

بن ناصر   نھى 25013561 مقبول611.50  بـمروانة1998-12-06

بوكثیر   وحید 25013599 مقبول711.76  بـمروانة1996-02-07

مرزوقي   ولید 25013608 مقبول810.22  بـتالخمت1996-05-15

خلیل   ھیثم 25013591 مقبول911.54  بـلقصر1998-03-07

لعور   یاسین 25013614 مقبول1010.44  بـمروانة1998-06-30

بوخالفة   فؤاد 25013422 مقبول1110.82  بـباتنة1998-02-24

خماري   عبد الناصر 25013396 مقبول1211.34  بـمروانة1998-02-28

طمین   فرید 25013449 مقبول1310.52  بـلقصر1994-12-05

كحول   فیروز 25013453 مقبول1411.65  بـمروانة1996-01-14

عولمي   كریم 25013458 مقبول1510.52  بـباتنة1997-04-13

معاركة   فوزیة 25013452 جید1614.98  بـمروانة1997-06-04

بن عبد العزیز   كمال 25013464 مقبول1710.10  بـمروانة1997-12-10

عولمي   كنزة 25013469 مقبول1811.82  بـمروانة1998-06-21

بن عبد العزیز   مباركة 25013488 مقبول1910.04  بـوادي الماء1995-12-05

عزوز   معتز باهللا 25013514 مقبول2010.04  بـمروانة1996-04-14

حاج محمد   منیرة 25013521 قریب من الجید2113.94  بـمروانة1998-01-31

بن عبد العزیز   میادة 25013525 جید جدا2217.22  بـمروانة1998-03-20

بھلول   مریم 25013508 قریب من الجید2313.20  بـمروانة1998-05-09

خلیل   مروة 25013504 جید جدا2416.56  بـمروانة1998-05-20

475من211:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة قصر بلزمة  | 05227: المؤسسة  

لعور   حمزة 25013209 مقبول2510.32  بـمروانة1995-05-05

دھرة   خمیسة 25013224 مقبول2611.00  بـمروانة1996-11-21

صابري   حنان 25013214 مقبول2710.42  بـلقصر1997-00-00

جاب اهللا   حفیظة 25013206 مقبول2811.22  بـباتنة1998-01-20

بن عمر   حنان 25013215 جید جدا2916.44  بـمروانة1998-10-20

خماري   صفیة 25013353 مقبول3011.54  بـمروانة1997-03-21

حالس   شیماء 25013344 مقبول3110.38  بـمروانة1997-10-06

بن عبد العزیز   عبد الرزاق 25013374 قریب من الجید3212.54  بـباتنة1998-01-14

صحراوي   عادل 25013365 مقبول3310.84  بـباتنة1998-04-06

خیثر   شھرزاد 25013339 مقبول3411.16  بـمروانة1998-06-30

وازن   صفیة 25013354 قریب من الجید3513.96  بـمروانة1998-08-29

بن علي   شیماء 25013346 قریب من الجید3613.36  بـمروانة1998-12-30

بن سعید   سیف الدین 25013318 مقبول3710.06  بـمروانة1994-03-11

بوعربي   سمیة 25013312 مقبول3810.50  بـمروانة1995-07-02

بن عبد العزیز   سیلیا 25013321 مقبول3910.08  بـباتنة1996-08-19

بن عبد العزیز   سمیة 25013313 مقبول4011.00  بـلقصر1997خالل 

طیرشي   زینب 25013291 قریب من الجید4113.28  بـمروانة1998-02-07

خرباش   زكریاء 25013288 مقبول4210.60  بـباتنة1998-06-16

بن عبد العزیز   أنور 25013086 مقبول4310.06  بـمروانة1994-09-21

مراح   الیاس 25013144 قریب من الجید4412.78  بـمروانة1995-12-27

تمرابت   ایمان 25013154 مقبول4510.68  بـمروانة1997-03-29

بغیاني   أیمن 25013093 قریب من الجید4612.06  بـمروانة1997-10-23

بن عبد العزیز   أیمن 25013094 جید4714.56  بـباتنة1998-01-14

داغور   الھام 25013142 مقبول4810.12  بـباتنة1998-02-04

حناشي   اكرام 25013138 مقبول4910.68  بـمروانة1998-11-28

بن علي   الھام 25013143 قریب من الجید5013.52  بـمروانة1998-12-19

حالس   بالل 25013174 مقبول5110.36  بـباتنة1998-12-23

عولمي   رضوان 25013255 مقبول5210.00  بـمروانة1994-10-15

بن باھة   خولة 25013236 مقبول5310.82  بـباتنة1996-08-27

475من212:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | متوسطة قصر بلزمة  | 05227: المؤسسة  

بادي   رندة 25013263 مقبول5411.56  بـبئر قاصد علي1997-08-24

عجة   خیر الدین 25013240 مقبول5511.58  بـمروانة1997-10-10

حالس   خولة 25013237 مقبول5610.72  بـمروانة1998-02-13

عزوز   خولة 25013238 قریب من الجید5713.16  بـمروانة1998-04-16

بن عبد العزیز   خیر الدین 25013241 مقبول5810.52  بـمروانة1998-10-24

بخوش   رندة 25013264 قریب من الجید5912.86  بـمروانة1998-12-30

رویبي   آمال 25013036 قریب من الجید6012.96  بـمروانة1997-04-08

بوكثیر   أسامة 25013054 جید6115.32  بـمروانة1998-03-14

بن سعید   أمیرة 25013068 مقبول6211.18  بـالحاسي1998-04-03

بھلول   آمنة 25013037 قریب من الجید6313.08  بـمروانة1998-05-09

تمرابت   أمین 25013074 قریب من الجید6413.66  بـمروانة1998-05-23

بن عبد العزیز   أمین 25013075 مقبول6510.58  بـباتنة1998-08-29

خماري   أمیرة 25013072 مقبول6610.98  بـباتنة1999-01-15

475من213:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2مروانـــــــة | مروانة - المتوسطة  الجدیدة  | 05228: المؤسسة  

حجیرة   نور الدین 25013564 مقبول110.46  بـمروانة1995-11-16

بن باھة   ندى 25013545 مقبول211.88  بـباتنة1996-08-16

مزعاش   نجیب 25013544 مقبول311.16  بـمروانة1997-08-31

ربیع   نسرین 25013553 مقبول411.64  بـمروانة1998-09-20

طمین   یاقوت 25013616 مقبول511.86  بـمروانة1998-05-09

ماجور   وصیلة 25013604 قریب من الجید612.76  بـمروانة1998-07-16

سعیدي   یسرى 25013618 جید جدا717.24  بـمروانة1998-12-07

حمداش   فارس 25013425 مقبول811.54  بـمروانة1995-07-03

مرشیش   فائق 25013423 مقبول910.90  بـمروانة1997-08-30

بوعون   عیسى 25013417 مقبول1010.08  بـمروانة1998-03-16

بلمامون   عبد الكریم 25013390 قریب من الجید1112.62  بـباتنة1998-10-03

بن حدة   كنزة 25013466 مقبول1210.68  بـمروانة1994-12-23

قرعیش   فضیلة 25013450 قریب من الجید1313.76  بـمروانة1998-05-08

بیطام   لیدیا إیناس 25013474 مقبول1411.96  بـباتنة1998-05-11

مختاش   فاطمة الزھراء 25013440 قریب من الجید1512.36  بـمروانة1998-06-08

حجیرة   فدوى 25013444 مقبول1611.74  بـمروانة1998-11-02

شافعي   لیلى 25013475 قریب من الجید1713.42  بـمروانة1999-01-19

بركات   محمد لمین 25013496 مقبول1810.22  بـمروانة1995-04-03

بدري   موسى 25013522 مقبول1910.62  بـمروانة1995-09-12

اعبوبو   مروة 25013501 مقبول2010.40  بـمروانة1997-01-25

ناصري   منال 25013519 مقبول2110.18  بـمروانة1997-06-16

منزر   مروة 25013502 جید جدا2217.69  بـمروانة1998-03-04

نویوة   مروة 25013505 قریب من الجید2313.62  بـمروانة1998-06-25

تومي   محمد المھدي 25013495 مقبول2410.08  بـمروانة1998-07-20

475من214:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | مروانة - المتوسطة  الجدیدة  | 05228: المؤسسة  

بوساحة   منار 25013518 قریب من الجید2512.00  بـمروانة1999-02-13

بوكثیر   حسناء 25013201 مقبول2610.24  بـواد الماء1994-07-09

مشاشو   خالد 25013217 مقبول2711.48  بـمروانة1995-08-23

فوحال   حسین 25013204 مقبول2811.40  بـمروانة1995-12-23

بوعزیز   خدیجة 25013219 مقبول2910.86  بـمروانة1998-05-03

معداس   حاتم 25013194 مقبول3011.14  بـمروانة1998-10-10

فوحال   صھیب 25013357 مقبول3111.08  بـمروانة1996-03-03

شیباني   طارق 25013361 مقبول3211.60  بـشیدي1997-06-05

دھیمي   صفاء 25013351 قریب من الجید3313.68  بـمروانة1998-07-09

منزر   شمیسة 25013337 مقبول3410.18  بـمروانة1998-11-15

درغال   سیف الدین 25013320 مقبول3511.40  بـمروانة1998-08-03

بلخیر   إسالم محمود 25013104 مقبول3610.10  بـمروانة1995-07-02

بوقفة   بثینة 25013161 مقبول3710.33  بـمروانة1996-02-04

مساعدیة   اسامة 25013123 مقبول3810.94  بـمروانة1996-07-03

حجیرة   بالل 25013171 مقبول3910.34  بـمروانة1996-08-24

سلوم   ایمن 25013156 مقبول4011.06  بـمروانة1997-08-09

كربوش   أیمن 25013092 قریب من الجید4112.20  بـمروانة1997-09-18

عجینة   أیمن 25013096 جید جدا4217.66  بـمروانة1998-03-17

بلعریف   بثینة 25013163 مقبول4310.82  بـمروانة1998-04-16

جبار   أیة 25013090 مقبول4410.08  بـمروانة1998-04-23

بوھناف   إسالم 25013103 جید4515.42  بـمروانة1998-04-30

بوعزیز   أیة 25013091 قریب من الجید4612.34  بـمروانة1998-05-03

بغیاني   ایمن عبد الفتاح 25013157 مقبول4710.02  بـباتنة1998-06-09

ساكر   إسحاق 25013101 قریب من الجید4812.16  بـمروانة1998-06-20

قیشاح   رمزي 25013257 مقبول4910.30  بـمروانة1995-02-23

منزر   دنیا 25013242 مقبول5010.16  بـمروانة1995-05-20

زمورة   ریان 25013267 مقبول5110.20  بـقسنطینة1995-10-19

بتشیم   رمیسة 25013262 مقبول5210.26  بـمروانة1997-02-24

دھیمي   ریم 25013270 قریب من الجید5312.06  بـمروانة1998-09-03

475من215:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2مروانـــــــة | مروانة - المتوسطة  الجدیدة  | 05228: المؤسسة  

دوحة   رمزي 25013258 قریب من الجید5413.64  بـمروانة1998-09-13

أعراب   رمزي 25013259 جید5515.02  بـمروانة1998-10-06

شرقي   رضوان 25013256 قریب من الجید5612.78  بـمروانة1998-10-28

حجیج   أكرم 25013061 مقبول5710.44  بـمروانة1996-11-20

عجاد   أحالم 25013045 مقبول5811.44  بـباتنة1998-03-06

حاج محمد   أشواق 25013059 مقبول5911.14  بـمروانة1998-03-21

مقعاش   أمیرة 25013070 قریب من الجید6013.00  بـمروانة1998-07-30

حمان   أمال 25013064 قریب من الجید6112.86  بـمروانة1998-08-10

رویبي   أسماء 25013058 جید6214.10  بـأریس1998-10-30

فیاللي   أمال 25013065 مقبول6311.50  بـالعلمة1998-11-02

475من216:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| وادي المــــــــاء | وادي الماء - متوسطة مراح عبد اهللا  | 05235: المؤسسة  

بروال   أحالم 25013638 مقبول111.34  بـمروانة1996-06-13

بوحریق   أیمن 25013651 مقبول211.78  بـمروانة1996-10-30

مراح   إبراھیم 25013654 مقبول310.32  بـوادي الماء1997-02-08

دواق   أحالم 25013639 مقبول411.28  بـمروانة1997-03-31

بوھناف   إیمان 25013661 مقبول510.25  بـمروانة1997-05-25

بروال   إیمان 25013662 قریب من الجید612.20  بـمروانة1997-08-09

بروال   إلیاس 25013660 مقبول711.08  بـمروانة1997-09-23

مراح   أمیرة 25013644 مقبول810.64  بـمروانة1997-11-21

عزوز   أیمن 25013652 مقبول910.94  بـمروانة1998-01-20

زالقي   إسكندر 25013655 جید جدا1017.70  بـباتنة1998-01-26

بوطھرة   إلھام 25013658 مقبول1110.02  بـوادي الماء1998-02-10

بوبشیش   أمال 25013642 قریب من الجید1212.38  بـمروانة1998-02-18

مكربش   آیة 25013637 قریب من الجید1313.12  بـمروانة1998-05-01

حویش   أمال 25013643 مقبول1410.94  بـمروانة1998-06-25

بوھناف   إیمان 25013663 مقبول1511.18  بـمروانة1998-06-30

منزر   أمین 25013649 مقبول1610.06  بـمروانة1998-07-14

بلخیري   إیمان 25013664 مقبول1710.70  بـوادي الماء1998-07-25

دواق   أمیرة 25013646 مقبول1810.24  بـمروانة1998-07-30

دھیمي   إكرام 25013657 مقبول1910.86  بـمروانة1998-08-17

عزاز   إیمان 25013665 مقبول2011.72  بـمروانة1998-09-19

جموعي   أمین 25013650 قریب من الجید2113.38  بـوادي الماء1998-09-23

بن أحمد   أمیمة 25013648 جید2215.36  بـمروانة1998-09-28

عطیة   أحالم 25013641 مقبول2310.28  بـوادي الماء1998-11-04

النوي   ابراھیم والء الدین 25013669 جید2415.90  بـمروانة1999-01-11

475من217:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي المــــــــاء | وادي الماء - متوسطة مراح عبد اهللا  | 05235: المؤسسة  

عشي   إیمان 25013666 قریب من الجید2512.34  بـمروانة1999-01-20

مكربش   أیمن 25013653 قریب من الجید2612.38  بـباتنة1999-01-25

بوزیان   دنیا 25013746 مقبول2710.24  بـوادي الماء1995-09-13

بن علي   رمیسة 25013759 مقبول2811.16  بـتازولت1996-02-17

مساعدي   رانیة 25013751 مقبول2910.04  بـباتنة1996-04-24

قرینة   خولة 25013744 مقبول3010.38  بـوادي الماء1997-01-01

لحمر   خلود 25013743 مقبول3110.22  بـمروانة1997-01-21

حساني   خدیجة 25013740 مقبول3210.52  بـمروانة1997-03-05

ناصري   رمزي 25013756 مقبول3311.24  بـمروانة1997-06-11

شیبان   رنیدة 25013763 مقبول3410.44  بـمروانة1997-07-08

بلول   رانیا 25013750 مقبول3510.62  بـمروانة1998-01-04

دواق   ریمة 25013767 جید3615.38  بـباتنة1998-04-11

لكحل   زكریاء 25013769 مقبول3710.78  بـمروانة1998-07-20

خلیفي   ریاض 25013764 جید3815.00  بـمروانة1999-01-27

بوقفة   عبد الغفور 25013822 مقبول3910.98  بـمروانة1994-11-10

جزار   عبد الخلیل 25013819 مقبول4010.80  بـبمروانة1995-01-25

مراحي   عزیز 25013841 مقبول4110.00  بـمروانة1995-02-03

حلیمي   شھرزاد 25013805 مقبول4211.18  بـمروانة1997-02-06

حجیج   عبد المالك 25013824 مقبول4310.16  بـباتنة1997-05-08

عبد الرزاق   مریم 25013872 مقبول4410.38  بـمروانة1997-08-04

مراحي   شفیق 25013802 مقبول4511.80  بـمروانة1997-08-13

جزار   سمیرة 25013799 جید جدا4616.08  بـمروانة1998-01-05

بوطھرة   عبد السالم 25013821 مقبول4710.58  بـمروانة1998-01-14

دواق   سارة 25013789 مقبول4810.80  بـمروانة1998-01-22

منصر   زینب 25013786 مقبول4911.38  بـمروانة1998-01-23

دواق   سارة 25013790 مقبول5010.68  بـوادي الماء1998-01-31

عقون   فتح اهللا 25013851 مقبول5111.06  بـوادي الماء1998-03-01

قھطار   عبد الغني 25013823 مقبول5210.90  بـمروانة1998-07-30

قرعیش   سلمى 25013793 قریب من الجید5312.32  بـمروانة1998-08-09

475من218:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي المــــــــاء | وادي الماء - متوسطة مراح عبد اهللا  | 05235: المؤسسة  

بوزیان   عمار 25013844 قریب من الجید5412.20  بـوادي الماء1998-08-22

فروج   مریم 25013873 جید5514.64  بـزانة البیضاء1998-09-10

حویش   عبد الحكیم 25013815 مقبول5610.54  بـمروانة1998-10-04

مكربش   عبد الحكیم 25013816 مقبول5711.74  بـوادي الماء1998-10-31

بالة   شمس 25013804 جید5814.60  بـمروانة1998-11-16

مزھود   عبیر 25013839 جید5915.25  بـباتنة1999-01-30

بن علي   نعیمة 25013906 مقبول6010.72  بـسطیف1994-10-06

بن علي   نصر الدین 25013903 مقبول6110.26  بـمروانة1994-11-02

دواق   ناصر 25013893 مقبول6210.58  بـوادي الماء1996-01-07

حجیج   وناسة 25013922 مقبول6310.36  بـمروانة1997-04-02

قري   منى 25013888 جید6414.56  بـوادي الماء1998-01-17

طواھریة   وائل 25013916 مقبول6510.98  بـمروانة1998-04-04

بعداش   ھدایة 25013914 مقبول6610.40  بـمروانة1998-04-18

بلقاسمي   میلود 25013892 جید6714.22  بـباتنة1998-06-29

دواق   وائل 25013917 قریب من الجید6813.48  بـمروانة1998-08-25

مراح   نسرین 25013902 قریب من الجید6913.18  بـمروانة1998-11-04

عطیة   نصر الدین 25013904 مقبول7011.34  بـوادي الماء1998-12-12

ناصري   حسین 25013715 مقبول7111.84  بـوادي الماء1995-03-12

جزار   حمزة 25013719 مقبول7211.38  بـمروانة1995-04-08

بن أحمد   توفیق 25013701 مقبول7310.96  بـوادي الماء1996-01-08

بوقفة   جھاد 25013704 مقبول7411.92  بـمروانة1996-03-14

عطیة   حنان 25013724 مقبول7511.50  بـوادي الماء1996-03-29

بروال   حمامة 25013717 مقبول7611.48  بـوادي الماء1996-04-25

بوھناف   حسام 25013711 مقبول7710.58  بـمروانة1996-07-20

بروال   جالل 25013703 مقبول7810.56  بـباتنة1996-08-22

بوزیان   حسناء 25013713 قریب من الجید7912.30  بـوادي الماء1996-12-02

بھلول   بسمة 25013696 قریب من الجید8013.30  بـمروانة1997-04-20

عطیة   حبیبة 25013710 مقبول8111.92  بـمروانة1997-11-06

عزوز   جھینة 25013707 جید8214.36  بـوادي الماء1998-02-24

475من219:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي المــــــــاء | وادي الماء - متوسطة مراح عبد اهللا  | 05235: المؤسسة  

مراح   حمزة 25013721 مقبول8311.72  بـمروانة1998-06-12

بلقاسمي   بوزیان 25013699 جید8414.10  بـوادي الماء1998-08-23

حجیج   حسناء 25013714 جید8515.62  بـوادي الماء1998-10-03

475من220:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| وادي المــــــــاء | وادي الماء -  المتوسطة  الجدیدة  | 05236: المؤسسة  

بروال   أمیرة 25013645 جید جدا116.76  بـمروانة1998-01-04

سعدي   ابتسام 25013667 قریب من الجید213.10  بـمروانة1998-11-04

حماش   خالد 25013737 مقبول311.14  بـمروانة1996-01-31

بروال   رحیمة 25013754 مقبول411.68  بـمروانة1997-02-20

جزار   زكریاء 25013768 مقبول511.20  بـوادي الماء1997-05-19

جزار   ریم 25013766 مقبول610.82  بـوادي الماء1998-04-03

حورة   خالد 25013739 قریب من الجید712.28  بـوادي الماء1998-05-02

یوسف براھیم   ریان 25013765 قریب من الجید812.46  بـباتنة1998-05-17

العشي   زكریاء 25013770 مقبول910.38  بـمروانة1999-02-21

مراح   عبد الوھاب 25013825 مقبول1010.42  بـمروانة1995-04-15

ناصري   عادل 25013811 مقبول1110.68  بـمروانة1996-05-09

بوكثیر   شھیر 25013806 مقبول1211.62  بـمروانة1996-10-06

بروال   فدوى 25013852 مقبول1310.34  بـمروانة1997-08-08

بوكثیر   كوثر 25013861 مقبول1411.40  بـمروانة1997-12-30

نكاع   كریم 25013858 مقبول1510.32  بـتاكسالنت1998-02-17

حجار   فاتح 25013846 مقبول1611.90  بـوادي الماء1998-03-25

مناصرة   محمد 25013865 مقبول1711.60  بـوادي الماء1998-06-15

زروقي   عبیر 25013838 مقبول1811.36  بـمروانة1998-07-11

بوبشیش   شیماء 25013808 قریب من الجید1912.40  بـباتنة1998-10-04

بوبشیش   یسرى 25013939 قریب من الجید2013.22  بـمروانة1998-10-17

حنفوق   شیماء 25013809 قریب من الجید2112.28  بـباتنة1998-12-03

مرزوق   محمد 25013866 مقبول2210.88  بـباتنة1998-12-24

بروال   عماد الدین 25013843 مقبول2311.32  بـمروانة1999-01-03

بوبشیش   عبد الوھاب 25013836 قریب من الجید2412.66  بـمروانة1999-05-22

475من221:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي المــــــــاء | وادي الماء -  المتوسطة  الجدیدة  | 05236: المؤسسة  

حجیج   نسرین 25013901 قریب من الجید2512.12  بـوادي الماء1998-01-25

مرزوق   یاسمین 25013924 مقبول2610.94  بـمروانة1998-05-03

لعور   نجاة 25013898 مقبول2711.00  بـباتنة1998-08-26

حمداش   ندى 25013899 جید2814.40  بـوادي الماء1998-09-23

لعشي   وسام 25013918 مقبول2911.08  بـمروانة1998-11-07

بن احمد   امین 25013690 مقبول3011.56  بـمروانة1998-01-03

جزار   بسمة 25013697 جید جدا3116.54  بـمروانة1998-01-23

خلفي   اشراق 25013687 جید3214.16  بـبریكة1998-04-20

كواشي   جیھاد 25013708 مقبول3310.04  بـباتنة1998-08-06

عطیة   ایمان 25013692 مقبول3410.12  بـمروانة1998-09-11

بوبشیش   جھیدة 25013706 جید3515.04  بـباتنة1998-10-04

یوسف ابراھیم   تینھینان 25013702 جید3615.50  بـباتنة1998-10-17

ناصري   ایمان 25013693 قریب من الجید3713.80  بـوادي الماء1998-10-23

بلعید   ایمن 25013695 مقبول3810.52  بـمروانة1998-12-31

475من222:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| اوالد ســــــــالم | أوالد سالم -متوسطة بوعبداهللا عمار | 05241: المؤسسة  

بوقلقول   لزھر 25014354 مقبول110.19  بـلمسیل1995-03-06

بوقلقول   وناسة 25014374 مقبول210.20  بـاوالد سالم1996-00-00

بلخیري   نسیمة 25014368 قریب من الجید312.39  بـلمسیل1996-08-11

رحمین   معاذ 25014362 مقبول410.31  بـلمسیل1997-02-09

بركان   لیلى 25014356 جید جدا516.67  بـبیضاء برج1998-09-02

بوقلقول   سالف 25014291 مقبول611.54  بـمروانة1996-03-13

سلطان   جھیدة 25013986 قریب من الجید712.02  بـلمسیل1997-02-10

بن یحیى   جودة 25013987 مقبول811.56  بـلمسیل1997-03-09

شایب عینو   بسام 25013982 جید914.10  بـلمسیل1998-07-18

النوي   حبیبة 25013988 مقبول1011.28  بـمروانة1998-08-08

لوصیف   أسماء 25013958 جید1115.00  بـحمام السخنة1998-11-08

بلعویش   آسیة 25013952 مقبول1211.14  بـلمسیل1998-12-15

بعیطیش   أمیرة 25013962 قریب من الجید1313.34  بـلمسیل1998-12-26

اعراب   توفیق 25013984 مقبول1410.54  بـعین ازال1999-01-09

بن قسمیة   عائشة 25014090 مقبول1511.52  بـتالخمت1994-04-26

منزر   سلمى 25014063 مقبول1611.24  بـمروانة1997-05-18

خرف اهللا   عادل 25014091 قریب من الجید1712.40  بـمروانة1997-07-22

بطیط   سمیة 25014070 مقبول1810.36  بـمروانة1998-04-17

بن صغیر   سھام 25014075 مقبول1910.32  بـلمسیل1998-08-17

راجعي   سفیان 25014060 مقبول2011.60  بـلمسیل1998-10-21

بوقلقول   سكینة 25014061 مقبول2110.10  بـمروانة1998-12-20

بن قسمیة   لمیاء 25014170 مقبول2210.74  بـتالخمت1994-00-00

دریدي   منیر 25014184 مقبول2310.26  بـلمسیل1994-05-02

كعبوش   فتیحة 25014153 مقبول2410.74  بـمروانة1995-02-06

475من223:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــــــالم | أوالد سالم -متوسطة بوعبداهللا عمار | 05241: المؤسسة  

زیتون   نادیة 25014189 مقبول2510.88  بـتالخمت1997-06-17

روابح   مروة 25014176 قریب من الجید2612.44  بـلمسیل1997-11-09

روابح   فریدة 25014156 مقبول2710.90  بـلمسیل1998-04-11

بوخالفة   لویزة 25014171 مقبول2811.98  بـلمسیل1998-09-05

حداد   كنزة 25014167 جید جدا2917.28  بـمروانة1999-03-17

بن عماره   عالوة 25014328 مقبول3011.15  بـتالخمت1995-04-11

روابح   سھام 25014306 مقبول3110.07  بـلمسیل1996-03-03

بھلول   شریفة 25014311 مقبول3211.07  بـلمسیل1996-03-12

بوقلقول   شیماء 25014313 مقبول3310.76  بـلمسیل1997-05-24

بورقوش   فاتح 25014333 مقبول3410.24  بـلمسیل1997-06-27

بن عبد الكریم   سلمى 25014302 قریب من الجید3513.85  بـمروانة1997-10-17

بن بلخیر   عز الدین 25014124 مقبول3610.80  بـتالخمت1997-03-24

بن حداد   عبد الحكیم 25014104 مقبول3710.88  بـباتنة1998-05-28

حرشاش   ولید 25014230 مقبول3810.42  بـمروانة1995-02-12

قاره   نورة 25014216 مقبول3911.86  بـلمسیل1996-04-29

بن نیة   وردة 25014225 مقبول4010.30  بـلمسیل1996-11-25

بن صغیر   نور الھدى 25014213 مقبول4111.04  بـمروانة1996-12-27

راجعي   ھشام 25014220 قریب من الجید4212.34  بـلمسیل1997-12-13

زدام   ھشام 25014221 مقبول4310.38  بـمروانة1998-04-03

زدام   وردة 25014227 قریب من الجید4413.02  بـمروانة1998-04-05

بن موسى   ھشام 25014222 مقبول4511.22  بـلمسیل1998-04-18

بلعدواني   وردة 25014228 قریب من الجید4613.54  بـمروانة1998-06-12

بوخالفة   راویة 25014022 مقبول4710.76  بـمروانة1995-10-10

بورقوش   ریمة 25014030 قریب من الجید4813.38  بـلمسیل1996-04-08

بن عماره   خیرة 25014017 مقبول4910.28  بـتالخمت1996-06-11

النوي   حیاة 25014009 مقبول5011.00  بـمروانة1997-04-18

كریم   زكیة 25014033 مقبول5111.12  بـلمسیل1997-04-21

ابركان   سارة 25014040 قریب من الجید5213.00  بـبیضاء برج1997-07-03

روابح   زینب 25014037 جید5314.48  بـلمسیل1997-07-05

475من224:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــــــالم | أوالد سالم -متوسطة بوعبداهللا عمار | 05241: المؤسسة  

بلعویش   رزیقة 25014026 قریب من الجید5413.60  بـلمسیل1998-01-03

اعراب   حمو 25014005 مقبول5510.44  بـمروانة1998-02-27

زیتون   خیرة 25014019 مقبول5611.06  بـتالخمت1998-11-23

475من225:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| اوالد ســــــــالم | أوالد سالم - ج01/11/61مظاھرات/م | 05242: المؤسسة  

بن یحي   مھدي 25014364 مقبول110.50  بـمروانة1994-12-03

غنام   ھاجر 25014370 مقبول210.00  بـلمسیل1995-11-25

بن حرشاش   یاسمینة 25014375 مقبول310.09  بـمروانة1996-07-06

بلخیر   لبنى 25014353 قریب من الجید413.27  بـمروانة1997-01-10

بلبج   لیلى 25014355 قریب من الجید512.20  بـلمسیل1998-05-24

سنوسي   سفیان 25014289 مقبول610.13  بـالعلمة1994-05-21

لوصیف   أم السعد 25014254 مقبول710.67  بـمروانة1994-08-08

خالف   أنور 25014256 مقبول810.33  بـمروانة1996-02-11

یخلف   سفیان 25014290 مقبول910.20  بـلمسیل1996-05-15

بلبج   دلیلة 25014275 مقبول1011.19  بـلمسیل1998-03-30

روابح   الصدیق 25013974 مقبول1111.54  بـلمسیل1993-09-10

فیاللي   الحاج 25013970 مقبول1210.52  بـلمسیل1994-05-08

روابح   بالل 25013983 مقبول1311.90  بـمروانة1994-07-18

فیاللي   أحالم 25013955 مقبول1410.66  بـالعلمة1995-02-21

مكاوي   العمري 25013975 مقبول1510.90  بـالعلمة1996-01-02

راجعي   بثینة 25013980 مقبول1611.00  بـلمسیل1996-12-01

زوزة   باسم 25013979 قریب من الجید1712.08  بـمروانة1997-02-26

بن حرشاش   أسماء 25013957 مقبول1810.74  بـمروانة1997-11-25

رجوح   أسماء 25013959 جید1914.62  بـمروانة1999-03-05

مرزوقي   شعبان 25014078 قریب من الجید2012.88  بـمروانة1995-12-21

بونحوش   سعیدة 25014058 قریب من الجید2112.16  بـتالخمت1997-04-26

بن حرشاش   سامیة 25014056 مقبول2210.54  بـلمسیل1997-07-25

قارة   سلیمة 25014066 قریب من الجید2312.56  بـلمسیل1997-08-23

أوشن   شھرزاد 25014081 مقبول2410.20  بـمروانة1998-01-10

475من226:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــــــالم | أوالد سالم - ج01/11/61مظاھرات/م | 05242: المؤسسة  

بن حرشاش   سمراء 25014069 مقبول2510.52  بـلمسیل1998-03-21

شافعي   شمس الھدى 25014080 قریب من الجید2612.68  بـمروانة1998-03-29

سراي   سماح 25014067 جید2714.74  بـباتنة1998-10-09

بن یحي   سمیة 25014071 قریب من الجید2813.98  بـمروانة1998-11-01

بن لوصیف   سارة 25014054 قریب من الجید2912.42  بـمروانة1998-12-26

فیاللي   محمد 25014172 مقبول3010.72  بـلمسیل1994-00-00

روابح   نادیة 25014188 مقبول3110.14  بـمروانة1994-04-20

بوقلقول   مفیدة 25014181 مقبول3211.66  بـلمسیل1996-01-15

بن سالم   فریال 25014154 مقبول3310.46  بـمروانة1996-02-05

فیاللي   محمد 25014173 مقبول3410.64  بـعین أزال1996-05-29

فیاللي   میادة 25014185 مقبول3510.62  بـلمسیل1996-09-18

خالف   مسعودة 25014179 مقبول3611.26  بـلمسیل1996-11-04

عماري   لبنى 25014169 مقبول3710.32  بـلمسیل1997-01-05

بونحوش   كنزة 25014166 جید3814.54  بـقصر بلزمة1998-00-00

قارة   فوزیة 25014160 قریب من الجید3913.38  بـلمسیل1998-03-07

بطیط   نادیة 25014190 جید4015.10  بـسیدي عیش1998-05-11

بولعراوي   مروة 25014177 مقبول4110.32  بـالعلمة1998-09-26

غنام   طاھر 25014318 مقبول4210.15  بـلمسیل1996-03-17

معاركة   صالح 25014314 مقبول4310.35  بـمروانة1996-09-22

بن مخلوف   سمیة 25014305 مقبول4411.07  بـمروانة1997-02-14

بلبج   كریمة 25014341 قریب من الجید4513.06  بـحمام السخنة1998-11-12

خلفون   عمر 25014133 مقبول4610.98  بـلمسیل1992-10-26

راجعي   عبدالحق 25014113 مقبول4710.74  بـلمسیل1993-08-20

قارة   عبلة 25014119 قریب من الجید4812.26  بـلمسیل1995-05-06

بعیط   عبدالسالم 25014116 قریب من الجید4912.52  بـلمسیل1996-08-10

بن بلخیر   عقیلة 25014128 قریب من الجید5013.16  بـتالخمت1997-02-10

بن راضي   عبد المومن 25014112 مقبول5110.98  بـلمسیل1997-03-30

صكاك   عبدالرزاق 25014115 مقبول5211.46  بـلمسیل1997-06-06

جبابرة   علجیة 25014129 جید5315.74  بـالعلمة1998-02-21

475من227:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــــــالم | أوالد سالم - ج01/11/61مظاھرات/م | 05242: المؤسسة  

بن شافعي   فؤاد 25014140 مقبول5410.52  بـباتنة1998-02-24

فیاللي   عواطف 25014137 جید جدا5517.18  بـمروانة1998-04-08

منصوري   عبیر 25014121 جید جدا5617.44  بـالعلمة1998-06-09

شایب عینو   عنتر 25014136 مقبول5710.98  بـالعلمة1998-07-30

جیتي   یاسین 25014234 مقبول5810.70  بـمروانة1995-04-01

بن مسعودة   نسیمة 25014206 قریب من الجید5912.56  بـتالخمت1996-04-15

أبركان   نعیم 25014209 مقبول6011.10  بـلمسیل1997-00-00

بن عمارة   یونس 25014240 قریب من الجید6112.18  بـتالخمت1997-03-17

بلخیري   یونس 25014241 قریب من الجید6213.60  بـمروانة1997-03-21

بلبج   وردة 25014226 مقبول6310.68  بـلمسیل1997-05-06

بوعبداهللا   یوسف 25014239 مقبول6411.78  بـمروانة1997-12-12

بطیط   نسیمة 25014207 مقبول6510.76  بـتالخمت1998-04-01

شافعي   نسرین 25014205 مقبول6611.72  بـمروانة1998-04-16

خالف   نجیب 25014204 مقبول6710.40  بـالعلمة1998-07-12

بن حرشاش   نورالدین 25014215 قریب من الجید6813.08  بـلمسیل1998-09-10

سراي   نور الھدى 25014214 جید6914.48  بـالعلمة1998-09-28

عماري   رحیمة 25014025 جید7014.66  بـمروانة1996-01-11

بن لوصیف   زكریاء 25014031 مقبول7111.70  بـباتنة1996-05-27

مزعاش   حفیضة 25014004 مقبول7210.32  بـلمسیل1996-08-25

كحیل   زینة 25014038 مقبول7310.16  بـلمسیل1996-10-21

فیاللي   خیرة 25014018 قریب من الجید7412.40  بـلمسیل1997-03-12

بوجالل   خولة 25014013 مقبول7511.72  بـحمام السخنة1997-03-15

أبركان   خالد 25014010 مقبول7611.44  بـباتنة1997-04-08

راجعي   سارة 25014041 مقبول7710.26  بـلمسیل1998-03-29

شافعي   خولة 25014016 مقبول7810.10  بـمروانة1998-04-21

بویران   خدیجة 25014011 مقبول7911.36  بـمروانة1998-08-24

معاركة   رانیة 25014021 جید8014.08  بـمروانة1998-12-02

475من228:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| اوالد ســــــــالم | متوسطة أوالد سالم مركز  | 05243: المؤسسة  

بن راضي   منیر 25014363 مقبول110.46  بـمروانة1995-06-19

بونحوش   كمال 25014352 مقبول210.09  بـلمسیل1996-09-02

بن یحي   نادیة 25014365 مقبول311.24  بـلمسیل1997-02-16

بلعدواني   ماسینیسا 25014357 مقبول410.70  بـمروانة1997-10-23

بن راضي   وداد 25014372 جید514.09  بـمروانة1998-05-10

بونحوش   مریم 25014360 قریب من الجید612.67  بـلمسیل1998-06-01

بن راضي   وردة 25014373 جید714.52  بـمروانة1998-07-19

بوطیبة   مراد 25014358 مقبول810.65  بـمروانة1998-07-20

لوصیف   ھارون 25014371 مقبول911.87  بـمروانة1998-08-01

بنادر   ایمان 25014265 مقبول1011.46  بـمروانة1993-09-27

بن یحي   الصالح 25014263 قریب من الجید1112.02  بـلمسیل1994-02-22

بن قربع   أحمد 25014253 مقبول1210.07  بـلمسیل1994-04-07

فیاللي   خلیل 25014273 مقبول1310.57  بـمروانة1994-12-22

مزعاش   ربیع 25014278 مقبول1410.91  بـلمسیل1995-08-04

عالم   سعاد 25014285 مقبول1511.56  بـلمسیل1995-11-23

بوعبد اهللا   خالد 25014271 مقبول1610.56  بـلمسیل1996-02-11

راجعي   سعیدة 25014288 قریب من الجید1712.15  بـلمسیل1996-08-04

بوقلقول   الزھرة 25014262 مقبول1811.59  بـلمسیل1997-00-00

بن یحي   رحمة 25014279 قریب من الجید1913.31  بـلمسیل1997-03-22

مكاوي   بوبكر 25014267 قریب من الجید2012.11  بـلمسیل1997-03-29

كعبوش   إكرام 25014261 مقبول2110.80  بـلمسیل1997-04-22

خالقیة   حوریة 25014270 قریب من الجید2212.19  بـلمسیل1997-05-13

جیتي   سعاد 25014286 قریب من الجید2312.83  بـلمسیل1997-10-28

راجعي   رشید 25014281 مقبول2411.37  بـمروانة1998-03-18

475من229:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــــــالم | متوسطة أوالد سالم مركز  | 05243: المؤسسة  

كحیل   إبتسام 25014258 جید2515.07  بـمروانة1998-03-24

جیتي   دنیا 25014276 مقبول2611.65  بـباتنة1998-04-13

بن سالم   أنس 25014255 قریب من الجید2713.54  بـمروانة1998-09-03

رحمین   إبراھیم 25014260 مقبول2811.41  بـمروانة1998-09-09

بن راضي   رانیة 25014277 مقبول2910.72  بـمروانة1998-12-02

جیتي   العمریة 25014264 مقبول3011.48  بـلمسیل1998-12-27

غنام   آمیر 25013953 مقبول3111.42  بـمروانة1994-07-03

بن الصغیر   إكرام 25013965 مقبول3210.44  بـمروانة1996-03-22

قارة   ایمن 25013978 قریب من الجید3312.98  بـمروانة1996-07-22

بن عبد الكریم   اسالم 25013968 مقبول3410.68  بـلمسیل1996-09-23

فوضیل   أحمد 25013956 مقبول3510.22  بـباتنة1997-03-14

یخلف   أمال 25013960 مقبول3610.44  بـبجایة1997-08-28

مداسي   أمین 25013963 مقبول3711.98  بـباتنة1998-01-07

تواني   بثینة 25013981 مقبول3810.68  بـمروانة1998-07-06

بن نادر   أمیرة 25013961 قریب من الجید3913.54  بـمروانة1998-10-24

بن راضي   اسیا 25013969 قریب من الجید4012.54  بـنقاوس1998-11-14

مكاوي   سمیرة 25014074 مقبول4111.00  بـمروانة1995-03-22

راجعي   سیھام 25014077 مقبول4210.08  بـلمسیل1997-00-00

بلعدواني   سعیدة 25014057 مقبول4311.22  بـمروانة1997-02-16

حایف   صالحة 25014086 قریب من الجید4412.60  بـلمسیل1997-03-02

راجعي   شفیق 25014079 مقبول4511.56  بـلمسیل1997-03-08

بعیطیش   صفیة 25014088 قریب من الجید4612.72  بـلمسیل1997-05-05

بوعبد اهللا   سمراء 25014068 جید جدا4716.54  بـمروانة1998-03-15

بن شافعة   سارة 25014052 مقبول4811.24  بـالعلمة1998-06-04

زوزة   شھیناز 25014084 قریب من الجید4913.42  بـباتنة1998-11-28

لوصیف   فیصل 25014163 قریب من الجید5012.08  بـمروانة1995-02-03

بھلول   فوزیة 25014159 مقبول5111.98  بـلمسیل1995-04-05

مداسي   المیة 25014168 مقبول5211.90  بـلمسیل1997-03-10

بن یحي   فوزي 25014158 مقبول5310.20  بـمروانة1998-06-03

475من230:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــــــالم | متوسطة أوالد سالم مركز  | 05243: المؤسسة  

بوعبد اهللا   معتزباهللا 25014180 مقبول5410.20  بـنقاوس1998-09-23

راجعي   فرید 25014335 مقبول5510.13  بـلمسیل1994-02-20

بن قسمیة   عبد السالم 25014323 مقبول5611.17  بـمروانة1994-08-29

بلبج   فوزیة 25014338 مقبول5710.89  بـمروانة1994-12-19

بلعدواني   كریم 25014339 مقبول5810.24  بـلمسیل1995-01-07

غنام   عادل 25014320 مقبول5910.43  بـمروانة1996-06-22

بن راضي   شھرة 25014312 مقبول6010.48  بـمروانة1996-07-09

غنام   صوریة 25014316 مقبول6110.76  بـمروانة1996-07-11

بن حداد   سھام 25014307 مقبول6210.33  بـمروانة1996-12-30

راجعي   سمراء 25014304 مقبول6311.52  بـمروانة1997-02-15

راجعي   عائشة 25014319 مقبول6411.61  بـلمسیل1997-04-21

بن راضي   عبد الرؤوف 25014322 مقبول6511.61  بـباتنة1997-10-19

بلفردي   عبدالحكیم 25014326 مقبول6610.57  بـمروانة1997-10-29

بن شافعة   عز الدین 25014327 مقبول6710.33  بـمروانة1998-01-22

بن یحي   سیف الدین 25014310 جید جدا6817.87  بـباتنة1998-03-15

بوعبد اهللا   صونیة 25014317 مقبول6911.80  بـباتنة1998-04-13

یخلف   سھیل 25014309 مقبول7011.63  بـنقاوس1998-07-13

عدوان   فلة 25014336 مقبول7111.39  بـمروانة1998-11-19

بن راضي   عبد الرحیم 25014106 مقبول7210.00  بـمروانة1994-10-01

راجعي   عدیلة 25014122 قریب من الجید7313.02  بـلمسیل1995-04-12

بن شافعة   عبد العالي 25014108 قریب من الجید7412.62  بـمروانة1995-12-25

بوسالمة   عبدالكریم 25014117 مقبول7510.56  بـلمسیل1996-01-29

عدوان   عبد الحلیم 25014105 مقبول7610.68  بـمروانة1997-06-17

بن حرشاش   عمر 25014135 مقبول7711.88  بـسیدي امحمد1998-03-16

بن راضي   عبد الحق 25014102 مقبول7810.40  بـلمسیل1998-05-10

راجعي   عبد السالم 25014107 مقبول7910.68  بـلمسیل1998-06-06

رجوح   عصام 25014126 جید8014.90  بـباتنة1998-06-22

راجعي   نور الدین 25014212 مقبول8110.38  بـلمسیل1994-04-05

عدوان   وریدة 25014229 مقبول8210.72  بـلمسیل1995-02-13

475من231:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــــــالم | متوسطة أوالد سالم مركز  | 05243: المؤسسة  

مسیلي   ھاني 25014218 مقبول8311.84  بـلمسیل1995-09-07

عالم   ھارون 25014217 مقبول8410.16  بـمروانة1998-03-03

بوطیبة   نجاة 25014203 مقبول8510.44  بـمروانة1998-04-25

حداد   یسرى 25014237 جید8615.08  بـالعلمة1998-06-06

جبابرة   وحیدة 25014223 مقبول8710.84  بـمروانة1998-09-26

بن قربع   حسینة 25014002 مقبول8811.32  بـلمسیل1993-11-23

مرزوقي   ربیع 25014023 مقبول8910.38  بـمروانة1994-11-13

بن یحي   حوریة 25014007 مقبول9010.90  بـمروانة1995-03-30

بلبج   سارة 25014039 مقبول9111.56  بـمروانة1997-01-09

غنام   خلیل 25014012 مقبول9210.66  بـمروانة1997-02-12

بعیط   حوریة 25014008 مقبول9311.94  بـلمسیل1998-00-00

475من232:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| راس العیـــــــــون | رأس العیون -  بن زعبار لخضر / م | 05248: المؤسسة  

وھاب   ولیدة 25015001 مقبول111.72  بـراس العیون1995-08-12

اعثامنة   یسرى 25015016 مقبول210.88  بـراس العیون1997-07-19

بومخیلة   یونس 25015023 مقبول310.70  بـالحراش1997-11-18

بن بطیط   وسیلة 25014998 جید415.14  بـمروانة1998-06-08

بن سعید   یاسمینة 25015006 قریب من الجید512.14  بـراس العیون1999-01-08

اونیس   ھاني 25014972 مقبول611.21  بـراس العیون1995-03-18

حناشي   نھاد 25014956 مقبول710.06  بـنقاوس1996-06-01

بن الصغیر   نجاة 25014941 مقبول810.76  بـراس العیون1996-08-24

تخنوني   نور الھدى 25014965 جید914.14  بـنقاوس1997-12-30

بھلول   ھدى 25014977 مقبول1011.74  بـباتنة1998-06-15

سنوسي   ھاجر 25014969 مقبول1110.20  بـراس العیون1998-08-22

بن عیاش   نجیبة 25014950 قریب من الجید1213.06  بـنقاوس1998-10-16

قانة   نعماء 25014954 جید جدا1316.20  بـنقاوس1999-02-17

بن یوسف   ھاجر 25014970 مقبول1411.46  بـراس العیون1999-03-26

بن الزاوي   ھاجر 25014971 جید جدا1517.04  بـراس العیون1999-05-12

العابد   سیف الدین 25014695 مقبول1611.42  بـنقاوس1996-11-10

بن الصغیر   سھام 25014690 مقبول1711.48  بـراس العیون1998-07-11

زرمان   صبحي 25014711 قریب من الجید1812.22  بـراس العیون1998-11-01

ضامن   لیلى 25014870 قریب من الجید1912.24  بـنقاوس1995-09-21

شیبان   فطیمة 25014838 مقبول2010.18  بـالرویسات1995-11-19

خرف اهللا   كریمة 25014855 مقبول2110.30  بـراس العیون1996-07-13

بوھزه   عتاب 25014795 مقبول2210.60  بـنقاوس1997-08-31

بن منصور   لیندة 25014874 مقبول2310.70  بـنقاوس1997-12-19

بن عیاش   علي 25014805 مقبول2410.76  بـنقاوس1998-01-10

475من233:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | رأس العیون -  بن زعبار لخضر / م | 05248: المؤسسة  

عجاج   عماد الدین 25014807 قریب من الجید2512.00  بـنقاوس1998-06-13

صحراوي   أنیس 25014412 مقبول2611.92  بـبریكة1998-07-21

عیاش   لمیاء 25014868 مقبول2711.48  بـراس العیون1998-09-13

لمودع   آیة الرحمان 25014395 قریب من الجید2812.26  بـنقاوس1998-10-21

بن زعبار   عبد الوكیل 25014791 مقبول2910.40  بـنقاوس1998-11-25

بن زعبار   إنتصار 25014422 قریب من الجید3012.24  بـنقاوس1998-12-13

اونیس   جابر 25014517 مقبول3110.90  بـنقاوس1996-09-24

زرمان   خیر الدین 25014600 مقبول3210.02  بـراس العیون1995-02-14

معزوزة   دلیلة 25014601 قریب من الجید3313.24  بـراس العیون1998-01-24

بن التركي   رفیدة 25014615 قریب من الجید3413.84  بـراس العیون1998-02-21

قندوز   خولة 25014597 مقبول3511.36  بـنقاوس1998-05-28

مھدي   رقیة 25014616 مقبول3611.10  بـراس العیون1998-06-13

بن الصغیر   عبد الحق 25014749 مقبول3710.32  بـرأس العیون1995-06-10

بن منصور   عبد العلي 25014771 مقبول3811.60  بـراس العیون1997-05-03

ھمال   عبد الناصر 25014775 مقبول3911.16  بـراس العیون1997-09-07

لكبیر   عبد الناصر 25014776 مقبول4011.74  بـراس العیون1997-11-22

معزوزة   عبد الحق 25014753 مقبول4111.96  بـراس العیون1997-12-02

سوالمیة   عبد الكریم 25014773 جید4215.22  بـباتنة1998-10-06

علواش   حسام الدین 25014548 جید4314.16  بـبریكة1998-01-22

بخوش   حاتم 25014541 جید4415.62  بـعین التوتة1998-05-25

عبد الكریم   سعدان 25014664 قریب من الجید4512.08  بـنقاوس1997-10-23

اوبیش   سامي 25014659 مقبول4610.82  بـنقاوس1998-01-21

عقاب   سارة 25014657 مقبول4711.26  بـنقاوس1998-09-01

بن سالم   زینب 25014653 مقبول4810.14  بـنقاوس1998-09-10

اوبیش   زكریاء 25014641 مقبول4911.84  بـنقاوس1998-11-16

سنوسي   زھرة 25014643 مقبول5011.34  بـراس العیون1998-12-08

مرابط   موسى 25014923 مقبول5111.19  بـباتنة1996-02-18

سراي   محمد 25014889 مقبول5210.98  بـنقاوس1997-01-09

لعناني   منیر 25014920 مقبول5311.24  بـبسكرة1997-01-28

475من234:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | رأس العیون -  بن زعبار لخضر / م | 05248: المؤسسة  

العابد   منال 25014913 مقبول5410.80  بـنقاوس1997-11-04

عجاج   منى 25014918 مقبول5510.70  بـنقاوس1998-02-21

ادریس   مریم 25014906 قریب من الجید5612.50  بـراس العیون1998-02-28

بولمرقة   منال 25014914 قریب من الجید5712.44  بـراس العیون1998-05-16

مداني   منار 25014912 مقبول5810.16  بـنقاوس1998-06-08

بن سالم   محمد منذر 25014893 جید5914.24  بـنقاوس1999-03-15

كامل   اسالم 25014445 مقبول6011.64  بـعین ازال1995-03-14

لقرع   امیرة 25014474 مقبول6111.06  بـراس العیون1998-03-21

475من235:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| راس العیـــــــــون | رأس العیون - فالحي أحمد /م | 05249: المؤسسة  

ضیف اهللا   ھشام 25015024 مقبول110.76  بـسیدي امحمد1995-10-08

سعداوي   یسرى 25015015 مقبول210.14  بـراس العیون1997-03-01

شعبي   یسرى 25015017 جید315.48  بـالرحبات1997-07-27

وشاش   یاسمینة 25015005 قریب من الجید413.28  بـنقاوس1998-02-24

حدید   وائل 25014994 جید جدا516.28  بـباتنة1998-10-30

تخنوني   ھاجر 25014968 مقبول610.18  بـنقاوس1996-05-19

قارة   نجاة 25014943 قریب من الجید712.06  بـراس العیون1997-02-22

فرحات   نور الھدى 25014964 مقبول811.85  بـنقاوس1997-06-14

بن منصور   نجاة 25014945 جید915.16  بـنقاوس1998-01-07

بن صالح   نور الھدى 25014966 جید1014.98  بـباتنة1998-01-25

بن یوسف   ھدى 25014976 قریب من الجید1112.16  بـنقاوس1998-04-28

بن التركي   ندى جیھان 25014951 جید1215.08  بـسطیف1998-08-21

بن اسباع   صحوة 25014714 مقبول1311.12  بـراس العیون1995-03-26

دامس   سھام 25014689 مقبول1410.50  بـنقاوس1995-07-20

زرمان   شھیناز 25014704 مقبول1510.14  بـنقاوس1997-05-20

بوقبال   شیماء 25014707 قریب من الجید1612.28  بـنقاوس1998-03-23

بن زعبار   شرف الدین 25014696 مقبول1710.74  بـراس العیون1998-05-09

بن منصور   سھیر 25014692 جید جدا1816.56  بـبریكة1998-07-20

تخنوني   آمنة 25014391 مقبول1910.13  بـنقاوس1994-04-26

ضیف اهللا   لحسن 25014863 مقبول2010.20  بـنقاوس1995-01-24

قارة   فایزة 25014821 مقبول2111.50  بـراس العیون1996-03-02

شلف   ابتسام 25014427 قریب من الجید2213.46  بـراس العیون1998-01-10

بن یوسف   أنور 25014410 جید جدا2316.80  بـنقاوس1998-01-31

بعیطیش   عبد الوھاب 25014792 مقبول2411.46  بـنقاوس1998-02-08

475من236:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | رأس العیون - فالحي أحمد /م | 05249: المؤسسة  

لقرع   فریال 25014823 مقبول2510.54  بـنقاوس1998-04-13

بعیطیش   المیة 25014862 جید2614.08  بـراس العیون1998-06-20

بوغزال   عبیر 25014794 مقبول2710.94  بـبریكة1998-07-19

بادي   أماني نورھان 25014402 جید جدا2817.06  بـنقاوس1998-08-25

دوادي   أمنھ 25014403 مقبول2911.44  بـنقاوس1998-09-18

معاش   إیھاب 25014424 مقبول3011.71  بـنقاوس1998-10-10

بن التركي   عصماء 25014797 قریب من الجید3113.50  بـراس العیون1998-11-18

بن رخیسة   أمیمة 25014409 قریب من الجید3212.70  بـنقاوس1999-03-21

اعثامنة   انتصار 25014488 مقبول3310.84  بـنقاوس1996-01-17

اعثامنة   بالل 25014511 مقبول3410.86  بـراس العیون1997-01-11

بن یوسف   بالل 25014512 مقبول3511.74  بـبریكة1998-02-03

زرمان   جھینة 25014526 مقبول3611.96  بـنقاوس1998-08-17

بومخیلة   رحمة 25014609 مقبول3711.88  بـراس العیون1994-06-11

حناشي   ریمة 25014626 مقبول3810.94  بـنقاوس1996-01-22

وشاش   راضیة 25014605 مقبول3910.60  بـنقاوس1996-01-25

عالق   خولة 25014591 مقبول4011.56  بـراس العیون1997-05-31

دامس   ریان 25014622 قریب من الجید4113.90  بـنقاوس1998-01-12

زدام   خولة 25014595 جید4214.44  بـنقاوس1998-02-23

زرمان   رمیساء 25014618 جید4315.13  بـراس العیون1998-03-14

برش   خولة 25014596 مقبول4411.48  بـنقاوس1998-03-17

لقرع   رشیدة 25014614 مقبول4510.70  بـراس العیون1998-03-28

بن ناصر   خولة 25014599 قریب من الجید4613.54  بـنقاوس1998-11-16

خذري   ریان 25014623 قریب من الجید4712.66  بـنقاوس1998-11-26

بن منصور   رمیساء 25014619 جید4815.50  بـراس العیون1998-12-13

تخنوني   ریان 25014624 قریب من الجید4912.48  بـراس العیون1999-03-02

ساسي   طارق 25014739 مقبول5010.50  بـنقاوس1995-11-08

لعرابة   عبد الحق 25014751 مقبول5110.04  بـراس العیون1996-11-23

تولمیت   عبد السالم 25014763 مقبول5210.64  بـالرحبات1997-01-26

بن حمیدة   عبد الحق 25014752 مقبول5310.10  بـنقاوس1997-02-15

475من237:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | رأس العیون - فالحي أحمد /م | 05249: المؤسسة  

بن زعبار   عاشور 25014743 مقبول5410.62  بـنقاوس1997-05-14

بوعكاز   عبد الرؤوف 25014756 مقبول5510.84  بـبریكة1997-10-02

تولمیت   عبد العزیز 25014769 جید5614.64  بـتالخمت1998-00-00

بن یحیى   عبد الرؤوف عیاش 25014758 مقبول5711.22  بـنقاوس1998-04-27

اونیس   عبد الرحیم 25014761 مقبول5811.76  بـنقاوس1998-06-19

مصباح   عبد الباسط 25014746 قریب من الجید5912.36  بـنقاوس1998-08-11

اونیس   عبد البدیع 25014747 قریب من الجید6012.00  بـراس العیون1999-02-26

بومجوغ   حاج نسیم 25014543 قریب من الجید6113.34  بـنقاوس1995-12-17

بن النور   حسین 25014549 مقبول6210.96  بـنقاوس1996-07-12

بن الصغیر   خوخة 25014575 مقبول6310.60  بـراس العیون1996-08-31

ربعي   حیاة 25014564 مقبول6410.38  بـالرحبات1998-00-00

شرون   حنان 25014562 مقبول6511.44  بـراس العیون1998-07-25

نواصریة   سلیمان 25014672 مقبول6610.00  بـلمسان1995-05-29

خرف اهللا   سارة 25014655 مقبول6711.84  بـراس العیون1997-05-03

لعناني   زینب 25014652 مقبول6811.38  بـنقاوس1997-09-13

اعثامنة   محمد امین 25014892 مقبول6911.42  بـنقاوس1995-03-17

لعناني   نادیة 25014926 قریب من الجید7012.86  بـرأس العیون1997-02-11

بن الصغیر   مراد 25014901 مقبول7111.24  بـراس العیون1997-11-08

بن عیاش   مروة 25014904 مقبول7211.10  بـنقاوس1998-03-26

دوادي   محي الدین 25014896 قریب من الجید7313.98  بـنقاوس1998-08-11

بوقبال   اسمھان 25014451 مقبول7410.70  بـراس العیون1995-02-11

خرف اهللا   ادریس 25014443 مقبول7510.16  بـراس العیون1995-06-17

قبوج   الویزة 25014465 قریب من الجید7613.02  بـالرحبات1997-00-00

معافة   احالم 25014439 مقبول7711.92  بـعین ازال1997-10-10

ھمال   امین 25014476 مقبول7810.36  بـباتنة1998-11-25

475من238:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| راس العیـــــــــون | متوسطة خلیفة علي  الرحبات  | 05250: المؤسسة  

ھادي   ھناء 25014989 مقبول111.04  بـسكیكدة1993-04-20

مرابط   یسرى 25015014 مقبول210.48  بـالرحبات1997-02-16

قبوج   ھجیرة 25014973 مقبول310.44  بـالرحبات1994-06-02

زیان   نجاة 25014947 مقبول411.50  بـنقاوس1998-03-01

مرابط   صفاء 25014717 مقبول510.70  بـالرحبات1996-02-17

دوادي   فرید 25014825 مقبول610.26  بـراس العیون1994-07-05

قبوج   لطفي 25014865 مقبول711.32  بـالرحبات1996-08-10

عوشاش   فیروز 25014845 مقبول811.58  بـالرحبات1996-09-22

مسوس   عبد النور 25014788 مقبول910.36  بـالرحبات1996-10-27

فرحات   ماریة 25014875 قریب من الجید1012.96  بـورقلة1998-02-06

قانة   تقي الدین 25014515 مقبول1110.26  بـنقاوس1993-12-08

عوشاش   بالل 25014510 مقبول1210.84  بـنقاوس1996-12-31

عوشاش   تفاحة 25014514 مقبول1310.34  بـالرحبات1998-11-23

قبوج   دنیا 25014602 جید1414.58  بـنقاوس1998-02-20

قبوج   حمزة 25014556 جید جدا1516.78  بـالرحبات1996-12-07

ادریس   زین الدین 25014646 مقبول1610.76  بـالرحبات1996-12-04

قبوج   موسى 25014921 مقبول1710.06  بـالرحبات1994-10-30

بوترعة   مصطفى 25014910 مقبول1811.14  بـالرحبات1995-03-26

لونیس   محمد 25014890 مقبول1910.58  بـالرحبات1997-12-23

عوشاش   الھام 25014460 مقبول2010.60  بـالرحبات1997-05-04

ھادي   امیرة 25014473 جید2114.72  بـسكیكدة1997-09-09

475من239:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| راس العیـــــــــون | المتوسطة  الجدیدة راس العیون  | 05251: المؤسسة  

شلف   وائل حسام 25014995 مقبول110.74  بـنقاوس1998-07-04

بن یوسف   فایزة 25015043 مقبول211.06  بـراس العیون1997-01-11

بن الصغیر   لبنى 25015044 مقبول310.17  بـراس العیون1997-03-01

بن منصور   سعدة 25015039 مقبول411.91  بـنقاوس1998-01-18

زرمان   یسرى 25015047 مقبول510.78  بـنقاوس1998-02-15

بوكعالة   عیسى 25015042 جید614.09  بـنقاوس1998-08-05

بن یوسف   سیف الدین 25015040 مقبول711.96  بـراس العیون1998-11-09

بن ناصر   خولة 25015037 قریب من الجید812.11  بـراس العیون1998-12-28

بن عیاش   نجاة 25014940 مقبول910.94  بـنقاوس1995-11-07

بوھزة   نجاة 25014942 قریب من الجید1013.12  بـراس العیون1996-09-21

بوقطوشة   ھدى 25014975 مقبول1110.32  بـنقاوس1997-04-21

جالخ   نبیل 25014939 مقبول1211.28  بـراس العیون1998-04-11

لمودع   نور االسالم 25014960 مقبول1311.98  بـنقاوس1998-10-10

برش   صدام حسین 25014716 مقبول1410.16  بـراس العیون1995-10-28

توكة   صالح الدین 25014721 مقبول1510.54  بـنقاوس1996-12-13

بن الزاوي   شرف الدین 25014697 جید1614.96  بـمروانة1998-08-22

فنتوس   كنزة 25014858 مقبول1710.56  بـنقاوس1996-04-16

اعثامنة   إسالم 25014418 مقبول1810.78  بـراس العیون1996-08-03

شیبان   لیلى 25014872 مقبول1911.08  بـنقاوس1996-12-20

لعناني   عالء الدین 25014801 مقبول2010.34  بـراس العیون1997-12-27

بن النور   أسماء 25014399 مقبول2111.98  بـنقاوس1998-02-21

معاش   إخالص 25014417 مقبول2211.88  بـنقاوس1998-03-03

دوادي   أمیمة 25014408 جید2315.86  بـنقاوس1998-06-10

بن منصور   إلھام 25014421 مقبول2410.88  بـراس العیون1999-01-02

475من240:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | المتوسطة  الجدیدة راس العیون  | 05251: المؤسسة  

بشاطة   بسمة 25014504 مقبول2510.02  بـراس العیون1995-01-01

اعثامنة   بسام 25014502 قریب من الجید2612.40  بـراس العیون1995-04-22

بن سالم   جھینة 25014525 قریب من الجید2713.08  بـراس العیون1998-08-01

بن منصور   جھینة 25014527 جید جدا2816.90  بـبسكرة1998-09-08

أونیس   خولة 25014593 قریب من الجید2912.12  بـنقاوس1997-12-05

حدید   رحمة 25014610 مقبول3010.10  بـنقاوس1998-04-15

سنوسي   عبد الرحمان 25014759 مقبول3110.90  بـنقاوس1996-03-07

شلوي   طارق 25014740 مقبول3211.12  بـنقاوس1997-02-04

وھاب   عبد الصمد 25014764 مقبول3310.56  بـنقاوس1997-06-20

أونیس   حبیب 25014544 مقبول3411.76  بـنقاوس1996-09-23

لعرابة   خدیجة 25014570 مقبول3511.98  بـراس العیون1998-06-13

عباز   حیدر 25014565 مقبول3611.78  بـنقاوس1998-11-16

عامر   حاتم 25014542 مقبول3710.64  بـراس العیون1999-01-18

بن التركي   سارة 25014654 قریب من الجید3812.12  بـنقاوس1994-01-21

بن منصور   منذر 25014915 قریب من الجید3913.36  بـنقاوس1998-02-27

اونیس   مختار 25014898 جید4014.82  بـنقاوس1998-04-15

بن عیاش   الھام 25014461 مقبول4111.36  بـنقاوس1998-01-13

475من241:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| راس العیـــــــــون | العیون .ر)- الرحبات(كامل السعدي /م | 05252: المؤسسة  

عدوان   یاسین 25015008 مقبول111.18  بـالرحبات1996-00-00

نوي   ولید 25015000 مقبول210.60  بـباتنة1996-08-01

بونشادة   وسیلة 25014997 قریب من الجید313.96  بـالرحبات1998-00-00

لعطاط   یسرى 25015018 جید414.42  بـسطیف1998-02-26

مناس   یاسین 25015012 قریب من الجید513.36  بـالرحبات1998-07-03

تخنوني   یاسر 25015004 قریب من الجید613.82  بـمروانة1998-11-12

عباس   نور اإلسالم 25014959 قریب من الجید712.22  بـنقاوس1995-04-25

قریون   نور الھدى 25014962 مقبول811.38  بـنقاوس1996-10-19

زواقري   نجاة 25014944 مقبول911.40  بـنقاوس1997-04-23

قریون   نجاة 25014946 جید جدا1016.30  بـالرحبات1998-02-01

عاشور   شعبان 25014699 قریب من الجید1112.00  بـبیضاء برج1997-04-26

خلیفة   شمس الدین 25014702 مقبول1210.22  بـمروانة1997-06-19

دوادي   سوسن 25014694 جید جدا1317.60  بـعین ازال1998-01-30

قانة   صالح الدین 25014722 مقبول1411.76  بـنقاوس1998-06-14

عوشاش   شریھان 25014698 قریب من الجید1513.78  بـنقاوس1998-08-13

تولمیت   عمر 25014808 مقبول1610.58  بـتالخمت1992-02-08

تولمیت   آمال 25014390 مقبول1711.74  بـتالخمت1995-00-00

بن لوصیف   فاطمة 25014815 مقبول1811.52  بـتالخمت1995-02-18

مصباح   آمنة 25014393 قریب من الجید1912.14  بـنقاوس1995-06-11

ربعي   لحسن بن علي 25014864 مقبول2010.46  بـنقاوس1995-06-13

بن الصغیر   أنیس 25014411 قریب من الجید2113.62  بـرأس العیون1996-02-10

بومخیلة   كریمة 25014853 مقبول2211.56  بـنقاوس1996-03-29

بن لوصیف   كریمة 25014854 مقبول2310.20  بـتالخمت1996-04-20

كامل   عزیز 25014796 مقبول2411.32  بـالرحبات1996-07-01

475من242:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | العیون .ر)- الرحبات(كامل السعدي /م | 05252: المؤسسة  

حازم   عقیلة 25014799 قریب من الجید2513.08  بـالرحبات1996-08-03

ھمال   أسامة 25014396 مقبول2610.92  بـرأس العیون1997-02-01

بن الصغیر   فلة 25014841 قریب من الجید2712.14  بـنقاوس1997-02-03

بطیط   آسیا 25014389 مقبول2811.98  بـنقاوس1997-02-08

ھمال   فطیمة 25014839 مقبول2911.20  بـنقاوس1997-02-15

لیتیم   فؤاد 25014814 مقبول3010.04  بـنقاوس1997-03-17

قبوج   المیة 25014861 مقبول3110.62  بـالرحبات1997-05-19

لكبیر   عبد الواحد 25014790 قریب من الجید3213.36  بـراس العیون1998-01-03

سنوسي   لمیس 25014869 مقبول3310.71  بـنقاوس1998-09-22

ربعي   مایسة 25014876 مقبول3410.77  بـنقاوس1998-11-27

عوشاش   أمیرة 25014407 جید جدا3517.35  بـرأس العیون1999-03-06

فرحات   ایمان 25014491 مقبول3610.48  بـنقاوس1996-08-10

ربعي   جھینة 25014524 مقبول3711.58  بـالرحبات1996-09-17

بن النور   جھاد 25014522 مقبول3810.34  بـنقاوس1996-12-29

كافي   جلیلة 25014518 مقبول3911.10  بـنقاوس1997-07-05

عالق   ایمن 25014495 مقبول4011.46  بـنقاوس1997-12-17

بن یحي   ایمان 25014492 قریب من الجید4112.42  بـنقاوس1998-05-03

بومخیلة   ایمان 25014493 مقبول4210.26  بـرأس العیون1998-05-23

بوقبال   تقي الدین 25014516 جید4314.58  بـبریكة1998-06-15

اعریف   ایمن 25014496 قریب من الجید4413.22  بـعین ازال1998-07-18

بخوش   ایمن عبد االلھ 25014497 مقبول4511.56  بـسطیف1998-08-04

ربعي   بریزة 25014501 قریب من الجید4612.18  بـرأس العیون1998-10-30

غنام   دنیازاد 25014604 قریب من الجید4712.70  بـنقاوس1997-05-28

بن منصور   خولة 25014592 قریب من الجید4812.48  بـنقاوس1997-10-21

كابة   خولة 25014594 مقبول4911.82  بـنقاوس1998-02-22

بن سالم   رمیسة 25014620 جید5014.52  بـنقاوس1998-04-09

بن الزاوي   دنیا 25014603 قریب من الجید5113.60  بـنقاوس1998-05-17

بن دایخة   خولة 25014598 قریب من الجید5212.86  بـرأس العیون1998-06-07

بن لوصیف   عبد العلي 25014770 مقبول5311.52  بـالرحبات1995-01-07

475من243:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | العیون .ر)- الرحبات(كامل السعدي /م | 05252: المؤسسة  

بوترعة   عبد الحمید 25014755 مقبول5410.32  بـالرحبات1996-01-16

عزالدین   عبد الباسط 25014745 قریب من الجید5512.48  بـالرحبات1996-02-24

سنوسي   عبد العالي 25014767 مقبول5611.50  بـنقاوس1996-04-20

بعیطیش   عبد الكریم 25014772 قریب من الجید5713.12  بـنقاوس1998-09-12

العباسي   عبد الرؤوف 25014757 جید جدا5816.58  بـنقاوس1998-10-21

لمودع   خالد 25014567 قریب من الجید5912.22  بـالرحبات1996-09-28

اونیس   خدیجة 25014568 مقبول6011.66  بـراس العیون1997-01-04

بیطام   خلیل 25014574 مقبول6111.54  بـرأس العیون1997-01-04

عجوج   حاتم 25014540 مقبول6211.94  بـمروانة1997-09-18

خلیفة   خدیجة 25014569 قریب من الجید6313.42  بـنقاوس1997-12-24

ادریس   حمدي 25014553 قریب من الجید6413.08  بـالرحبات1998-00-00

بربریس   خلود 25014573 جید جدا6516.74  بـنقاوس1998-07-07

بنادر   حسام 25014547 مقبول6610.19  بـعین اولمان1999-03-28

اونیس   زینب 25014648 مقبول6710.10  بـراس العیون1994-12-17

مرابط   سلوى 25014670 مقبول6811.72  بـنقاوس1995-10-30

لمودع   زینب 25014650 مقبول6910.42  بـالرحبات1995-12-24

بن یو سف   سمرة 25014675 مقبول7010.64  بـراس العیون1996-00-00

ادریس   سامي 25014658 مقبول7110.90  بـالرحبات1996-01-08

باغیاي   زھیة 25014644 قریب من الجید7213.12  بـالرحبات1996-10-19

بالوصیف   سعاد 25014662 مقبول7311.24  بـتالخمت1997-00-00

ربعي   سارة 25014656 جید7414.14  بـنقاوس1998-06-06

زیان   نبیل 25014927 مقبول7511.42  بـنقاوس1994-02-09

حازم   موسى 25014922 مقبول7610.18  بـالرحبات1995-00-00

دوادي   نادیة 25014925 مقبول7711.26  بـرأس العیون1995-10-10

مھدي   مرزاقة 25014903 مقبول7810.56  بـنقاوس1995-11-15

عزالدین   مختار 25014897 مقبول7910.30  بـالرحبات1996-01-16

وشاش   منى 25014917 قریب من الجید8012.56  بـراس العیون1996-04-06

تولمیت   مراد 25014902 مقبول8111.66  بـنقاوس1998-00-00

شیبان   مریم 25014908 قریب من الجید8212.00  بـسیدي امحمد1998-06-25

475من244:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| راس العیـــــــــون | العیون .ر)- الرحبات(كامل السعدي /م | 05252: المؤسسة  

بربریس   مروة 25014905 جید جدا8317.84  بـنقاوس1998-11-30

دردوخ   منى 25014919 قریب من الجید8413.52  بـراس العیون1999-02-19

بوسعید   ام الخیر 25014467 قریب من الجید8512.42  بـراس العیون1994-06-25

بومخیلة   اسالم 25014444 قریب من الجید8612.50  بـنقاوس1995-02-26

لحول   احمد 25014440 مقبول8710.26  بـالرحبات1995-10-01

بونشادة   النوري 25014459 مقبول8810.76  بـنقاوس1996-01-24

اعثامنة   العلوي 25014457 مقبول8911.62  بـرأس العیون1996-02-24

عباس   الویزة 25014464 مقبول9010.48  بـالرحبات1996-03-09

عباس   السعید 25014456 مقبول9111.34  بـراس العیون1997-01-25

بن عیاش   احمد امین 25014441 جید9214.28  بـنقاوس1998-04-06

475من245:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| القیقبـــــــــــة | منصوریة لخضروعمارالقیقبة /م | 05255: المؤسسة  

منصوریة   حسام 25015096 مقبول110.86  بـنقاوس1994-09-12

مداني   أنغام 25015065 مقبول210.36  بـعین ازال1998-07-12

بعداش   عمار 25015317 مقبول310.87  بـعین ازال1994-11-30

بوسعید   عیسى 25015320 مقبول410.13  بـالرحبات1995-03-18

أحمد   صوالحیة 25015307 مقبول510.07  بـالقیقبة1996-00-00

منصوریة   لمیاء 25015330 قریب من الجید612.00  بـعین أزال1996-07-10

منصوریة   عماد 25015316 مقبول711.56  بـنقاوس1996-12-09

بن اسباع   لزھر 25015329 مقبول810.39  بـعین أزال1997-01-11

صوالحیة   عبد النور 25015315 مقبول910.52  بـنقاوس1997-01-18

زاوي   عبد الرؤوف 25015311 مقبول1010.09  بـنقاوس1997-03-02

منصوریة   غادة 25015323 قریب من الجید1112.28  بـقیقبة1998-00-00

غول   شھلة 25015302 مقبول1210.85  بـعین أزال1998-06-15

قارة   عیسى 25015321 مقبول1310.20  بـالقیقبة1998-11-14

ضیف اهللا   محمد لمین 25015334 مقبول1410.69  بـالقیقبة1998-11-14

مسوس   نوارة 25015352 قریب من الجید1512.19  بـالرحبات1995-03-27

بن اسباع   منیر 25015216 مقبول1610.42  بـالقیقبة1995-04-01

ھماش   ملیكة 25015214 مقبول1710.68  بـالقیقبة1996-03-23

بن اسباع   یمینة 25015363 مقبول1811.37  بـنقاوس1997-03-08

بادي   وائل 25015358 مقبول1910.39  بـعین أزال1997-05-16

بوجالل   نبیلة 25015218 مقبول2010.62  بـعین أزال1997-06-22

صوالحیة   منال 25015215 قریب من الجید2112.08  بـنقاوس1997-08-10

بعداش   نھى 25015224 مقبول2210.92  بـالرحبات1997-10-12

بن اسباع   نجاة 25015220 قریب من الجید2312.52  بـنقاوس1998-01-18

ھماش   ھدى 25015355 مقبول2410.09  بـعین ازال1998-03-19

475من246:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| القیقبـــــــــــة | منصوریة لخضروعمارالقیقبة /م | 05255: المؤسسة  

ضیف اهللا   مریم 25015212 قریب من الجید2513.46  بـالقیقبة1998-06-13

زاوي   مریم 25015213 جید2614.98  بـسطیف1998-06-20

بوھزة   نور الھدى 25015227 مقبول2710.92  بـعین ازال1999-01-02

ضیف اهللا   شیماء 25015145 مقبول2811.76  بـنقاوس1997-08-30

صوالحیة   سارة 25015131 مقبول2911.00  بـعین أزال1997-10-10

عالق   خدیجة 25015115 مقبول3011.50  بـنقاوس1998-03-22

بن اسباع   شھیناز 25015143 مقبول3110.12  بـعین ازال1998-03-24

صوالحیة   سارة 25015133 قریب من الجید3212.14  بـعین ازال1998-06-06

كافي   شھیرة 25015142 مقبول3310.34  بـعین ازال1998-08-29

شویة   زلیخة 25015128 مقبول3411.28  بـعین أزال1998-09-14

بوجالل   عبد الرزاق 25015169 مقبول3511.20  بـعین أزال1994-10-24

منصوریة   عبد الحمید 25015166 مقبول3611.24  بـالقیقبة1995-03-04

بومخیلة   عمار 25015182 مقبول3711.12  بـالقیقبة1995-03-04

بن اسباع   زینب 25015278 مقبول3810.09  بـنقاوس1995-09-11

ھماش   سارة 25015280 قریب من الجید3912.04  بـالقیقبة1996-05-04

قارة   أیمن 25015255 مقبول4011.33  بـنقاوس1997-02-11

بن اسباع   ریمة 25015274 مقبول4110.54  بـعین أزال1997-03-21

منصوریة   العید 25015258 مقبول4211.44  بـعین ازال1998-01-30

ضیف اهللا   حسام 25015267 مقبول4311.04  بـالقیقبة1998-02-18

قارة   زكریاء 25015276 مقبول4411.39  بـالقیقبة1998-08-01

بادي   رانیا 25015271 قریب من الجید4512.61  بـنقاوس1998-08-03

منصوریة   ذكرى 25015269 قریب من الجید4613.06  بـنقاوس1999-12-23

475من247:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| القیقبـــــــــــة | متوسطة  القیقبة مركز  | 05256: المؤسسة  

لعرابة   احالم 25015070 مقبول110.26  بـعین ازال1996-12-06

عبد الغني   توفیق 25015090 مقبول210.72  بـعین ازال1997-08-02

لعرابة   آیة 25015059 مقبول311.04  بـالقیقبة1997-11-10

بن حمیدة   ایوب 25015084 قریب من الجید412.66  بـعین ازال1998-02-17

قیش   توفیق 25015091 مقبول510.88  بـالقیقبة1998-02-28

بن حمیدة   أسماء 25015062 مقبول610.30  بـعین ازال1998-11-15

معافة   یونس 25015239 مقبول710.68  بـعین ازال1996-12-27

لعرابة   وردة 25015232 مقبول811.02  بـبني ورتالن1998-05-13

حالة   مروى 25015208 مقبول911.42  بـعین ازال1998-07-09

حابسة   یوسف 25015238 قریب من الجید1012.84  بـالقیقبة1998-07-20

عیاش   وداد 25015231 قریب من الجید1112.70  بـعین ازال1998-09-04

بن حمیدة   شیماء 25015146 مقبول1210.18  بـعین ازال1998-01-17

قانة   شھیناز 25015144 مقبول1310.74  بـعین ازال1998-08-11

عیاش   حسام 25015108 قریب من الجید1413.12  بـعین ازال1998-10-24

قندوز   مروى 25015196 مقبول1510.30  بـعین ازال1996-02-29

یحیاوي   محسن 25015192 مقبول1610.36  بـنقاوس1997-03-11

لحمر   مروى 25015197 مقبول1710.02  بـعین ازال1997-06-05

حالة   عبد العالي 25015170 مقبول1810.48  بـعین ازال1997-07-04

حامد   عبد الجلیل 25015162 جید1914.00  بـبسكرة1998-02-21

قندوز   لطیفة 25015190 قریب من الجید2012.28  بـعین ازال1998-04-07

بن حمیدة   فریدة 25015186 قریب من الجید2112.26  بـعین ازال1998-05-31

بن حمیدة   ضیاء الحق 25015160 مقبول2211.22  بـنقاوس1998-07-17

قیش   عبد النور 25015175 مقبول2311.98  بـالقیقبة1998-10-18

475من248:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| القصبــــــــات | القصبات -متوسطة بن سدیرة ساعد  | 05261: المؤسسة  

بلعباس   یحي 25015790 مقبول111.48  بـالقصبات1995-06-07

جفال   ھشام 25015779 مقبول210.16  بـالحامة1995-11-13

بن سدیرة   یامنة 25015789 مقبول310.14  بـالقصبات1996-01-09

بن موسى   یعقوب 25015796 مقبول410.30  بـالقصبات1996-01-30

بوقرة   یاسین 25015788 مقبول510.38  بـالحامة1996-04-07

برو   وھیبة 25015784 مقبول611.26  بـالقصبات1996-06-04

طوبال   یسرى 25015792 مقبول710.82  بـالقصبات1996-12-03

غوقة   یاسمینة 25015786 مقبول810.48  بـالقصبات1997-08-20

طحرور   وفاء 25015782 قریب من الجید913.52  بـالقصبات1998-06-10

بلھوشات   یاسر 25015785 مقبول1010.86  بـعین ازال1998-07-31

سلمان   منیر 25015747 مقبول1111.00  بـالقصبات1995-04-19

بوعبوش   منال 25015743 مقبول1210.12  بـالقصبات1996-03-19

بوغرارة   نھاد 25015757 مقبول1311.24  بـنقاوس1996-05-11

بوطارن   نوارة 25015759 مقبول1410.00  بـالقصبات1997-02-18

بلعباس   نور الدین 25015762 مقبول1510.08  بـالقصبات1997-02-18

مقورة   مراد 25015725 مقبول1610.30  بـالقصبات1997-03-25

بلمسوس   مروة 25015727 مقبول1711.40  بـنقاوس1997-03-30

شلیح   میادة 25015750 مقبول1810.44  بـالقصبات1997-08-27

بن عنتر   مریم 25015735 مقبول1911.56  بـالقصبات1997-10-15

لبدي   مریم 25015736 جید جدا2016.10  بـالقصبات1998-02-04

بوشامة   ناریمان 25015752 جید2115.64  بـنقاوس1998-03-11

بوعافیة   مریم 25015737 جید جدا2216.28  بـالقصبات1998-04-22

بن سدیرة   نوال 25015760 مقبول2311.90  بـالقصبات1998-04-29

امغار   نور الھدى 25015763 قریب من الجید2412.86  بـبجایة1998-04-30

475من249:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| القصبــــــــات | القصبات -متوسطة بن سدیرة ساعد  | 05261: المؤسسة  

حداد   مریم 25015738 قریب من الجید2512.71  بـنقاوس1998-09-21

حماش   رومیلة 25015528 مقبول2610.64  بـالقصبات1995-01-25

بوعبوش   سعیدة بنت الزایدي 25015550 مقبول2710.34  بـالقصبات1996-12-24

رقاد   زھیرة 25015535 قریب من الجید2813.56  بـالقصبات1997-04-08

بن سالم   رضا 25015526 مقبول2910.72  بـالقصبات1997-08-13

خالف   سفیان 25015553 مقبول3010.64  بـالقصبات1997-09-17

ذیاب   زكریاء 25015534 مقبول3110.94  بـالقصبات1998-01-07

بوعبوش   سعیدة بنت احمد 25015549 جید3214.78  بـالقصبات1998-08-26

بن موسى   سندس 25015564 جید3315.10  بـنقاوس1998-12-10

لبدي   ریان 25015531 جید3415.06  بـنقاوس1999-04-27

دراجي   فاطمة الزھراء 25015682 مقبول3510.42  بـالقصبات1996-05-28

خالف   فؤاد بن بوزید 25015677 مقبول3610.66  بـالقصبات1996-12-12

بوشامة   فطیمة الزھراء 25015688 مقبول3710.62  بـالقصبات1997-01-28

دراجي   لمبارك 25015699 مقبول3811.18  بـنقاوس1997-08-22

بارش   فاطمة 25015681 مقبول3911.64  بـالقصبات1997-12-17

منصوري   مدیحة 25015713 قریب من الجید4012.64  بـالقصبات1998-05-27

بوعبوش   فایزة 25015684 مقبول4110.00  بـنقاوس1998-08-08

مقورة   عماد 25015651 قریب من الجید4212.24  بـالقصبات1994-06-22

طوبال   عبیر 25015639 مقبول4311.40  بـالقصبات1995-04-05

بن موسى   عبد الفتاح 25015633 مقبول4411.40  بـالقصبات1995-04-13

معیني   عبد المالك 25015636 مقبول4511.22  بـالقصبات1995-05-03

بلعباس   عبد الرزاق 25015625 قریب من الجید4612.18  بـالقصبات1995-07-10

مقاقرة   عالوة 25015646 مقبول4710.10  بـالقصبات1996-11-12

دراجي   علیمة 25015649 قریب من الجید4812.38  بـالقصبات1996-11-26

بن موسى   عیسى 25015658 مقبول4910.22  بـالقصبات1997-01-15

بوقرة   عماد 25015652 مقبول5010.68  بـالقصبات1997-04-23

طحرور   عصام 25015644 مقبول5110.46  بـنقاوس1997-07-13

بن موسى   عصام 25015645 مقبول5210.18  بـنقاوس1997-08-03

بن سالم   عزیزة 25015642 مقبول5310.18  بـنقاوس1997-08-23

475من250:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| القصبــــــــات | القصبات -متوسطة بن سدیرة ساعد  | 05261: المؤسسة  

لكرم   عبد المالك 25015637 مقبول5411.86  بـالقصبات1998-04-01

منصوري   عماد 25015653 مقبول5510.10  بـالقصبات1998-04-15

قنایزي   عمر 25015656 مقبول5610.84  بـنقاوس1998-06-05

طحرور   علي 25015648 جید جدا5716.46  بـنقاوس1998-09-13

بوقرة   ابتسام بنت السبتي 25015428 مقبول5810.48  بـالقصبات1993-10-26

طوبال   جھاد 25015479 مقبول5911.40  بـالقصبات1995-12-12

بن سالم   اسماء 25015435 مقبول6010.82  بـالقصبات1996-03-05

بوقرة   ابتسام بنت احمد 25015427 مقبول6110.20  بـالقصبات1996-09-19

مقورة   خولة 25015505 مقبول6210.90  بـالقصبات1996-09-24

بوشارب   اسماء 25015436 مقبول6310.62  بـنقاوس1997-01-28

بوعافیة   ابتسام 25015426 قریب من الجید6412.38  بـالقصبات1997-02-04

بھاللي   خولة 25015506 مقبول6510.92  بـالحامة1997-03-13

ضیافي   حسام الدین 25015481 مقبول6611.64  بـنقاوس1997-08-04

بھاللي   خضرة 25015501 مقبول6710.10  بـالقصبات1997-12-24

بشطوطي   ایمن 25015455 مقبول6810.44  بـالقصبات1998-01-26

بوقرة   خدیجة 25015499 جید جدا6917.34  بـالقصبات1998-02-03

رقاد   حنان 25015493 مقبول7010.30  بـالقصبات1998-04-01

ذیاب   حمامة 25015489 قریب من الجید7112.00  بـالحامة1998-04-16

بوعنان   امین 25015452 قریب من الجید7212.48  بـبریكة1998-06-16

برو   امیرة 25015451 قریب من الجید7313.42  بـنقاوس1998-06-26

بوقفة   خلود 25015503 مقبول7410.04  بـعین ازال1998-08-10

بودریاس   احالم 25015429 قریب من الجید7513.98  بـالقصبات1998-09-23

مقورة   الھام 25015447 قریب من الجید7613.46  بـالقصبات1998-10-28

بوساحة   الدایخة 25015439 جید جدا7717.38  بـالقصبات1998-12-09

بوشامة   عبد الرحیم 25015614 مقبول7810.18  بـالقصبات1994-11-17

رقاد   صباح 25015598 مقبول7910.90  بـالقصبات1995-03-22

منصوري   عبد الحق 25015609 مقبول8011.32  بـالقصبات1995-04-26

ھبال   عبد الباسط 25015607 مقبول8110.94  بـالحامة1995-09-20

معیني   عادل 25015605 مقبول8211.72  بـع ازال1996-02-16

475من251:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| القصبــــــــات | القصبات -متوسطة بن سدیرة ساعد  | 05261: المؤسسة  

بن عنتر   صوریة 25015600 مقبول8311.06  بـعین ازال1996-09-07

بلمسوس   شھرزاد 25015587 مقبول8410.98  بـالقصبات1997-03-25

جفال   صارة 25015594 مقبول8510.88  بـالقصبات1997-04-23

باشة   صارة 25015595 مقبول8610.56  بـالقصبات1997-05-07

بن موسى   عبد الجبار 25015608 قریب من الجید8712.46  بـالقصبات1997-06-23

شلیح   صارة 25015597 جید جدا8816.76  بـالقصبات1998-00-00

برو   سید علي 25015579 قریب من الجید8913.02  بـالقصبات1998-03-11

475من252:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| القصبــــــــات |  القدیمة 1متوسطة جریاط  | 05262: المؤسسة  

زبیري   ولید 25015783 مقبول110.54  بـعین أزال1995-08-29

بلمسوس   ھدى 25015777 جید214.26  بـالقصبات1998-08-22

لمدایح   مریم 25015731 مقبول311.24  بـالقصبات1994-00-00

بلمسوس   منیرة 25015748 مقبول410.46  بـالقصبات1994خالل 

بن حدوش   منى 25015745 مقبول510.08  بـالقصبات1996-03-14

زبیري   نسرین 25015756 مقبول610.90  بـالقصبات1996-08-02

بن خلیفة   مروى 25015730 مقبول710.92  بـعین أزال1997-10-30

شنوف   نور ھان 25015764 جید814.44  بـالحامة1998-10-19

بن شنوف   سفیان 25015551 مقبول911.68  بـعین أزال1994-04-09

ربیعي   سلیمة 25015558 مقبول1010.42  بـالقصبات1995-05-03

سایح   سمیرة 25015562 مقبول1110.30  بـالقصبات1996-01-25

بلمسوس   زیاد 25015536 مقبول1210.00  بـالقصبات1997-05-18

بن حدوش   ریاض 25015529 مقبول1311.76  بـعین أزال1997-08-02

بقة   سارة 25015542 جید1414.48  بـعین أزال1998-03-06

شیون   سلسبیل 25015555 جید1514.42  بـعین أزال1998-03-29

بن عنتر   زین العابدین 25015537 مقبول1610.34  بـالقصبات1998-05-14

بن حدوش   سعاد 25015545 مقبول1710.20  بـعین ازال1998-05-18

مسوس   سمیة 25015561 جید1815.40  بـعین أزال1998-05-21

بن النوي   ریاض 25015530 مقبول1911.08  بـعین ازال1998-07-04

بن سراي   محمد 25015704 مقبول2011.34  بـالحامة1994-03-31

خیتوس   لیلى بنت عبد اهللا 25015701 مقبول2110.16  بـعین ازال1995-09-21

خیتوس   محمد 25015708 مقبول2210.50  بـعین أزال1996-10-05

بن حدوش   لطفي 25015698 مقبول2311.25  بـعین ازال1998-01-05

بن سدیرة   كریمة 25015693 مقبول2411.84  بـعین أزال1998-01-12

475من253:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| القصبــــــــات |  القدیمة 1متوسطة جریاط  | 05262: المؤسسة  

بن حدوش   فدوى 25015686 قریب من الجید2512.12  بـعین أزال1998-03-29

بن حدوش   لبنى 25015694 مقبول2611.64  بـعین أزال1998-06-18

بلمسوس   عماد 25015650 مقبول2710.18  بـعین ازال1994-04-19

لقطامي   عبد الغفور 25015632 مقبول2810.34  بـالقصبات1996-01-30

رباج   عیسى 25015657 مقبول2910.44  بـالقصبات1997-01-12

بن عنتر   عبد الرزاق 25015626 مقبول3010.76  بـبئر األبیض1997-04-04

بن حدوش   عبد الرزاق 25015627 مقبول3111.32  بـعین أزال1998-09-11

بوطارن   عبیر 25015640 جید3214.64  بـعین أزال1998-12-22

سایح   الصالح 25015443 قریب من الجید3312.10  بـالقصبات1994-00-00

لقطامي   الصالح 25015444 مقبول3410.58  بـالقصبات1995-11-02

بلمسوس   ثلجة 25015475 مقبول3510.74  بـعین أزال1996-02-17

خیتوس   امال 25015449 مقبول3611.28  بـعین أزال1998-04-04

براھیمي   دنیا 25015511 قریب من الجید3713.14  بـالحامة1998-04-17

بن عنتر   خولة 25015507 جید3814.54  بـعین ازال1998-12-05

خیتوس   داود 25015509 قریب من الجید3913.29  بـنقاوس1998-12-16

بن حدوش   بالل 25015463 مقبول4010.88  بـعین أزال1998-12-31

بشطم   شاھین 25015583 مقبول4111.14  بـسطیف1997-03-25

بن خلیفة   سھام 25015577 مقبول4210.96  بـالقصبات1997-09-24

بن عنتر   شیماء 25015590 قریب من الجید4312.12  بـالقصبات1998-05-28

خیتوس   شیماء 25015592 مقبول4410.98  بـعین أزال1998-08-22

بن حدوش   أیمن 25015397 قریب من الجید4512.06  بـعین أزال1995-02-02

دباب   أسامة 25015381 مقبول4610.12  بـالقصبات1996-03-28

بوطارن   أمال 25015388 مقبول4710.86  بـعین أزال1997-11-07

لعرابة   إلھام 25015411 جید جدا4817.22  بـالقصبات1998-02-05

مسوس   أمینة 25015394 مقبول4910.78  بـالقصبات1998-02-11

بن حدوش   آمال 25015376 قریب من الجید5012.24  بـعین أزال1998-02-12

بن عنتر   أحالم 25015378 قریب من الجید5113.38  بـالقصبات1998-03-05

بن عنتر   إبتھال 25015405 قریب من الجید5213.80  بـالقصبات1998-04-16

475من254:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| القصبــــــــات |  الجدیدة 2متوسطة جریاط  | 05263: المؤسسة  

بلمسوس   وائل 25015781 مقبول110.58  بـعین أزال1998-02-12

نویوة   منال 25015744 جید215.64  بـالقصبات1998-01-21

بن سالم   نادیة 25015751 مقبول310.24  بـالقصبات1998-03-25

سھتال   مروة 25015729 مقبول411.88  بـسطیف1998-10-31

بوعبد اهللا   سمیة 25015560 مقبول510.12  بـعین آزال1998-04-17

قدوج   مراد 25015714 مقبول611.14  بـالقصبات1994-07-20

فرطاس   فایزة 25015683 مقبول711.32  بـعین أزال1998-07-14

بن خلیفة   عبد الكریم 25015634 مقبول810.98  بـعین أزال1997-01-07

منصوري   السعید 25015440 مقبول911.10  بـالقصبات1993-12-21

بن یخلف   خلیل 25015504 مقبول1010.14  بـعین أزال1995-07-21

لمدایح   رانیة 25015513 مقبول1111.00  بـنقاوس1997-09-01

بوعبداهللا   بثینة 25015459 مقبول1211.96  بـعین أزال1998-01-13

جیالني   العید 25015445 جید جدا1317.62  بـالقصبات1998-02-05

بوعبد اهللا   ایمان 25015454 مقبول1411.96  بـسطیف1998-02-18

بوطبة   حمزة 25015491 قریب من الجید1513.30  بـعین أزال1998-04-05

بلحواس   خدیجة 25015500 مقبول1611.44  بـعین أزال1998-05-22

بوعبد اهللا   شیماء 25015589 جید جدا1716.12  بـنقاوس1998-01-20

زعبار   شمس األصیل 25015585 قریب من الجید1812.16  بـعین أزال1998-03-28

بلحواس   عبد الحلیم 25015610 جید جدا1917.22  بـسطیف1998-09-27

بوطبة   سید علي 25015580 مقبول2011.22  بـعین أزال1998-10-06

بن خلیفة   سندس 25015575 جید2115.06  بـعین أزال1998-12-31

بن خلیفة   أسماء 25015384 قریب من الجید2212.04  بـنقاوس1996-04-20

عبابسة   أمیرة 25015391 مقبول2310.50  بـنقاوس1997-09-18

بوطبة   أسامة 25015383 مقبول2411.30  بـعین أزال1997-10-25

475من255:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| القصبــــــــات |  الجدیدة 2متوسطة جریاط  | 05263: المؤسسة  

بقة   إلھام 25015410 مقبول2511.04  بـعین ولمان1997-11-13

بوعبد اهللا   أیوب 25015401 جید2614.82  بـالقصبات1998-02-04

بوطبة   أحالم 25015380 قریب من الجید2712.12  بـعین أزال1998-08-10

بوذراع   أمینة 25015395 مقبول2811.44  بـعین أزال1998-08-20

جیالني   إبتسام 25015404 قریب من الجید2912.26  بـالقصبات1998-09-03

قماز   إكرام 25015409 ممتاز3018.00  بـعین أزال1998-12-03

475من256:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان -متوسطة حجیرة موسى  | 05268: المؤسسة  

بن عربة   میادة 25016109 مقبول110.07  بـنقاوس1995-02-25

مومن   لیلى 25016096 مقبول210.98  بـأوالد سي سلیمان1996-07-15

بعیطي   نور الھدى 25016118 مقبول310.02  بـأوالد سي سلیمان1996-11-27

صوالح   منال 25016104 مقبول410.50  بـنقاوس1997-01-23

عزیز   مھدي 25016108 مقبول510.33  بـنقاوس1997-03-01

شافعة   نضیرة 25016115 قریب من الجید612.50  بـنقاوس1997-07-18

مومن   محمد األمین 25016101 مقبول710.57  بـنقاوس1997-07-20

بن مربي   محمد األمیر 25016100 مقبول810.28  بـنقاوس1997-08-29

مومن   نصیرة 25016114 مقبول910.61  بـنقاوس1997-09-24

مومن   نور الھدى 25016120 مقبول1010.44  بـنقاوس1997-12-08

بوحالسة   وردة 25015929 مقبول1111.68  بـنقاوس1995-06-07

نزار   میادة 25015917 مقبول1211.76  بـنقاوس1996-03-06

حیدوش   نریمان 25015919 مقبول1311.96  بـنقاوس1996-04-29

شنة   مدیحة 25015914 مقبول1410.94  بـباتنة1996-10-24

بوكمیش   وائل 25015928 قریب من الجید1512.78  بـنقاوس1998-01-13

شنة   وئام 25015927 مقبول1610.58  بـنقاوس1998-01-16

مومن   محمد 25015912 مقبول1710.60  بـنقاوس1998-02-08

نیري   ولید 25015932 مقبول1810.76  بـنقاوس1998-03-19

شافعي   نجاة 25015918 مقبول1911.76  بـنقاوس1998-03-21

شمالل   ورود 25015930 جید2015.98  بـنقاوس1998-05-07

بوتیطاو   یعقوب 25015934 مقبول2110.40  بـنقاوس1998-05-24

حجیرة   محمد النذیر 25015913 جید2215.66  بـبریكة1998-07-17

شافعي   ھارون 25015922 قریب من الجید2312.98  بـنقاوس1998-10-05

شنھ   نور الھدى 25015921 قریب من الجید2413.94  بـنقاوس1998-10-28

475من257:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان -متوسطة حجیرة موسى  | 05268: المؤسسة  

شمالل   أمیرة 25015817 مقبول2511.13  بـنقاوس1994-05-08

شافعي   رمیسة 25015846 مقبول2610.16  بـنقاوس1995-01-30

بخوش   حنان 25015834 مقبول2710.92  بـنقاوس1995-04-12

شافعة   جمال 25015830 مقبول2810.04  بـنقاوس1995-05-18

عزیز   أحمد 25015812 مقبول2911.78  بـنقاوس1996-02-12

نیري   إشراق 25015823 قریب من الجید3012.40  بـنقاوس1996-02-25

عمران   خولة 25015836 مقبول3111.80  بـنقاوس1996-07-22

بخوش   الوازنة 25015827 مقبول3211.30  بـنقاوس1997-03-04

شنة   توبة 25015829 قریب من الجید3312.44  بـنقاوس1997-07-28

بن سالم   اشرف 25015824 مقبول3410.90  بـراس العیون1997-11-22

بوتیطاو   تقي الدین 25015828 مقبول3510.62  بـأوالد سي سلیمان1998-01-23

بن سالم   ریمة 25015850 قریب من الجید3612.40  بـنقاوس1998-02-22

بن بعة   جھان 25015831 جید3715.66  بـنقاوس1998-03-02

بن مربي   رائد 25015839 جید جدا3816.62  بـنقاوس1998-04-05

عزیز   ریان نور اإلیمان 25015849 ممتاز3918.42  بـنقاوس1998-04-27

مومن   راضیة 25015840 قریب من الجید4012.90  بـنقاوس1998-04-29

عزیز   السعیدعلي 25015825 مقبول4111.80  بـباتنة1998-05-25

بوضیاف   خولة 25015837 قریب من الجید4213.80  بـباتنة1998-06-08

بن مربي   أكرم بھاء الدین 25015816 جید4314.62  بـنقاوس1998-06-13

شنة   أیمن 25015819 جید4415.38  بـنقاوس1998-06-24

بعیطي   أسامة 25015814 قریب من الجید4512.30  بـالقبة1998-07-08

بلولة   أحمد 25015813 مقبول4610.70  بـنقاوس1998-07-13

مومن   رزیقة 25015841 قریب من الجید4712.50  بـأوالد سي سلیمان1998-07-19

بن ناصر   أكرم 25015815 مقبول4811.02  بـحاسي مسعود1998-08-25

عزیز   إسالم 25015822 مقبول4911.08  بـنقاوس1998-10-02

بخوش   رمیسة 25015847 مقبول5010.80  بـنقاوس1998-11-16

حجیرة   أحالم 25015811 جید5114.40  بـنقاوس1998-11-27

بن لحسن   رفیدة 25015845 جید جدا5216.10  بـنقاوس1998-11-29

بن لحسن   خلود 25015835 ممتاز5318.24  بـنقاوس1999-02-01

475من258:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان -متوسطة حجیرة موسى  | 05268: المؤسسة  

بن لحسن   ریان 25015848 جید5415.06  بـنقاوس1999-03-31

خنفر   سارة 25016006 مقبول5511.22  بـنقاوس1994-10-22

بن مربي   شكیب 25016025 مقبول5611.09  بـنقاوس1997-06-11

صوالح   صالح المعتصم 25016033 قریب من الجید5712.83  بـنقاوس1998-10-27

مومن   شھیناز 25016028 قریب من الجید5812.57  بـنقاوس1998-12-14

شافعة   بالل 25015970 مقبول5910.70  بـأوالد سي سلیمان1995-04-25

بوزعتر   أیمن 25015949 مقبول6010.19  بـنقاوس1995-07-08

شنة   إكرام 25015951 مقبول6111.13  بـبریكة1995-08-27

قحاز   حنان 25015981 مقبول6210.78  بـأوالد سي سلیمان1995-10-05

بوزعتر   حسام 25015974 مقبول6311.31  بـنقاوس1996-01-08

بوقطوشة   بالل 25015972 مقبول6411.15  بـنقاوس1997-01-09

بن بختة   خدیجة 25015982 مقبول6511.37  بـنقاوس1997-04-07

مومن   بشرى 25015969 مقبول6610.93  بـباتنة1997-09-19

بودھان   أماني 25015946 قریب من الجید6712.33  بـباتنة1997-11-04

نیري   أمین 25015948 قریب من الجید6812.39  بـنقاوس1998-01-31

شمالل   أیمن 25015950 قریب من الجید6912.60  بـنقاوس1998-04-27

نیري   ایناس 25015965 قریب من الجید7013.59  بـنقاوس1998-07-28

محامدي   فؤاد 25016074 مقبول7110.72  بـنقاوس1996-05-19

سراي   علي 25016069 مقبول7210.22  بـبریكة1996-07-22

بلخذریة   عماد 25016072 مقبول7310.02  بـنقاوس1997-02-28

بعیطي   كاھنة 25016083 مقبول7410.20  بـنقاوس1997-06-13

بن مربي   علي 25016070 مقبول7511.54  بـنقاوس1997-10-03

مومن   صوریة 25016051 مقبول7611.35  بـنقاوس1998-01-03

عمران   سعیدة 25015864 مقبول7710.30  بـنقاوس1995-01-19

بوشنافة   سندس 25015869 مقبول7811.90  بـباتنة1995-09-14

بودھان   فردوس 25015894 قریب من الجید7912.42  بـنقاوس1996-10-29

مومن   عمر 25015889 مقبول8011.94  بـنقاوس1996-11-04

بعیطي   عبد الباقي 25015880 مقبول8110.54  بـأوالد سي سلیمان1996-11-08

مومن   غادة 25015891 مقبول8211.34  بـنقاوس1996-12-01

475من259:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان -متوسطة حجیرة موسى  | 05268: المؤسسة  

صالحي   سامیة 25015861 مقبول8311.64  بـنقاوس1997-12-23

زواقري   سناء 25015868 قریب من الجید8412.34  بـنقاوس1998-01-28

بعیطي   سالف 25015865 مقبول8510.98  بـنقاوس1998-02-04

عمران   شیماء 25015876 قریب من الجید8613.46  بـنقاوس1998-05-06

حجیرة   عبد المنعم 25015884 قریب من الجید8713.00  بـنقاوس1998-05-27

بن بختھ   سمیة 25015867 جید جدا8817.46  بـنقاوس1998-06-07

عزیز   سیلیا 25015872 جید8915.42  بـنقاوس1998-06-25

بعیطي   عمر 25015890 قریب من الجید9012.76  بـنقاوس1998-07-11

مومن   عزالدین 25015885 قریب من الجید9113.98  بـنقاوس1998-09-27

بلولھ   فوزي 25015895 قریب من الجید9212.52  بـنقاوس1998-09-28

475من260:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان - متوسطة منطقة الشیحات  | 05269: المؤسسة  

بودھان   محمد 25016097 مقبول111.44  بـاوالد سي سلیمان1993-00-00

بن شیة   ھدى 25016123 مقبول210.54  بـاوالد سي سلیمان1993-03-17

قحاز   میلود 25016110 مقبول310.24  بـنقاوس1994-01-27

حجیرة   ھدى 25016124 مقبول410.70  بـاوالد سي سلیمان1995-02-07

زواقري   نوال 25016117 مقبول511.09  بـنقاوس1995-02-19

نحیلي   منصف ایھاب الدین 25016106 قریب من الجید612.20  بـنقاوس1996-07-28

مومن   منال 25016103 قریب من الجید713.00  بـنقاوس1996-12-16

بوغرارة   نجاة 25016111 مقبول810.70  بـنقاوس1997-02-11

بن شیة   ھدى 25016125 قریب من الجید913.98  بـنقاوس1997-03-05

بن شیة   وفاء 25016128 مقبول1011.06  بـنقاوس1997-09-16

مومن   نور الھدى 25016119 جید1114.11  بـنقاوس1997-10-28

زواقري   ھشام 25016127 مقبول1211.19  بـنقاوس1997-11-12

عمران   نجیم 25016112 جید1315.67  بـنقاوس1998-02-03

خنتي   مروة 25016102 جید1414.02  بـنقاوس1998-03-09

بودھان   كنزة 25016095 جید جدا1516.80  بـباتنة1998-05-19

موساوي   نور الھدى 25016121 جید جدا1617.85  بـنقاوس1998-07-16

شنة   نھاد 25016116 مقبول1710.37  بـنقاوس1998-10-29

شافعة   یعقوب 25016129 قریب من الجید1813.46  بـنقاوس1998-12-02

مومن   ھاجر 25016122 قریب من الجید1912.98  بـنقاوس1998-12-17

زواقري   منال 25016105 قریب من الجید2013.22  بـاوالد سي سلیمان1998-12-20

دالل   سارة 25016005 قریب من الجید2112.17  بـنقاوس1993-12-12

حجیرة   سمیة 25016014 مقبول2211.59  بـنقاوس1994-01-08

عمران   سمیر 25016016 مقبول2311.78  بـنقاوس1994-07-05

دالل   زینة 25016004 مقبول2410.37  بـنقاوس1995-06-23

475من261:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان - متوسطة منطقة الشیحات  | 05269: المؤسسة  

بلخذریة   سارة 25016007 مقبول2511.31  بـنقاوس1995-07-28

شنة   خولة 25015996 مقبول2611.54  بـنقاوس1995-10-11

زواقري   شھیرة 25016027 مقبول2710.89  بـنقاوس1996-02-27

العباسي   شریف 25016024 مقبول2811.13  بـنقاوس1996-03-27

زواقري   سیف الدین 25016022 مقبول2910.74  بـنقاوس1996-04-14

عمران   شیراز 25016029 مقبول3011.00  بـنقاوس1996-04-19

دالل   شامة 25016023 قریب من الجید3112.41  بـنقاوس1996-05-01

قحاز   خولة 25015997 مقبول3211.37  بـنقاوس1996-10-06

زواقري   شیماء 25016030 مقبول3311.19  بـاوالد سي سلیمان1996-11-16

عمران   سعیدة 25016010 مقبول3411.69  بـنقاوس1996-12-09

رخیسة   سھیل 25016020 مقبول3510.11  بـنقاوس1996-12-26

بن شیة   زھیر 25016003 قریب من الجید3612.50  بـنقاوس1997-03-18

عمران   دنیا 25016000 قریب من الجید3712.89  بـنقاوس1997-10-03

شنة   رانیة 25016001 مقبول3811.91  بـاوالد سي سلیمان1997-10-31

عمران   شمس الدین 25016026 مقبول3910.89  بـنقاوس1997-11-03

بن شیة   خمیسة 25015995 مقبول4010.96  بـنقاوس1998-01-22

مومن   سعیدة 25016011 مقبول4111.15  بـنقاوس1998-02-15

موساوي   خولة 25015999 مقبول4211.48  بـنقاوس1998-03-18

زواقري   سلیمان 25016013 مقبول4310.69  بـباتنة1998-04-06

بوغرارة   سھیلة 25016021 جید4414.13  بـنقاوس1998-05-19

مومن   سارة 25016008 قریب من الجید4512.69  بـنقاوس1998-07-14

حجیرة   سمیة 25016015 جید جدا4616.70  بـنقاوس1998-08-15

قراد   جالل 25015973 مقبول4711.96  بـباتنة1993-05-16

قحاز   بدر الدین 25015966 مقبول4810.30  بـنقاوس1995-02-01

زواقري   بالل 25015971 مقبول4911.61  بـنقاوس1995-05-01

بلخذریة   إیمان 25015954 قریب من الجید5012.02  بـنقاوس1995-05-17

موساوي   اسیا 25015959 مقبول5111.35  بـنقاوس1995-06-04

شنة   الیمین 25015962 مقبول5210.67  بـاوالد سي سلیمان1995-11-28

موساوي   حمزة 25015980 قریب من الجید5312.02  بـنقاوس1996-02-24

475من262:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان - متوسطة منطقة الشیحات  | 05269: المؤسسة  

حجیرة   حسیبة 25015976 مقبول5410.30  بـنقاوس1996-09-02

عمران   الویزة 25015961 مقبول5510.59  بـنقاوس1996-12-19

قحاز   امال 25015963 قریب من الجید5613.59  بـنقاوس1997-07-06

نزار   حسناء 25015975 مقبول5710.67  بـنقاوس1997-11-26

قحاز   خدیجة 25015983 جید5814.48  بـنقاوس1998-01-07

زواقري   بریزة 25015968 جید5914.17  بـنقاوس1998-02-11

شنة   آیة 25015945 مقبول6010.57  بـنقاوس1998-03-12

قحاز   ایمن 25015964 قریب من الجید6113.61  بـاوالد سي سلیمان1998-06-14

عمران   حلوة 25015978 قریب من الجید6213.28  بـنقاوس1998-07-07

بودھان   إكرام 25015952 مقبول6310.80  بـباتنة1998-08-23

قبایلي   اخالص 25015956 قریب من الجید6412.04  بـنقاوس1998-10-10

بیطام   براءة 25015967 جید6515.31  بـنقاوس1999-02-05

رزقي   إنتصار 25015953 قریب من الجید6613.04  بـنقاوس1999-02-26

بوغرارة   فؤاد 25016073 مقبول6711.11  بـنقاوس1993-04-19

شافعة   عائشة 25016054 مقبول6811.52  بـنقاوس1994-04-24

بودھان   عالء الدین 25016067 قریب من الجید6912.80  بـأوالد سي سلیمان1994-10-04

جنان   عادلة 25016056 مقبول7010.28  بـتاكسالنت1995-02-04

بودھان   طارق 25016052 مقبول7111.06  بـنقاوس1995-02-18

بوغرارة   صباح 25016045 مقبول7210.96  بـاوالد سي سلیمان1995-02-23

مومن   صبرینة 25016048 مقبول7310.50  بـنقاوس1995-08-18

زواقري   عقیلة 25016066 قریب من الجید7413.73  بـنقاوس1995-10-23

زواقري   كریمة 25016084 مقبول7511.07  بـنقاوس1996-01-01

بودھان   فریال 25016078 قریب من الجید7612.93  بـنقاوس1996-01-22

قحاز   عبیر 25016064 مقبول7710.70  بـنقاوس1996-01-30

عمران   عبد الحق 25016058 مقبول7811.89  بـنقاوس1996-04-29

زمورة   عبد العزیز 25016062 مقبول7911.59  بـمروانة1996-09-20

موساوي   صباح 25016046 قریب من الجید8012.26  بـاوالد سي سلیمان1996-09-24

زواقري   فرید 25016079 قریب من الجید8113.48  بـنقاوس1996-11-06

موساوي   كاھنة 25016082 مقبول8210.22  بـنقاوس1997-04-05

475من263:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| اوالد ســــي سلیمـــان | أوالد سي سلیمان - متوسطة منطقة الشیحات  | 05269: المؤسسة  

بن شیة   علیة 25016071 قریب من الجید8312.57  بـنقاوس1997-08-05

رزقي   عبد الرزاق 25016060 قریب من الجید8412.13  بـنقاوس1997-12-04

بودھان   عبد القادر 25016063 قریب من الجید8512.11  بـنقاوس1998-01-24

بودھان   فیصل 25016081 مقبول8610.76  بـنقاوس1998-05-16

رزقي   صفاء 25016049 مقبول8710.65  بـنقاوس1998-06-29

بودھان   عفاف 25016065 جید جدا8816.33  بـنقاوس1998-12-24

475من264:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1نقـــــــــــــــاوس| متوسطة  مریم بوعتورة نقاوس  | 05275: المؤسسة  

خننو   مروان 25016408 مقبول110.00  بـنقاوس1995-12-10

دریاس   مسعود 25016415 قریب من الجید213.02  بـنقاوس1998-08-04

بن مربي   ناصر 25016428 مقبول310.82  بـنقاوس1998-10-25

معامیر   محمد الرفاعي 25016401 جید جدا417.60  بـنقاوس1998-12-18

بن دریھم   محمد زكریا 25016402 جید515.50  بـنقاوس1999-06-12

بوزیدي   صالح الدین 25016312 مقبول611.32  بـنقاوس1993-07-04

ساكري   عبد الرؤوف 25016322 مقبول711.44  بـنقاوس1996-01-19

زغدودي   شھر الدین 25016303 مقبول811.78  بـنقاوس1996-02-17

سواحلیة   سید علي 25016295 مقبول910.54  بـنقاوس1996-11-02

سلمان   شعیب 25016300 قریب من الجید1012.10  بـنقاوس1996-11-30

جمعي زغالش   سلیمة 25016292 مقبول1110.10  بـنقاوس1997-03-27

روابح   شیماء 25016305 مقبول1210.28  بـنقاوس1997-05-23

دردوحة   الشیماء 25016306 مقبول1310.92  بـنقاوس1997-07-18

سواحلیة   شھرزاد 25016304 قریب من الجید1412.86  بـنقاوس1998-01-14

جواهللا   صابرین 25016309 قریب من الجید1513.20  بـنقاوس1998-03-03

خالف   عایدة 25016319 قریب من الجید1612.14  بـنقاوس1998-04-05

بلي   سیف الدین 25016297 مقبول1711.94  بـنقاوس1998-07-05

حفیظ   صفي الدین 25016311 جید1814.32  بـنقاوس1999-01-28

بلي   ھیثم 25016462 مقبول1910.64  بـنقاوس1996-06-16

ھروس   ولید 25016469 مقبول2010.20  بـنقاوس1996-09-17

نادى   نور االسالم 25016448 مقبول2111.58  بـنقاوس1996-12-07

بوعتوره   وسیم 25016466 مقبول2211.28  بـنقاوس1998-03-01

بوضیاف   ورود 25016464 مقبول2311.28  بـنقاوس1998-03-07

لعور   ھنادي 25016460 مقبول2411.24  بـنقاوس1998-07-31

475من265:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1نقـــــــــــــــاوس| متوسطة  مریم بوعتورة نقاوس  | 05275: المؤسسة  

بسكري   نورة شھیناز 25016453 قریب من الجید2512.54  بـنقاوس1998-10-07

حماش   ھاجر 25016456 قریب من الجید2613.50  بـنقاوس1998-12-14

بلخیري   نور الھدى 25016452 جید2714.24  بـنقاوس1998-12-24

بن الزاوي   نوفل 25016454 قریب من الجید2812.60  بـنقاوس1999-03-10

بوطة   سارة 25016276 قریب من الجید2912.18  بـنقاوس1995-09-19

خرف اهللا   جمیلة 25016219 مقبول3010.60  بـنقاوس1995-10-18

سلمان   سعاد 25016278 مقبول3110.82  بـالقصیات1997-03-18

جواهللا   رمیسھ 25016265 مقبول3210.67  بـنقاوس1997-05-24

معامیر   سرسبیل 25016277 مقبول3311.26  بـنقاوس1997-06-24

رفیدة   بن النوي 25016215 مقبول3411.54  بـبسكرة1997-10-31

بن خالف   بثینة 25016208 جید3515.18  بـنقاوس1997-12-12

بن لحسن   خولة 25016246 ممتاز3618.12  بـنقاوس1998-03-26

سواكر   ذكرى 25016250 جید3714.48  بـنقاوس1998-04-20

عواسي   رضا إلیاس خیر الدین 25016261 مقبول3811.88  بـسیدي أمحمد1998-06-06

داي   دنیا 25016249 قریب من الجید3912.82  بـنقاوس1998-06-20

روابح   خدیجة 25016241 قریب من الجید4013.84  بـباتنة1998-08-24

دلندة   رامي 25016253 قریب من الجید4112.70  بـباتنة1998-09-25

مصباح   رونق 25016266 مقبول4211.92  بـنقاوس1998-10-14

شتمي   ریان 25016267 قریب من الجید4313.20  بـنقاوس1998-11-02

لحول   رانیة 25016258 جید4414.06  بـنقاوس1998-11-23

ساعى   براءة 25016210 قریب من الجید4513.12  بـنقاوس1998-11-28

صحراوي   امیرة 25016193 جید4614.64  بـباتنة1998-12-01

سواكریة   خدیجة 25016242 مقبول4710.40  بـنقاوس1998-12-26

بن منصور   حسین 25016225 قریب من الجید4812.26  بـنقاوس1999-01-17

بن ضیف اهللا   فلة 25016371 مقبول4911.30  بـنقاوس1995-01-23

جوالة   فاطمة الزھراء 25016359 قریب من الجید5012.88  بـنقاوس1996-06-17

عروي   فتیحة 25016365 مقبول5111.08  بـنقاوس1996-07-28

سلمان   عماد 25016349 مقبول5211.10  بـالقصبات1996-11-19

ضیفي   فوزیة 25016372 مقبول5310.10  بـنقاوس1997-01-20
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ماط   عبد اللطیف 25016341 مقبول5410.28  بـتمالوس1997-03-07

بن سدیرة   كنزة 25016378 قریب من الجید5512.78  بـنقاوس1998-03-02

سواكر   فارس 25016357 مقبول5610.88  بـنقاوس1998-03-11

لحول   فریال 25016369 ممتاز5718.34  بـنقاوس1998-05-15

بوكمیش   فیصل 25016375 مقبول5811.96  بـنقاوس1998-05-31

مراد   عبد الوھاب 25016344 مقبول5911.76  بـنقاوس1998-10-01

بركة   عیسى 25016353 قریب من الجید6012.46  بـنقاوس1998-10-31

معامیر   أیوب 25016156 قریب من الجید6112.06  بـنقاوس1995-03-21

لعور   إیمان 25016162 مقبول6210.70  بـنقاوس1995-05-26

خننو   أنور 25016151 مقبول6310.70  بـنقاوس1995-06-12

محمدي   امال 25016178 مقبول6411.72  بـنقاوس1997-08-28

بلخیري   الصالح 25016173 مقبول6510.26  بـنقاوس1998-03-21

بن دریھم   أیمن الصالح 25016155 جید6615.14  بـنقاوس1998-04-23

حیرش   إلھام 25016161 مقبول6710.76  بـباتنة1998-05-22

معامیر   أمنة 25016148 جید6815.04  بـنقاوس1998-06-25

بن ضیف اهللا   العربي 25016174 مقبول6910.06  بـنقاوس1998-08-01

كتاب   اكرام 25016170 قریب من الجید7013.66  بـنقاوس1998-08-16

لكحل   أیمن 25016154 مقبول7111.12  بـنقاوس1998-10-05

سلمان   إیمان 25016163 مقبول7211.00  بـنقاوس1998-11-12

سواكریة   آیة 25016140 مقبول7311.72  بـنقاوس1998-12-01

صحراوي   اقبال 25016169 جید7414.08  بـنقاوس1998-12-07

سواكري   أشواق 25016146 جید7514.50  بـنقاوس1999-02-10

دریس   امال 25016179 مقبول7611.68  بـنقاوس1999-02-27
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بوطھ   منال 25016421 قریب من الجید112.32  بـنقاوس1996-05-29

بوطھ   مروه 25016412 قریب من الجید212.20  بـنقاوس1998-01-14

ساعي   محسن 25016395 جید314.26  بـنقاوس1998-03-06

رمضاني   محمد 25016397 جید جدا417.00  بـمجانة1998-05-14

تالھ   مصطفى 25016416 مقبول511.44  بـنقاوس1998-06-16

بن قریشي   مالك 25016419 جید615.48  بـنقاوس1998-09-11

مرابطي   منال 25016424 قریب من الجید712.88  بـنقاوس1998-12-29

لعناني   مریم 25016414 مقبول810.14  بـنقاوس1999-03-16

عیاش   عبد الرحیم 25016324 مقبول910.42  بـنقاوس1995-04-26

مانع   شافیھ 25016299 مقبول1010.90  بـنقاوس1995-07-16

دریاس   عبد الحمید 25016321 مقبول1110.32  بـنقاوس1998-04-08

حابسھ   صلیحة 25016313 جید1215.96  بـنقاوس1998-05-07

لخمامره   شھاب الدین 25016301 جید جدا1316.68  بـنقاوس1998-06-01

حفیظ   شیماء 25016307 مقبول1410.70  بـنقاوس1998-08-23

خنشالي   سفیان 25016290 قریب من الجید1513.68  بـباتنة1998-09-06

عیاش   ولید 25016467 مقبول1610.36  بـنقاوس1993-08-11

بن ادریھم   نسرین 25016442 مقبول1710.02  بـبریكة1995-10-03

بوطھ   یسرى 25016474 مقبول1810.18  بـنقاوس1996-11-12

جنان   نور الھدى 25016450 قریب من الجید1912.00  بـنقاوس1997-04-21

جوالھ   ھشام 25016459 مقبول2011.38  بـنقاوس1998-02-21

دریاس   یعقوب 25016477 مقبول2111.82  بـنقاوس1998-04-04

رزاق   بوزید 25016216 مقبول2210.44  بـبن سرور1993-11-29

بن عیاش   حسیبھ 25016224 مقبول2310.44  بـنقاوس1995-11-27

خرف اهللا   رمزي 25016264 مقبول2411.90  بـنقاوس1996-02-05
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حفیظ   رامي 25016252 مقبول2510.90  بـنقاوس1996-06-17

بلي   خولة 25016245 مقبول2611.36  بـبریكة1996-07-27

فردي   حنان 25016226 قریب من الجید2712.32  بـنقاوس1996-09-04

رزاق   بثینة 25016207 جید2814.36  بـنقاوس1996-12-11

عیساوي   خالد 25016228 مقبول2911.90  بـنقاوس1997-01-14

ضیافي   سعید 25016279 مقبول3011.40  بـنقاوس1997-01-19

بوطارن   خدیجة 25016240 قریب من الجید3112.56  بـنقاوس1997-12-30

وقواق   حامدي 25016222 قریب من الجید3212.12  بـنقاوس1998-05-26

حفیظ   بشرى 25016213 قریب من الجید3313.68  بـنقاوس1998-05-30

جنان   زین الدین 25016273 مقبول3411.24  بـنقاوس1998-11-11

بوناب   جیھان 25016220 مقبول3511.56  بـنقاوس1998-11-23

حفیظ   عدالت 25016345 مقبول3610.18  بـنقاوس1994-03-24

بن ضیف اهللا   فاطمھ 25016362 قریب من الجید3712.08  بـنقاوس1995-04-08

لحول   كنزه 25016379 مقبول3811.60  بـنقاوس1995-05-04

كرماشو   عماد الدین 25016350 مقبول3911.26  بـنقاوس1995-12-04

سواحلیھ   فاطمھ الزھراء 25016363 مقبول4010.06  بـنقاوس1997-01-16

بن عیسى   عبد المالك 25016342 قریب من الجید4113.22  بـنقاوس1997-12-16

برو   فریال 25016368 جید4215.46  بـنقاوس1998-04-23

یخلف   عالء الدین 25016348 قریب من الجید4312.26  بـباتنة1998-12-13

بوضیاف   أكرم 25016147 مقبول4410.88  بـنقاوس1995-05-04

وقواق   إسالم 25016158 مقبول4511.10  بـنقاوس1995-08-23

عیاش   أمیره 25016149 مقبول4610.26  بـنقاوس1996-06-08

بن ادریھم   أسامھ 25016145 مقبول4710.22  بـنقاوس1997-01-18

مرابطي   أحالم 25016142 مقبول4811.04  بـنقاوس1997-03-31

بوزیدي   أحمد 25016143 مقبول4911.98  بـنقاوس1998-06-16

بسكري   إسماعیل عبد الجلیل 25016160 جید5014.88  بـنقاوس1998-07-08

مشیات   أیة 25016152 قریب من الجید5112.98  بـنقاوس1998-10-29

سلطاني   إسالم 25016159 مقبول5211.96  بـنقاوس1999-02-03
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عاشور بوعكاز   محمد الحسین 25016400 قریب من الجید112.60  بـنقاوس1995-05-13

غضبان   میمون 25016427 مقبول210.92  بـنقاوس1996-05-23

لخلف   مریم 25016413 مقبول310.40  بـنقاوس1997-10-03

بلمسوس   منال 25016422 مقبول410.96  بـنقاوس1997-12-26

بن لحسن   لمیاء 25016392 جید515.84  بـنقاوس1998-04-17

حناشي   محمود 25016404 مقبول611.60  بـنقاوس1998-06-07

بن بختة   مروة 25016410 قریب من الجید712.02  بـنقاوس1998-06-25

فالح   مروة 25016411 قریب من الجید812.74  بـمركوندة1998-07-17

جغلول   لخضر 25016390 مقبول911.56  بـنقاوس1998-07-28

بن قریشي   محمد عبد السالم 25016403 قریب من الجید1013.60  بـنقاوس1998-10-27

رحماني   منال 25016423 قریب من الجید1113.14  بـباتنة1998-11-06

شاوي   مصطفى 25016417 مقبول1210.26  بـنقاوس1999-02-09

مرابطي   سھام 25016293 مقبول1310.90  بـنقاوس1995-10-11

كوحیل   عادل 25016317 مقبول1411.54  بـنقاوس1996-01-18

غموري   صھیب 25016315 قریب من الجید1512.32  بـبریكة1996-05-01

ماضوي   شھاب الدین 25016302 قریب من الجید1613.12  بـنقاوس1998-06-11

خماري   سیف الدین 25016298 مقبول1710.82  بـمروانة1998-07-16

كواشي   صھیب 25016316 مقبول1811.98  بـنقاوس1999-01-05

مرابطي   وسیلة 25016465 مقبول1910.46  بـنقاوس1995-03-09

عوفي   نزیھة 25016441 مقبول2011.06  بـنقاوس1995-04-18

بلي   نھى 25016446 جید2115.68  بـبریكة1998-09-09

بن دریھم   یمونة 25016478 قریب من الجید2213.82  بـباتنة1998-10-07

روابح   نصرالدین 25016444 مقبول2311.30  بـنقاوس1998-12-08

كداد   ھاشم منیر 25016457 مقبول2411.46  بـنقاوس1999-03-06

475من270:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1نقـــــــــــــــاوس| المتوسطة الجدیدة نقاوس مركز  | 05277: المؤسسة  

قاسمي   یحیى كرم 25016473 مقبول2510.80  بـنقاوس1999-04-04

بوغرارة   سارة 25016275 مقبول2611.14  بـنقاوس1995-04-27

ماضوي   امیرة 25016192 قریب من الجید2712.64  بـنقاوس1995-08-02

شاوي   ایة 25016198 مقبول2810.58  بـنقاوس1996-03-31

بوعكاز   ایمن 25016202 قریب من الجید2913.13  بـنقاوس1996-04-25

كواشي   رضا 25016260 قریب من الجید3013.06  بـنقاوس1996-07-24

بركات   ثواب 25016218 مقبول3110.60  بـنقاوس1996-09-12

سلیماني   زین الدین 25016272 مقبول3210.94  بـنقاوس1997-01-02

جاري   رانیا 25016255 مقبول3311.48  بـنقاوس1997-02-15

غموري   اماني 25016190 مقبول3411.32  بـنقاوس1997-04-16

بلي   انیس ناصر 25016197 مقبول3510.94  بـنقاوس1997-04-30

سعید نزار   ایمن 25016203 مقبول3610.98  بـنقاوس1997-07-31

مقران   رانا 25016254 مقبول3710.78  بـباتنة1997-08-11

بن عیاش   حسام 25016223 قریب من الجید3812.74  بـنقاوس1997-11-30

بن قلي   رفیدة 25016263 جید3915.92  بـنقاوس1998-02-26

ھوام   ایمن 25016204 قریب من الجید4013.16  بـنقاوس1998-05-08

بارش   ایمن 25016205 مقبول4111.62  بـبریكة1998-08-20

بوعتورة   ایة 25016199 قریب من الجید4213.32  بـنقاوس1998-10-23

غضبان   ایمان 25016201 جید4314.10  بـنقاوس1998-11-10

بن عامر   ایناس 25016206 مقبول4411.58  بـنقاوس1998-11-18

عجال   رانیا 25016257 قریب من الجید4512.68  بـنقاوس1998-11-18

بن لحسن   آیة دنیة 25016200 قریب من الجید4612.46  بـسیدي امحمد1998-11-23

بن سدیرة   اماني 25016191 جید4715.04  بـنقاوس1998-12-05

لخلف   فاطمة الزھراء 25016358 مقبول4810.48  بـنقاوس1992-01-27

طعباش   فاتح 25016354 مقبول4911.76  بـتاكسالنت1995-06-03

سلیماني   فطیمة 25016370 مقبول5010.08  بـنقاوس1996-05-14

شاوي   كریمة 25016377 مقبول5111.70  بـنقاوس1996-09-30

لخلف   عدالت 25016346 مقبول5211.12  بـنقاوس1997-10-03

غبش   فتیحة 25016366 قریب من الجید5313.46  بـنقاوس1997-11-22
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شاوي   فاطمة الزھراء 25016360 قریب من الجید5412.56  بـنقاوس1998-07-03

بن عامر   فاطمة الزھراء 25016361 جید جدا5516.08  بـنقاوس1998-12-15

شاوي   قطر الندى 25016376 جید5615.12  بـنقاوس1999-03-06

بوضیاف   ام كلثوم 25016177 مقبول5711.56  بـنقاوس1994-05-13

زعباط   احمد 25016165 مقبول5811.38  بـنقاوس1994-06-25

بدور   ادم 25016167 قریب من الجید5912.10  بـنقاوس1994-12-20

برحایل   الیامنة 25016176 مقبول6011.78  بـالقصبات1997-03-11

لخلف   اسالم 25016168 مقبول6111.04  بـنقاوس1997-06-17

لخلف   احالم 25016164 مقبول6210.48  بـنقاوس1997-09-09

سواكر   الھام 25016175 قریب من الجید6313.18  بـنقاوس1998-04-26
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إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2نقـــــــــــاوس| نقاوس -  متوسطة حي رأس العین  | 05280: المؤسسة  

بن راحلة   موسى 25016868 مقبول110.65  بـنقاوس1994-07-19

بن عطا اهللا   شھیناز 25016855 مقبول211.04  بـنقاوس1996-07-09

أرنب   یعقوب 25016853 مقبول310.82  بـنقاوس1998-06-10

بن راحلة   أیمن 25016865 مقبول410.22  بـنقاوس1998-09-24

ساسي   روان 25016866 مقبول511.46  بـنقاوس1998-09-26

ساسي   مایسھ 25016867 مقبول611.72  بـنقاوس1998-12-12

رباش   مھدي 25016809 مقبول710.04  بـنقاوس1995-01-06

جغلول   منیر 25016805 مقبول810.48  بـنقاوس1996-08-01

بلقرفي   نصر الدین 25016818 مقبول910.46  بـنقاوس1996-11-05

شافعي   منال 25016803 مقبول1010.88  بـنقاوس1997-03-09

براكتھ   منیر 25016806 مقبول1111.00  بـنقاوس1997-07-18

فاتح   یسرى 25016840 جید1214.90  بـباتنة1998-04-01

مانع   ھارون 25016826 مقبول1311.60  بـنقاوس1998-04-11

ضحاك   وائل 25016831 قریب من الجید1413.08  بـنقاوس1998-04-27

بن راحلة   منیر 25016807 قریب من الجید1512.04  بـنقاوس1998-04-29

مانع   یحي 25016838 مقبول1610.68  بـنقاوس1998-05-01

عطیر   یحیى 25016839 مقبول1711.52  بـنقاوس1998-05-13

بن لحسن   منار 25016802 قریب من الجید1813.44  بـنقاوس1998-06-23

حناشي   ھادیة 25016823 جید1915.44  بـنقاوس1998-06-30

بلوصیف   ندى 25016813 جید2015.48  بـنقاوس1998-09-28

بوناب   ھاجر 25016822 مقبول2111.90  بـنقاوس1998-10-02

ھروس   یاسمین وسام 25016835 ممتاز2218.26  بـحسین داي1998-12-09

حساني   نادین 25016811 جید جدا2317.52  بـنقاوس1998-12-24

بوبشال   نور الھدى 25016821 جید جدا2416.20  بـنقاوس1999-01-09
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

باتنة | 2نقـــــــــــاوس| نقاوس -  متوسطة حي رأس العین  | 05280: المؤسسة  

رزقي   نھاد 25016820 جید جدا2516.72  بـنقاوس1999-02-06

بكاكریة   نسرین 25016816 جید2615.46  بـسیدي غیالس1999-07-19

بلخیري   خالد 25016613 مقبول2710.36  بـنقاوس1994-11-15

مانع   رمزي 25016638 قریب من الجید2812.02  بـنقاوس1995-09-07

بن التومي   رائد 25016628 مقبول2910.64  بـنقاوس1996-08-30

رباش   حسین 25016611 مقبول3010.06  بـنقاوس1996-10-13

خبرارة   خولة 25016620 مقبول3111.60  بـباتنة1997-01-02

بولتیاح   خدیجة 25016616 مقبول3211.64  بـنقاوس1997-12-10

بودھان   خولة 25016621 جید جدا3316.52  بـنقاوس1998-03-06

بن راحلة   دنیا 25016624 مقبول3410.38  بـ نقاوس1998-04-21

ھوام   رفقة ریان 25016636 جید3515.32  بـنقاوس1998-06-23

بعاسو   رائد 25016630 مقبول3610.32  بـنقاوس1998-08-25

ساسي   جھاد 25016606 مقبول3710.68  بـنقاوس1998-10-07

بن الزاوي   خدیجة 25016617 جید جدا3816.24  بـ نقاوس1998-10-20

جاري   رانیا 25016632 قریب من الجید3912.94  بـنقاوس1998-11-08

بوغرارة   راضیة 25016631 جید جدا4017.48  بـنقاوس1998-11-30

كواوشة   تیماء 25016604 قریب من الجید4113.58  بـ نقاوس1999-01-09

قارح   جواھر 25016607 ممتاز4218.02  بـنقاوس1999-01-18

حذفاني   رؤى 25016627 جید4315.00  بـنقاوس1999-07-16

بن لحسن   أشرف 25016515 مقبول4410.24  بـنقاوس1996-01-05

بن راحلة   أحالم 25016502 قریب من الجید4512.46  بـ نقاوس1996-01-09

غضبان   أسماء 25016512 قریب من الجید4613.66  بـنقاوس1997-05-09

فاضل   أحالم 25016503 مقبول4711.72  بـنقاوس1997-07-14

براكتھ   أیة 25016540 قریب من الجید4812.78  بـنقاوس1998-01-02

العباسي   أسماء 25016513 مقبول4911.80  بـنقاوس1998-01-03

بلخیري   أمنھ 25016525 قریب من الجید5012.52  بـنقاوس1998-03-02

فاضل   أمنھ 25016526 مقبول5111.68  بـنقاوس1998-04-28

خیاطي   أسماء 25016514 قریب من الجید5212.60  بـ نقاوس1998-07-10

حریشات   أنور 25016537 مقبول5310.90  بـنقاوس1998-08-27
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رزقي   أشواق 25016516 قریب من الجید5413.44  بـنقاوس1998-08-29

بریكي   أنیس 25016539 قریب من الجید5513.74  بـباتنة1998-08-31

فادن   آسیا 25016501 مقبول5610.50  بـمروانة1998-12-16

بن ادریھم   أماني 25016523 قریب من الجید5712.84  بـ نقاوس1998-12-31

حذفاني   أماني 25016524 قریب من الجید5812.92  بـنقاوس1999-01-04

قوجیل   أمال 25016521 قریب من الجید5913.94  بـنقاوس1999-01-18

بودھان   أمنھ 25016528 جید6014.16  بـنقاوس1999-02-06

غباش   أمین 25016532 قریب من الجید6113.70  بـنقاوس1999-02-28

مانع   عبد الحلیم 25016710 مقبول6210.34  بـ نقاوس1995-01-12

بوبشال   عبد الرؤوف 25016712 مقبول6311.24  بـنقاوس1996-03-06

عطیر   عبد الرزاق 25016714 مقبول6410.46  بـ نقاوس1996-04-11

غباش   عبد الكریم 25016722 مقبول6510.76  بـباتنة1996-10-13

زغدودي   عماد الدین 25016732 مقبول6610.80  بـنقاوس1997-01-04

قارش   عائشة 25016706 مقبول6710.10  بـنقاوس1998-03-30

فردي   عائشة 25016707 جید6814.82  بـ نقاوس1998-04-05

خوالد   عبد الوھاب 25016725 جید6914.10  بـنقاوس1998-06-02

بوكمیش   صھیب 25016701 مقبول7011.84  بـنقاوس1998-06-06

غباش   صوریة 25016703 جید7114.86  بـبریكة1998-06-07

موني   عبد الرزاق 25016715 قریب من الجید7212.04  بـ نقاوس1998-07-29

بیطام   عبد الغاني 25016720 جید جدا7316.18  بـباتنة1998-08-19

شافعة   طارق 25016705 جید7414.64  بـنقاوس1998-11-09

بوقطوشة   عائشة 25016708 جید جدا7517.98  بـنقاوس1998-12-14

رزقي   غفران 25016737 قریب من الجید7613.22  بـنقاوس1999-04-08

ساسي   صھیب 25016702 جید جدا7716.96  بـنقاوس1999-04-26

جغلول   مریم 25016785 مقبول7810.22  بـ نقاوس1993-02-08

غضبان   سھام 25016670 مقبول7910.62  بـبومقر1994-07-14

عطیر   سعیدة 25016663 مقبول8010.82  بـنقاوس1994-11-27

بوتیاح   لیلى 25016767 مقبول8111.10  بـ نقاوس1994-12-03

بولتیاح   لنده 25016766 مقبول8210.12  بـنقاوس1995-03-16

475من275:  الصفحة  
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ھوام   محمد األمین 25016777 قریب من الجید8312.14  بـنقاوس1995-10-25

بیطام   لیندة 25016769 مقبول8411.16  بـباتنة1996-03-02

سعدي   سمیرة 25016669 مقبول8510.52  بـنقاوس1996-03-14

بوناب   سالف 25016664 مقبول8610.94  بـنقاوس1996-07-04

مانع   زعیم 25016656 مقبول8710.20  بـنقاوس1996-10-01

شعالن   لقمان 25016764 قریب من الجید8812.56  بـغردایة1997-01-22

بن قلي   سمیة 25016666 قریب من الجید8912.84  بـنقاوس1997-09-01

عطیر   فاطمة 25016752 قریب من الجید9012.16  بـ نقاوس1997-12-05

خبراره   فریال 25016755 قریب من الجید9113.44  بـنقاوس1998-04-12

سواكري   محمد وثیق 25016782 مقبول9211.84  بـنقاوس1998-04-19

ساسي   محمد علي 25016781 مقبول9311.28  بـنقاوس1998-04-22

مانع   مروى 25016783 قریب من الجید9413.06  بـنقاوس1998-05-10

لكحل   محمد زكریاء 25016779 مقبول9511.64  بـباتنة1998-06-16

العباسي   صفاء 25016685 جید9614.00  بـنقاوس1998-07-31

بن راحلة   فتحي 25016754 جید9715.56  بـنقاوس1998-08-04

رباج   سھیر 25016671 مقبول9810.58  بـباتنة1998-08-09

بن منصور   قطر الندى 25016758 مقبول9910.54  بـتقاوس1998-09-03

حذفاني   شیماء 25016682 جید10014.82  بـنقاوس1998-10-02

دریاس   لطفي 25016762 مقبول10110.28  بـنقاوس1998-10-06

بن الزاوي   صفوان 25016687 قریب من الجید10212.52  بـنقاوس1998-10-13

بولتیاح   سمر 25016665 قریب من الجید10313.90  بـ نقاوس1998-10-19

بوغرارة   صبرینة 25016684 جید جدا10417.48  بـنقاوس1998-11-30

خبراره   لینة 25016768 جید10514.66  بـنقاوس1998-12-10

غباش   سمیة 25016667 جید10614.92  بـ نقاوس1999-01-05

جغلول   مریم 25016787 مقبول10711.56  بـنقاوس1999-02-08

بوفنیك   صالح الدین 25016689 قریب من الجید10813.34  بـنقاوس1999-04-28

بوبشال   الصالح 25016575 مقبول10910.76  بـ نقاوس1996-08-07

بوناب   أیمن 25016555 مقبول11010.08  بـنقاوس1997-10-11

لغبش   إلیاس 25016562 قریب من الجید11112.14  بـنقاوس1997-11-08

475من276:  الصفحة  
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سعدي   إلھام 25016561 قریب من الجید11212.74  بـ نقاوس1998-01-07

قلوح   بثینة 25016584 جید11315.32  بـ نقاوس1998-04-04

مانع   إنتصار 25016563 مقبول11410.38  بـنقاوس1998-04-09

بولتیاح   إیمان 25016565 قریب من الجید11512.22  بـنقاوس1998-06-14

بجاوي   أیمن 25016557 قریب من الجید11613.26  بـنقاوس1998-09-13

بردعي   إخالص 25016560 قریب من الجید11713.56  بـلیبیا1998-10-09

جوالھ   إیناس 25016566 مقبول11810.18  بـنقاوس1998-10-26

سنقوقھ   تامر 25016590 مقبول11911.44  بـ نقاوس1998-11-08

حذفاني   ایھاب 25016582 قریب من الجید12012.56  بـنقاوس1998-11-29

دیلمي   ابتھال 25016567 قریب من الجید12113.04  بـاوالد سي سلیمان1998-12-22

نواصریة   ایمان 25016581 جید12214.36  بـمروانة1999-03-08

كواوشة   إنتصار 25016564 جید12315.42  بـنقاوس1999-05-01

جواهللا   برھان 25016587 قریب من الجید12412.22  بـباتنة1999-05-01

475من277:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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نزار   منیرة 25016808 مقبول110.60  بـباتنة1995-03-03

بلولة   نجم الدین 25016812 قریب من الجید212.16  بـبریكة1997-02-14

صفیة   ھیثم 25016830 مقبول310.64  بـنقاوس1997-05-28

مرازقة   یاسر 25016834 قریب من الجید412.90  بـنقاوس1998-06-18

بن بختة   ھادیة 25016824 جید جدا516.30  بـنقاوس1998-07-17

نزار   نسرین 25016815 جید614.60  بـنقاوس1998-10-07

رباش   حاتم 25016608 مقبول710.42  بـنقاوس1995-06-13

مرزوقي   خلفون 25016618 مقبول810.68  بـنقاوس1995-10-24

بریش   خدیجة 25016615 قریب من الجید913.30  بـنقاوس1996-09-27

بلخیري   رشا 25016634 قریب من الجید1012.56  بـنقاوس1996-10-13

رابحي   رمزي 25016639 مقبول1110.68  بـنقاوس1997-02-23

بن موسى   رائد 25016629 مقبول1210.40  بـبسكرة1998-05-06

صفیة   رمیسة 25016640 قریب من الجید1312.80  بـنقاوس1998-11-09

لعناني   أنور 25016535 مقبول1410.86  بـنقاوس1995-12-25

صفیة   أسماء 25016511 مقبول1510.42  بـنقاوس1997-05-06

شنة   أمال 25016519 مقبول1610.30  بـنقاوس1997-09-13

خالف   أحمد 25016505 قریب من الجید1712.12  بـبریكة1998-05-14

حركاتي   أمینة 25016533 قریب من الجید1813.70  بـباتنة1998-07-05

شنة   أمین 25016531 قریب من الجید1913.00  بـنقاوس1998-10-28

حفیظ   أماني 25016522 قریب من الجید2012.98  بـنقاوس1998-12-09

شنة   عقبة 25016728 مقبول2111.92  بـورقلة1995-04-06

أنصر   عبد الغاني 25016719 مقبول2210.32  بـنقاوس1997-05-11

بوروبة   عبد الكریم 25016723 مقبول2311.06  بـنقاوس1998-11-14

شاوي   كمال 25016760 مقبول2410.44  بـنقاوس1995-03-25
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سیحالي   محمد عبد الرحمان 25016780 مقبول2511.14  بـنقاوس1996-02-08

موني   شھرزاد 25016680 جید2615.30  بـنقاوس1996-11-10

شراد   زكریاء 25016657 قریب من الجید2712.48  بـنقاوس1997-01-15

مرزوقي   فارس 25016751 قریب من الجید2812.40  بـنقاوس1997-11-01

عماري   مریامة 25016784 قریب من الجید2913.50  بـنقاوس1998-04-12

شراد   سارة 25016660 قریب من الجید3013.50  بـنقاوس1998-06-29

بلي   لخضر 25016761 مقبول3111.86  بـنقاوس1998-07-16

صحراوي   سعدى 25016661 قریب من الجید3213.42  بـنقاوس1998-09-13

خرف اهللا   أیمن 25016552 مقبول3310.68  بـنقاوس1996-09-28

مرازقة   أیمن 25016556 قریب من الجید3412.62  بـنقاوس1998-04-07

لحول   ابراھیم 25016569 قریب من الجید3513.92  بـنقاوس1998-06-16

بن بختة   ایمان 25016580 قریب من الجید3613.34  بـنقاوس1998-07-05

خرف اهللا   الشریف زین الدین 25016573 قریب من الجید3712.50  بـنقاوس1998-09-27

بودھان   أیة 25016551 جید جدا3816.04  بـنقاوس1998-11-28

475من279:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| بومقــــــــــــــر | متوسطة  بومقر القدیمة  | 05285: المؤسسة  

بوخنوفة   وردة 25017079 مقبول110.06  بـنقاوس1997-03-20

بعون   یونس 25017085 قریب من الجید213.44  بـنقاوس1999-02-17

سواعي   محمد أمین 25017041 مقبول310.00  بـنقاوس1994-08-16

قاسمي   منى 25017050 مقبول410.12  بـبومقر1995-01-26

سعادي   كاھنة 25017037 مقبول511.48  بـنقاوس1995-04-21

حمودة   ھدى 25017063 مقبول610.22  بـنقاوس1995-11-17

بوعون   فاطمة الزھراء 25017032 مقبول710.78  بـنقاوس1996-01-23

مرزوقي   نبیلة 25017053 مقبول811.10  بـنقاوس1996-07-20

بوعكاز   منال 25017047 مقبول910.34  بـنقاوس1996-09-12

مرازقة   محسن 25017040 مقبول1010.86  بـنقاوس1996-09-18

مقالتي   منال 25017048 جید1115.70  بـنقاوس1998-03-22

بن جاب اهللا   ماسینیسا 25017039 مقبول1211.04  بـنقاوس1998-05-16

فالحي   وئام 25017065 جید جدا1317.12  بـنقاوس1998-09-11

بن جاب اهللا   فاطمة 25017031 قریب من الجید1413.22  بـنقاوس1998-10-12

قاسمي   منال 25017049 مقبول1510.80  بـنقاوس1998-10-31

قاسمي   وائل 25017066 قریب من الجید1612.18  بـنقاوس1998-10-31

صحراوي   سفیان 25016968 مقبول1710.96  بـنقاوس1994-10-20

قاسمي   دنیا زاد 25016950 مقبول1810.14  بـنقاوس1995-06-08

لملیزي   عز الدین 25017011 مقبول1911.69  بـنقاوس1996-01-06

أونیس   ذكرى 25016952 مقبول2011.16  بـنقاوس1996-05-04

لعور   علجیة 25017015 مقبول2111.06  بـعین التوتة1996-05-06

میھوبي   صالح الدین 25016992 مقبول2210.26  بـنقاوس1996-10-25

میھوبي   عبد الباسط 25016995 مقبول2311.08  بـنقاوس1996-12-16

جبالي   رامي 25016956 مقبول2411.36  بـنقاوس1997-06-10

475من280:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بومقــــــــــــــر | متوسطة  بومقر القدیمة  | 05285: المؤسسة  

حناشي   ریمة 25016962 مقبول2510.96  بـنقاوس1997-08-01

بورادي   جھینة 25016934 مقبول2610.54  بـنقاوس1997-08-02

ساعي   عمر 25017017 مقبول2711.38  بـنقاوس1997-10-27

حموده   شیماء 25016990 جید2814.22  بـنقاوس1998-03-14

جبالي   جھاد 25016933 مقبول2910.40  بـنقاوس1998-06-04

قاسمي   دلولة 25016949 مقبول3011.20  بـنقاوس1998-06-15

غباش   عبد العزیز 25017003 قریب من الجید3113.86  بـنقاوس1998-06-26

صوادقیة   جھینة 25016935 قریب من الجید3212.26  بـنقاوس1998-08-24

قاسمي   عبد الحق 25016996 مقبول3311.22  بـنقاوس1998-08-30

بوقطوشة   عفاف 25017014 جید جدا3416.36  بـباتنة1998-09-09

مرزوقي   رومیسھ 25016960 قریب من الجید3512.02  بـنقاوس1998-11-27

لكحل   عامر 25016994 جید3614.12  بـنقاوس1998-12-06

مرزوقي   ذكرى 25016953 جید3714.52  بـنقاوس1998-12-15

بن عبد الواحد   أمیرة 25016891 مقبول3810.28  بـبومقر1994-12-02

قاسمي   أمین 25016893 مقبول3910.40  بـنقاوس1995-11-18

لوادي   بجاد 25016916 مقبول4010.70  بـبومقر1996-05-22

حمودة   ابراھیم 25016898 مقبول4110.44  بـنقاوس1996-06-14

مقالتي   امیرة 25016908 مقبول4211.10  بـنقاوس1997-01-05

قلیان   اسالم 25016900 مقبول4311.70  بـنقاوس1997-02-22

مرازقة   افراح 25016903 مقبول4411.14  بـنقاوس1998-03-10

بوحركات   إسالم 25016896 قریب من الجید4513.28  بـنقاوس1998-05-07

بوخنوفة   أكرم 25016889 جید جدا4616.00  بـنقاوس1998-08-15

مرزوقي   اسحاق 25016899 قریب من الجید4713.62  بـنقاوس1998-10-22

لكحل   أمین 25016894 مقبول4811.84  بـنقاوس1998-10-24

دردوحة   اصالة 25016901 مقبول4910.44  بـباب الواد1999-01-16

475من281:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| بومقــــــــــــــر | متوسطة  بومقر الجدیدة مركز  | 05286: المؤسسة  

بوراضي   نصر الدین 25017056 مقبول110.22  بـنقاوس1995-08-30

قھلوزي   نبیل 25017052 مقبول210.24  بـنقاوس1996-02-01

قھلوزي   عواطف 25017029 مقبول310.98  بـبومقر1996-04-10

بوخنوفھ   موسى 25017051 مقبول410.90  بـنقاوس1996-11-23

قلیان   وافیة 25017067 مقبول510.88  بـبومقر1997-03-04

میھوبي   مریم 25017045 مقبول611.58  بـنقاوس1998-05-23

سباعھ   ھاني 25017062 قریب من الجید713.04  بـنقاوس1998-05-31

سواكریة   عبد المالك 25017004 مقبول810.50  بـنقاوس1994-03-14

بن عبد الواحد   عتیقھ 25017009 مقبول910.22  بـنقاوس1994-08-26

قلیان   عنتر 25017018 مقبول1010.62  بـنقاوس1996-05-06

داي   سوسن 25016987 مقبول1111.74  بـبریكة1996-12-28

بوحركات   سھیلة 25016986 مقبول1210.30  بـنقاوس1997-12-27

حناشي   عبد الحق 25016997 مقبول1310.14  بـنقاوس1998-12-09

بن موسى   ایوب 25016914 مقبول1411.54  بـالقصبات1996-03-12

قھلوزي   المكي 25016905 مقبول1510.26  بـنقاوس1997-04-11

475من282:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| سفیـــــــــــــان | متوسطة زروني مسعود  سفیان  | 05290: المؤسسة  

زروني   یوسف 25017497 مقبول110.14  بـسفیان1996-01-15

فرحي   نصر الدین 25017449 مقبول211.30  بـسفیان1996-01-02

مروش   نور الھدى 25017456 مقبول311.04  بـسفیان1997-01-15

زروني   یسرى 25017480 مقبول411.46  بـنقاوس1997-01-28

عزیز   ھاجر 25017459 مقبول511.86  بـنقاوس1997-09-08

بوعافیة   یسرى 25017481 جید جدا617.84  بـسفیان1998-03-04

عمارة   محمد أمین 25017400 مقبول710.94  بـسفیان1995-03-08

نواصر   نادیة 25017434 مقبول810.88  بـسفیان1996-02-06

عزیز   منیرة 25017427 مقبول911.76  بـسفیان1996-10-07

مخلوفي   میلود 25017432 مقبول1010.62  بـسفیان1997-07-16

عزیز   محمد 25017397 مقبول1110.14  بـنقاوس1997-11-13

زروني   مریم 25017416 مقبول1210.10  بـنقاوس1998-07-04

نواصر   سعاد 25017259 مقبول1311.54  بـنقاوس1994-10-13

عقاقبة   سھیلة 25017272 مقبول1411.66  بـسفیان1996-01-03

شوحة   سھام 25017268 مقبول1510.14  بـسفیان1996-03-25

عقاقبة   شیماء 25017282 مقبول1610.80  بـسفیان1996-06-07

مقعاش   شكیب 25017275 مقبول1711.00  بـباتنة1996-11-14

رقاعة   زینب 25017247 مقبول1810.40  بـسفیان1997-02-19

بلوم   شیماء 25017285 مقبول1910.32  بـسفیان1997-12-31

لونانسة   سارة 25017251 جید2014.20  بـسفیان1998-01-20

لبرارة   سھام 25017270 جید2115.06  بـغردایة1998-06-13

رزوقي   سمر 25017266 مقبول2211.80  بـنقاوس1998-09-03

عزیز   سھام 25017271 مقبول2311.34  بـبریكة1998-09-25

مباركي   لبنى 25017375 قریب من الجید2412.08  بـعین التوتة1996-05-01

475من283:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| سفیـــــــــــــان | متوسطة زروني مسعود  سفیان  | 05290: المؤسسة  

فرحي   غادة 25017348 مقبول2511.08  بـسفیان1996-11-28

مخلوفي   فاطمة 25017357 مقبول2611.72  بـسفیان1997-00-00

حنیش   المیة 25017373 مقبول2711.54  بـسفیان1997-05-28

عزیز   عمر 25017347 مقبول2811.70  بـبریكة1998-01-24

زروني   فاطمة الزھراء 25017361 جید جدا2917.50  بـنقاوس1998-03-16

لوصیف   لیلى 25017383 جید3014.16  بـسفیان1998-05-11

عزیز   بادیس 25017165 مقبول3110.12  بـنقاوس1995-01-02

زروني   الحسن 25017146 مقبول3211.90  بـسفیان1995-11-21

نحیلي   بلقاسم 25017173 مقبول3310.20  بـسفیان1996-01-28

عزیز   حمزه 25017185 مقبول3411.46  بـسفیان1996-06-20

بلوم   الیاس 25017156 مقبول3510.30  بـنقاوس1997-01-03

بوعكاز   بثینة 25017169 مقبول3610.60  بـنقاوس1997-01-08

زروني   الھام 25017152 مقبول3710.54  بـبریكة1997-06-07

شوحة   امال 25017157 مقبول3810.94  بـسفیان1997-10-01

عوافة   الزھرة 25017148 قریب من الجید3912.64  بـنقاوس1997-10-19

زروني   امیرة 25017159 جید جدا4016.08  بـنقاوس1998-03-23

بیطام   جیھان 25017180 قریب من الجید4112.80  بـباتنة1998-04-20

عقاقبة   ایمن 25017163 مقبول4210.94  بـبریكة1998-05-17

رقاعة   امیرة 25017160 جید4315.63  بـنقاوس1999-01-04

عمراوي   صوریة 25017302 مقبول4411.06  بـنقاوس1994-11-26

رقاعة   عبد الرحمان 25017311 قریب من الجید4512.00  بـسفیان1994-12-21

بوترعة   رضوان 25017219 مقبول4610.02  بـسفیان1995-12-11

لملیزي   خولة 25017203 مقبول4710.90  بـنقاوس1995-12-24

ناصري   رحمة 25017214 مقبول4810.18  بـسفیان1996-03-05

حیرش   حیاة 25017197 مقبول4911.72  بـسفیان1996-03-06

عزیز   عبد المالك 25017322 مقبول5010.70  بـسفیان1996-08-28

عمراوي   عبد الكریم 25017317 مقبول5111.34  بـنقاوس1996-10-13

حنیش   عبد الكریم 25017318 مقبول5211.26  بـسفیان1997-00-00

لملیزي   رمیسة 25017223 مقبول5310.16  بـسفیان1997-02-26

475من284:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| سفیـــــــــــــان | متوسطة زروني مسعود  سفیان  | 05290: المؤسسة  

زعیم   رزیقة 25017216 مقبول5411.46  بـسفیان1997-07-23

رزوقي   شیماء 25017296 قریب من الجید5512.24  بـنقاوس1998-05-19

مقعاش   صبرینة 25017298 جید جدا5616.38  بـعین التوتة1998-05-31

عقاقبة   خدیجة 25017198 جید5714.76  بـبریكة1998-07-04

زروني   شیماء 25017297 جید5814.68  بـسفیان1998-09-15

حنیش   عبد الرؤوف 25017309 مقبول5910.90  بـنقاوس1998-10-28

بن عیفة   رانیا 25017209 مقبول6011.46  بـبریكة1998-11-12

زروني   اسالم 25017133 مقبول6111.18  بـسفیان1994-10-26

عشي   اسامة 25017132 مقبول6211.08  بـنقاوس1996-06-20

سالمة   أیمن 25017116 قریب من الجید6312.84  بـنقاوس1997-01-07

عزیز   أحمد أمین 25017102 مقبول6410.48  بـسفیان1997-01-08

زروني   أنسة 25017114 قریب من الجید6512.60  بـنقاوس1997-07-13

عزیز   أصالة 25017109 مقبول6611.20  بـنقاوس1997-08-23

عزیز   أشرف 25017107 قریب من الجید6713.66  بـنقاوس1998-02-19

لویفي   أوسامة 25017115 مقبول6810.80  بـنقاوس1998-04-10

زروني   احالم 25017131 قریب من الجید6913.18  بـباتنة1998-05-11

زعیم   اكرم 25017135 مقبول7011.10  بـنقاوس1998-09-25

زعیم   إیناس 25017128 قریب من الجید7112.08  بـسطیف1999-01-25

475من285:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| سفیـــــــــــــان | متوسطة سخري العربي سقانة  | 05291: المؤسسة  

حاجي   وسام 25017469 مقبول110.00  بـسقانة1996-11-05

بن بعطوش   نور اإلسالم 25017453 مقبول211.14  بـبریكة1997-01-13

بن بعطوش   ھشام 25017463 مقبول311.44  بـبریكة1998-01-05

مزیلي   وھیبة 25017473 جید414.90  بـعین التوتة1998-03-10

سھلي   یاسر 25017475 مقبول511.46  بـباتنة1998-08-07

بقاش   نورة 25017458 مقبول610.10  بـسقانة1998-09-20

بقاش   نادیة 25017433 مقبول711.00  بـسقانة1995-02-24

قیرود   میرة 25017431 مقبول810.82  بـسقانة1997-07-06

زیرق   محمد األمین 25017402 مقبول910.24  بـبریكة1997-11-02

یوسفي   محمد نجیب 25017405 مقبول1011.10  بـبریكة1997-11-08

بن حمیدة   محمد نجیب 25017406 جید جدا1117.64  بـسقانة1998-01-11

بن سمرة   محمد مھدي 25017404 مقبول1211.60  بـآریس1998-07-13

بن ناصر   منال 25017425 مقبول1310.12  بـسقانة1998-08-09

بن ناصر   سامي 25017253 جید1414.12  بـسقانة1996-09-10

شبیشب   شھرة 25017278 مقبول1511.08  بـعین التوتة1996-11-05

بن عبد اهللا   سارة 25017250 قریب من الجید1613.06  بـسقانة1997-01-12

حاجي   شھیناز 25017281 قریب من الجید1712.98  بـبریكة1997-08-17

تلي   سیف الدین 25017274 مقبول1811.00  بـعین التوتة1998-03-15

بلي   لزھر 25017378 قریب من الجید1912.16  بـبریكة1993-12-29

زیرق   فارس 25017353 مقبول2011.06  بـسقانة1995-05-02

أعمیري   فاروق 25017355 مقبول2110.70  بـبریكة1995-10-23

بن دحمان   لیلى 25017382 قریب من الجید2212.82  بـباتنة1996-02-08

بن حرز اهللا   فاتح 25017352 مقبول2310.70  بـبریكة1997-01-27

حاجي   فؤاد 25017351 مقبول2410.42  بـبریكة1997-03-17

475من286:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع
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شوفة   فوزي 25017366 قریب من الجید2513.94  بـبریكة1998-06-04

بن منصور   لمیس 25017380 قریب من الجید2613.81  بـبریكة1998-06-17

بن ناصر   كلثوم 25017369 جید جدا2717.23  بـسقانة1998-10-10

حاجي   فاطمةالزھرة 25017362 جید2815.28  بـبریكة1998-12-21

حاجي   الزھرة 25017147 مقبول2910.78  بـبریكة1995-12-04

بن حمیدة   حمزة 25017184 قریب من الجید3012.22  بـعین التوتة1996-04-11

بقاش   بثینة 25017167 مقبول3111.26  بـسقانة1996-05-26

بقاش   بثینة 25017168 مقبول3211.86  بـعین التوتة1996-06-14

قطافي   حاتم 25017181 مقبول3311.94  بـعین التوتة1997-08-15

شعبان   تقوى 25017177 جید3415.56  بـعین التوتة1998-04-26

سخري   بلقیس 25017175 قریب من الجید3512.48  بـباتنة1998-12-19

بقاش   عماد 25017331 مقبول3610.68  بـبریكة1995-06-02

بن ناصر   ریمة 25017230 قریب من الجید3712.62  بـعین التوتة1996-05-16

حاجي   رومیساء 25017225 مقبول3811.40  بـبریكة1997-04-03

بلخیر   حنان 25017196 مقبول3911.30  بـبریكة1997-06-15

بن ناصر   عبد المالك 25017323 مقبول4010.12  بـباتنة1997-10-12

بن عبد اهللا   رواح 25017224 قریب من الجید4112.68  بـعین التوتة1998-01-25

حاجي   راویة 25017211 جید جدا4217.02  بـسقانة1998-03-28

بن ناصر   ریان 25017228 قریب من الجید4313.56  بـبریكة1998-05-16

بن قویدر   عبد الرؤوف 25017308 مقبول4411.44  بـبریكة1998-09-16

بوساتة   آمینة 25017098 مقبول4510.82  بـبریكة1997-01-22

حاجي   آمال 25017096 مقبول4611.16  بـبریكة1997-11-28

بن حرز اهللا   آمال 25017097 جید جدا4716.69  بـبریكة1998-06-04

بودربالة   أیمن 25017118 مقبول4811.82  بـنقاوس1998-06-10

بن ناصر   أسماء نور الدنیا 25017106 مقبول4911.96  بـعین التوتة1998-06-14

بنیني   أسماء 25017103 مقبول5010.64  بـبریكة1998-06-26

تلي   أسماء 25017104 جید جدا5116.54  بـباتنة1998-07-08

زیرق   أسماء 25017105 مقبول5211.98  بـبریكة1998-07-26

بقاش   إیمان 25017126 جید5315.24  بـعین التوتة1998-08-24
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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بوزغینة   یوسف 25017499 قریب من الجید113.82  بـنقاوس1998-03-04

بلوم   نصرالدین 25017451 مقبول210.22  بـسفیان1994-01-13

بارش   نور االسالم 25017454 قریب من الجید312.32  بـنقاوس1997-02-20

بادي   ھناء 25017465 مقبول410.74  بـسفیان1997-06-01

رقاعة   یاسمینة 25017478 مقبول510.24  بـنقاوس1997-10-11

مقعاش   وردة 25017467 مقبول610.22  بـسفیان1997-12-17

سنقوقة   یاسمین 25017477 قریب من الجید712.26  بـسفیان1998-01-20

مخلوفي   یاسمینة 25017479 جید815.98  بـبریكة1998-06-24

حمدي   ورود 25017468 مقبول910.06  بـنقاوس1999-01-09

سنقوقة   ملیكة 25017421 مقبول1010.34  بـعزابة1994-11-15

بادي   مروه 25017413 مقبول1110.34  بـنقاوس1997-01-29

بارش   معاویة 25017420 مقبول1211.30  بـنقاوس1997-05-01

مرزوقي   مروة 25017412 مقبول1310.64  بـنقاوس1998-01-25

راقد   محمد 25017398 مقبول1410.32  بـنقاوس1998-02-18

سنقوقة   مریم 25017415 قریب من الجید1513.90  بـسفیان1998-04-23

لبراره   منیرة 25017428 مقبول1610.16  بـسفیان1998-06-24

بادي   سارة 25017249 مقبول1710.14  بـسفیان1993-09-15

سلماني   شیماء 25017283 مقبول1810.34  بـنقاوس1996-10-31

شلیحي   سلمى 25017264 مقبول1910.24  بـسفیان1997-02-12

رقاعة   سعاد 25017260 مقبول2011.30  بـنقاوس1997-02-25

مزلي   زینب 25017248 قریب من الجید2113.18  بـسفیان1997-02-26

سنقوقة   سامیة 25017257 جید جدا2216.94  بـسفیان1998-02-11

سنقوقة   سلمى 25017265 مقبول2310.50  بـسفیان1998-08-07

سنقوقة   لبنى 25017374 مقبول2410.52  بـسفیان1995-06-14
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مقعاش   لویزة 25017381 مقبول2510.76  بـسفیان1996-03-27

مقعاش   كنزة 25017372 قریب من الجید2612.76  بـسفیان1996-04-13

عقاقبة   لطفي 25017379 قریب من الجید2712.34  بـنقاوس1998-07-14

بودھان   فاطمة 25017358 قریب من الجید2813.52  بـعین البیضاء1998-09-18

بودھان   لبنى 25017376 مقبول2911.50  بـنقاوس1999-02-23

بخوش   فطیمة الزھراء 25017365 مقبول3011.04  بـسفیان1999-03-10

كریمیل   حفصیة 25017183 مقبول3110.60  بـنقاوس1995-07-17

مقعاش   بلقاسم 25017174 مقبول3210.50  بـنقاوس1996-03-16

ملیزي   بثینة 25017171 قریب من الجید3312.54  بـنقاوس1998-08-08

سباعي   رمیسة 25017220 مقبول3411.34  بـسفیان1995-04-04

شلیحي   رمیسة 25017222 مقبول3511.14  بـسفیان1995-08-23

شلیحي   عبد اللطیف 25017319 مقبول3610.28  بـسفیان1996-01-31

رقاعة   زین الدین 25017235 مقبول3710.88  بـنقاوس1996-03-02

شلیحي   خلود 25017199 مقبول3810.68  بـسفیان1996-03-23

بوعبد اهللا   عمار 25017334 مقبول3911.48  بـنقاوس1996-12-17

زیادي   رحمھ 25017215 مقبول4010.92  بـنقاوس1997-07-20

بن مرزوق   رشا 25017217 قریب من الجید4112.64  بـبریكة1997-07-29

بلقاسمي   خولة 25017204 مقبول4210.12  بـنقاوس1997-08-04

حركاتي   راضیا 25017207 مقبول4310.42  بـنقاوس1998-02-15

سنقوقة   ریان 25017229 جید4414.56  بـنقاوس1998-10-29

بخوش   رانیا 25017210 قریب من الجید4513.02  بـنقاوس1998-12-03

بلوم   أمیرة 25017113 مقبول4610.10  بـنقاوس1995-01-05

شوحة   إنتصار 25017124 قریب من الجید4712.20  بـسفیان1996-03-15

بخوش   أیمن 25017117 مقبول4811.40  بـسفیان1997-10-29

ملیزي   إبتسام 25017121 قریب من الجید4912.64  بـباتنة1998-08-22

رقاعة   إیمان 25017127 مقبول5011.98  بـنقاوس1998-10-26
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بیطام   یزید 25017731 مقبول111.72  بـنقاوس1996-08-29

مشعالھ   یعقوب 25017734 قریب من الجید212.72  بـنقاوس1998-09-23

حریقھ   یاسمین 25017726 مقبول311.59  بـنقاوس1998-10-17

بعاسو   یور 25017735 قریب من الجید413.30  بـنقاوس1999-01-25

فالح   ندى 25017512 قریب من الجید512.52  بـنقاوس1998-01-30

مباركي   بثینة 25017511 جید615.02  بـمروانة1998-09-20

جاري   ساره 25017597 مقبول710.76  بـنقاوس1995-01-03

درارجھ   ریحان 25017587 مقبول810.57  بـباتنة1996-01-15

بوزید   سمیره 25017607 مقبول910.17  بـنقاوس1996-03-07

مباركي   سیھام 25017610 مقبول1011.91  بـتاكسالنت1996-07-04

مباركي   ساعد 25017598 مقبول1110.41  بـتاكسالنت1996-07-17

وناسي   رومیسة 25017586 مقبول1210.13  بـبریكة1996-10-04

عماري   راضیة 25017580 مقبول1310.52  بـمروانة1997-01-04

بن تیبة   سمراء 25017604 مقبول1410.76  بـنقاوس1997-06-25

حركاتي   شھرة 25017612 مقبول1511.35  بـتاكسالنت1997-09-01

مباركي   زینب 25017596 مقبول1610.67  بـباتنة1997-11-02

مشعالة   سماح 25017603 قریب من الجید1712.76  بـباتنة1998-05-06

حركاتي   سیف الدین 25017609 قریب من الجید1812.43  بـنقاوس1998-08-29

بیطام   زكریاء 25017593 قریب من الجید1913.33  بـمروانة1998-10-14

شانھ   خدیجة 25017574 مقبول2010.02  بـنقاوس1998-10-15

حركاتي   ذكرى 25017579 جید جدا2116.76  بـباتنة1998-11-01

فیاللي   رامھ 25017581 قریب من الجید2213.41  بـنقاوس1998-12-16

سمصار   محمد 25017673 مقبول2311.02  بـنقاوس1996-04-19

مباركي   نعیمة 25017702 مقبول2410.56  بـتاكسالنت1996-12-01
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سمصار   نصرالدین 25017700 مقبول2511.81  بـنقاوس1997-08-03

خنشالي   مریم 25017687 مقبول2610.91  بـنقاوس1997-10-10

صحراوي   نصرو 25017701 مقبول2711.69  بـتاكسالنت1998-01-25

زعبوب   ھند 25017711 مقبول2811.87  بـنقاوس1998-01-25

رباحي   ھشام 25017708 قریب من الجید2913.30  بـباتنة1998-04-28

رابحي   ھناد 25017710 مقبول3010.31  بـنقاوس1998-07-22

مباركي   منال 25017692 مقبول3110.02  بـتاكسالنت1998-08-18

بیطام   مختار 25017679 مقبول3210.57  بـنقاوس1998-11-04

العباسي   مروة 25017683 مقبول3310.98  بـتاكسالنت1998-12-01

بیطام   ھند 25017712 مقبول3411.15  بـنقاوس1999-01-23

سمصار   عبداهللا 25017634 مقبول3510.20  بـتاكسالنت1995-00-00

عاشوري   عماد 25017645 مقبول3610.76  بـنقاوس1995-05-11

شعابنة   عبدالوھاب 25017638 مقبول3710.26  بـتاكسالنت1996-02-04

مقعاش   عبدالحلیم 25017629 مقبول3810.09  بـنقاوس1996-04-24

مباركي   عالءالدین 25017643 مقبول3910.96  بـتاكسالنت1996-11-02

مرزوقي   كنزة 25017657 مقبول4011.61  بـنقاوس1997-01-24

ماجور   شیماء 25017623 قریب من الجید4112.22  بـنقاوس1998-02-06

شعابنھ   عصماء 25017642 قریب من الجید4213.20  بـنقاوس1998-06-06

العباسي   علي 25017644 جید4314.39  بـعین التوتة1998-07-07

بوعیشة   ماسینیسا 25017662 مقبول4410.63  بـباتنة1998-07-29

مشعالھ   عبدالناصر 25017636 جید4514.30  بـنقاوس1998-08-29

سمصار   السعید 25017540 مقبول4610.70  بـتاكسالنت1996-01-28

العباسي   ایمان 25017544 مقبول4711.52  بـنقاوس1996-09-05

مومن   خالد 25017561 مقبول4810.13  بـباتنة1996-10-22

جاري   أمیره 25017526 مقبول4910.48  بـنقاوس1997-04-28

تیغماس   بحریھ 25017548 قریب من الجید5013.19  بـنقاوس1998-02-13

العباسي   حسناء 25017554 مقبول5111.09  بـنقاوس1998-04-05

حریقھ   بثینھ 25017547 مقبول5210.83  بـباتنة1998-08-04
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حنیش   ھیثم یعقوب 25018359 مقبول110.12  بـعین التوتة1997-04-08

بوشطیط   وفاء سالف 25018364 جید جدا216.08  بـعین التوتة1999-05-23

لعبیدي   صالح 25018115 مقبول310.10  بـعین التوتة1995-01-25

كواص   عبد النور 25018161 مقبول410.80  بـباتنة1995-12-10

مقلید   عبد المطلب 25018159 مقبول510.38  بـعین التوتة1996-03-02

حطابي   علي 25018171 قریب من الجید612.42  بـعین التوتة1996-03-24

حداد   عبد الرحمان 25018133 مقبول710.08  بـعین التوتة1998-03-27

بوحالة   عیاش 25018180 مقبول810.52  بـعین التوتة1998-05-14

إبریر   شیماء 25018104 جید915.62  بـعین التوتة1998-05-30

شالغمة   عبد الناصر 25018160 مقبول1011.76  بـعین التوتة1998-06-19

بلخوني   علي إیھاب 25018173 قریب من الجید1112.18  بـعین التوتة1998-07-07

مخربش   عبد الكریم 25018153 قریب من الجید1212.12  بـعین التوتة1998-08-04

شیحة   عبد المأمون 25018157 قریب من الجید1313.04  بـعین التوتة1998-08-26

زروال   شھیناز 25018101 جید جدا1417.14  بـعین التوتة1998-09-10

فورار   فؤاد 25018184 مقبول1511.50  بـعین التوتة1998-09-30

ھوادف   عفاف 25018166 قریب من الجید1612.20  بـعین التوتة1999-01-01

بن مھدي   فتیحة 25018203 قریب من الجید1713.12  بـعین التوتة1996-04-16

بوزیدي   كنزة 25018221 قریب من الجید1812.06  بـعین التوتة1996-12-26

حداد   لقمان 25018228 مقبول1911.06  بـعین التوتة1997-02-12

شھرة   فوزي 25018210 مقبول2011.26  بـعین التوتة1998-01-07

بلولة   لمیس 25018230 قریب من الجید2113.46  بـباتنة1998-09-11

بوجة   فاطمة الزھراء 25018201 جید2214.70  بـعین التوتة1998-11-03

شاغي   فرحات 25018206 جید جدا2316.56  بـعین التوتة1999-02-15

معذور   محمد المصطفى 25018255 قریب من الجید2413.20  بـعین التوتة1998-01-08
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بالخ   منار 25018279 قریب من الجید2513.04  بـعین التوتة1998-06-03

بن بوزة   محمد یزید 25018262 مقبول2611.28  بـعین التوتة1998-11-22

أمالل   ھاجر 25018327 مقبول2710.72  بـعین التوتة1995-10-26

زروال   نسرین 25018305 مقبول2811.02  بـعین التوتة1997-06-28

سوداني   نریمان 25018303 قریب من الجید2913.56  بـباتنة1998-05-03

تلي   نورھان 25018324 جید3014.40  بـباتنة1998-09-14

شالغمة   نور الدین 25018316 مقبول3111.72  بـعین التوتة1998-09-24

مخلوفي   نور الدین 25018317 مقبول3210.04  بـنقاوس1998-12-13

بوشطیط   نور الھدى 25018320 مقبول3311.16  بـعین التوتة1999-07-12

سماعیل   أسامة شرف الدین 25017771 مقبول3410.98  بـباتنة1995-05-15

لوشان   أسامة 25017765 مقبول3511.88  بـعین التوتة1996-03-20

لوشان   أكرم 25017784 مقبول3611.16  بـعین التوتة1996-10-31

جموعي   أسامة 25017769 قریب من الجید3713.52  بـعین التوتة1997-01-10

دلندة   أكرم 25017785 مقبول3810.86  بـعین التوتة1997-05-21

بوشراب   أصالة 25017783 جید3914.10  بـعین التوتة1997-07-18

زروال   أسماء 25017776 مقبول4011.26  بـباتنة1997-08-20

حقي   آسیا 25017746 مقبول4111.46  بـعین التوتة1997-12-08

زكور   أحمد السعید 25017759 قریب من الجید4212.88  بـعین التوتة1998-06-15

بندي   آیة 25017748 قریب من الجید4312.62  بـعین التوتة1998-07-08

باحماني الراعي   أحمد 25017757 قریب من الجید4413.40  بـعین التوتة1998-11-10

بوشطیط   أسماء 25017777 مقبول4510.72  بـعین التوتة1998-12-07

كباس   إلیاس 25017834 مقبول4610.98  بـمستغانم1997-04-01

بوجالل   أماني 25017802 قریب من الجید4713.96  بـعین التوتة1998-05-05

حداد   إلھام 25017833 قریب من الجید4812.64  بـعین التوتة1998-05-17

شارف   إسماعیل 25017829 قریب من الجید4912.84  بـعین التوتة1998-05-26

بوقلعة   إكرام 25017831 مقبول5011.12  بـعین التوتة1998-08-06

بن حفیظ   إبتسام 25017827 جید5114.02  بـعین التوتة1998-09-20

حداد   أیة 25017816 مقبول5210.00  بـباتنة1998-10-25

زغیني   حدة 25017906 مقبول5310.10  بـعین التوتة1995-09-08
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زید   بالل 25017882 مقبول5410.04  بـعین التوتة1996-03-28

بن سماعین   إیمان 25017846 مقبول5510.48  بـعین التوتة1996-07-23

بن جغابة   بثینة 25017875 جید5615.80  بـعین التوتة1998-01-24

أقیالل   حمزة 25017918 مقبول5711.72  بـعین التوتة1998-02-05

بن علجیة   حنین 25017921 قریب من الجید5813.40  بـعین التوتة1998-06-21

عتروس   حكیمة 25017914 جید جدا5916.58  بـعین التوتة1998-06-23

بومجان   خالد 25017924 مقبول6010.70  بـباتنة1998-11-29

بوشراب   جیھان 25017905 جید6114.92  بـعین التوتة1999-02-22

رجوع   رومیسة 25017984 مقبول6210.70  بـعین التوتة1997-05-03

لحمادي   رابح 25017956 مقبول6311.28  بـعین التوتة1998-02-13

بوقفة   رانیة 25017963 جید6415.40  بـعین التوتة1998-04-08

بوراس   رفیدة 25017969 مقبول6510.72  بـعین التوتة1998-10-29

محبوبي   ذكرى 25017952 قریب من الجید6613.68  بـعین التوتة1998-11-14

لوشان   ذكرى 25017953 مقبول6710.90  بـعین التوتة1998-12-04

العربي   رشاد 25017965 جید6814.22  بـباتنة1999-02-28

فراز   رامي عبد الرحمن 25017959 مقبول6911.26  بـعین التوتة1999-03-12

زرقین   سارة 25018023 مقبول7010.18  بـعین التوتة1996-01-26

بوخالفة   ریان 25018003 قریب من الجید7113.50  بـعین التوتة1998-06-12

بن عمارة   ریان 25018009 جید7214.04  بـعین التوتة1999-01-14

سربوح   سھام 25018063 مقبول7310.30  بـعین التوتة1995-07-26

مراس   سمیحة 25018054 مقبول7410.02  بـعین التوتة1997-03-07

بوخالفة   سلمى وھاد 25018046 مقبول7510.48  بـعین التوتة1997-05-12

شالغمة   سلیمان 25018048 مقبول7611.28  بـعین التوتة1998-01-15

فتح اهللا   سمیة 25018053 مقبول7711.78  بـعین التوتة1998-12-26
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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شادة   ھیثم 25018354 مقبول110.28  بـعین التوتة1997-04-01

بوحتة   وردة 25018362 مقبول210.78  بـعین التوتة1997-12-08

بلخیري   ھجیرة 25018349 مقبول310.84  بـعین التوتة1998-02-07

مرج   ھناء 25018351 جید414.10  بـبسكرة1998-04-05

بن عوف   ھیثم 25018355 مقبول511.60  بـعین التوتة1998-08-03

لحول   ھیثم 25018357 قریب من الجید612.48  بـعین التوتة1998-09-27

بوعكار   ولید 25018365 جید714.72  بـعین التوتة1998-10-19

بن سماعین   یعقوب 25018375 مقبول811.00  بـعین التوتة1998-10-24

رحماني   ھبة 25018347 جید915.71  بـالبلیدة1998-11-15

معافي   ھدیات 25018350 جید1014.44  بـعین التوتة1998-11-24

محمدي   یسین 25018373 جید جدا1116.12  بـباتنة1999-09-15

شاغي   عبد اهللا 25018155 مقبول1210.32  بـعین التوتة1996-02-25

تواتي   عوبید 25018179 مقبول1310.30  بـعین التوتة1996-10-07

حداد   فادي ضیاء الدین 25018185 مقبول1411.08  بـعین التوتة1997-05-25

زرقین   عبیر 25018163 مقبول1510.22  بـعین التوتة1997-10-21

ھوادف   صادق 25018108 مقبول1610.40  بـعین التوتة1998-02-07

فورار   عبد الحلیم 25018130 قریب من الجید1712.98  بـباتنة1998-02-21

بوخالفة   صھیب نجم الدین 25018125 قریب من الجید1812.20  بـعین التوتة1998-04-01

مذكور   شھیناز 25018099 قریب من الجید1913.28  بـعین التوتة1998-04-23

فرفار   فؤاد 25018183 جید2014.04  بـباتنة1998-04-25

عشى   عبد الرؤوف 25018132 مقبول2110.94  بـعین التوتة1998-05-23

بوخالفة   طھ سلطان 25018128 جید2215.32  بـالقنطرة1998-06-03

لبریكي   شھرزاد 25018096 قریب من الجید2313.10  بـعین التوتة1998-07-09

زیوش   عبد الرحیم نسیم 25018146 قریب من الجید2413.34  بـعین التوتة1998-09-03
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قوارف   صوفیا 25018126 جید جدا2516.10  بـعین التوتة1998-09-12

بركاني   صفیة 25018114 قریب من الجید2613.74  بـعین التوتة1998-10-04

عواشریة   عبیر 25018165 مقبول2710.16  بـباتنة1998-11-20

دایلي   صبرینة 25018112 جید جدا2817.84  بـاالخضریة1999-01-29

عوفي   عبد الرحمان المھدي 25018134 جید2914.42  بـعین التوتة1999-03-11

شاوش   عبد الكریم 25018154 مقبول3010.22  بـعین التوتة1999-03-30

تواتیت   كنزة 25018220 مقبول3110.44  بـعین التوتة1993-04-11

أمغشوش   كمال 25018219 مقبول3210.14  بـعین التوتة1994-04-08

حوامد   فاطمة الزھراء 25018200 مقبول3310.52  بـنواقشط موریطانیا1996-12-16

زروال   المیة 25018226 جید3414.12  بـلقصور1997-04-20

بوراس   كنزة 25018222 مقبول3510.12  بـعین التوتة1997-11-13

بوجالل   المیة 25018227 مقبول3611.90  بـعین التوتة1997-12-24

بوخالفة   كریمة 25018216 قریب من الجید3712.54  بـعین التوتة1998-04-03

تواتي   لمین 25018231 مقبول3810.86  بـباتنة1998-05-15

رمضاني   فرح 25018204 مقبول3910.62  بـعین التوتة1998-07-09

بوھنتالة   لینده 25018234 قریب من الجید4013.16  بـعین التوتة1998-08-08

یحیاوي   لمیس 25018229 قریب من الجید4113.10  بـعین التوتة1998-09-09

مقري   كنزة 25018223 قریب من الجید4213.24  بـعین التوتة1998-09-23

سالم   مروة 25018267 مقبول4310.28  بـعین التوتة1997-03-03

لحمر   محمد الشریف 25018253 مقبول4410.50  بـعین التوتة1997-06-26

مجاھد   محمود 25018263 جید جدا4516.56  بـعین التوتة1998-06-02

خنوفة   محمد 25018248 مقبول4610.46  بـعین التوتة1998-06-03

حمود   مروان 25018266 قریب من الجید4712.72  بـعین التوتة1998-06-15

قرابة   محمد لمین 25018258 قریب من الجید4813.76  بـعین التوتة1998-07-10

غریبي   محمد إسالم 25018252 مقبول4910.40  بـعین التوتة1998-08-13

یوب   محمد أمین 25018250 جید جدا5016.86  بـعین التوتة1998-08-22

بوخالفة   محمد أمین 25018251 قریب من الجید5113.54  بـعین التوتة1998-09-25

فتح اهللا   نذیر 25018299 مقبول5210.32  بـعین التوتة1996-11-14

عوفي   ھارون 25018331 قریب من الجید5312.44  بـعین التوتة1998-02-07
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لوشان   نورة 25018322 قریب من الجید5413.26  بـعین التوتة1998-08-14

بوشطیط   نورجیھان 25018323 قریب من الجید5512.38  بـعین التوتة1998-08-30

موراد   نور الھدى 25018321 مقبول5610.74  بـعین التوتة1999-08-31

بوخالفة   أدم 25017763 مقبول5711.74  بـعین التوتة1993-10-26

ماضي   أسماء 25017773 مقبول5811.04  بـعین التوتة1994-05-03

لوشان   أحالم 25017750 قریب من الجید5913.08  بـعین التوتة1995-05-09

برنیس   أسامة 25017766 مقبول6010.52  بـعین التوتة1996-03-20

بوعزیز   أشواق 25017781 مقبول6110.68  بـعین التوتة1996-10-08

بن منصر   أحالم 25017751 مقبول6211.20  بـتمارة1997-05-10

لوشن   أسامة 25017770 مقبول6310.54  بـعین التوتة1998-04-08

یحیاوي   آیة 25017749 قریب من الجید6413.28  بـعین التوتة1998-12-15

بوعون   أسامة عبد الرزاق 25017772 قریب من الجید6513.88  بـعین التوتة1999-01-02

حمزة   أیمن بلقاسم 25017822 مقبول6610.48  بـعین التوتة1997-04-28

لوشان   إبتسام 25017826 مقبول6710.30  بـالرویسات1997-11-08

بوھنتالة   أمال 25017800 قریب من الجید6813.24  بـعین التوتة1998-01-27

رواق   أیمن طھ 25017823 جید6915.06  بـعین التوتة1998-02-14

بلخیر   أمال 25017801 مقبول7010.84  بـعین التوتة1998-06-14

خاللفة   أیة 25017815 مقبول7111.76  بـعین التوتة1998-06-21

عبدو   أكرم 25017797 جید7215.82  بـعین التوتة1998-06-22

بوخالفة   إلیاس 25017835 مقبول7310.33  بـعین التوتة1998-07-23

فراز   أماني رویدة 25017803 مقبول7411.32  بـعین التوتة1998-09-04

حارس   إسمھان 25017830 قریب من الجید7512.56  بـباتنة1998-10-17

شباحي   أیة أمیرة 25017817 قریب من الجید7613.28  بـعین التوتة1998-12-14

مھادة   ایمان 25017873 مقبول7710.46  بـعین التوتة1995-05-12

بارودي   جمال الدین 25017898 مقبول7811.30  بـباتنة1998-01-10

لعمامرة   اسماء 25017861 جید7915.98  بـسطیف1998-03-30

غشام   اسامة 25017858 قریب من الجید8013.16  بـعین التوتة1998-04-13

یحیاوي   جمانھ 25017901 قریب من الجید8113.52  بـعین التوتة1998-07-01

دلندة   إیناس 25017851 قریب من الجید8213.48  بـباتنة1998-07-07
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مخربش   ایة 25017872 قریب من الجید8312.40  بـعین التوتة1998-07-28

عاشور   حسان 25017910 قریب من الجید8413.78  بـباتنة1998-08-25

مزلي   ابتسام 25017853 قریب من الجید8513.04  بـعین التوتة1998-09-28

بن زھیرة   خدیجة 25017925 جید8614.66  بـباتنة1998-09-29

منصوري   خلیل 25017929 مقبول8710.00  بـعین التوتة1998-10-29

زروني   جوھرة 25017904 قریب من الجید8813.30  بـعین التوتة1998-11-02

معارفي   إیناس 25017852 جید8915.96  بـعین التوتة1998-11-08

كرید   جمانة 25017900 قریب من الجید9013.52  بـعین التوتة1998-12-14

بلحمادي   اكرم 25017863 جید9115.24  بـالخروب1998-12-18

حواس   احمد خلیل 25017857 جید9215.42  بـعین التوتة1999-01-24

مھادة   احسان 25017856 مقبول9310.88  بـعین التوتة1999-02-01

حباري   دنیا زاد 25017951 مقبول9410.98  بـعین التوتة1997-10-24

لعرین   رمیساء 25017976 مقبول9510.32  بـباتنة1998-02-04

بورحیل   رفیدة 25017968 قریب من الجید9613.40  بـعین التوتة1998-07-04

جراح   رائدمحمد أمین 25017955 جید جدا9717.36  بـعین التوتة1998-11-24

لوصیف   سعیدة 25018030 مقبول9811.92  بـباتنة1996-06-11

عواشریة   رونق 25017997 مقبول9910.66  بـعین التوتة1997-08-03

زیوش   زین الدین 25018020 مقبول10010.66  بـعین التوتة1997-08-12

بلخیري   ریان 25018002 مقبول10110.26  بـعین التوتة1998-05-08

عیفة   ریم 25018012 مقبول10211.90  بـعین التوتة1998-05-13

فرحات   ریم 25018013 مقبول10310.46  بـباتنة1998-06-13

ھدار   سفیان 25018032 قریب من الجید10412.18  بـباتنة1998-06-24

بن یحي   ریان 25018004 ممتاز10518.24  بـعین التوتة1998-09-03

سلطاني   سلسبیل 25018035 جید10615.98  بـعین التوتة1998-09-14

معاوي   ریان 25018005 جید جدا10717.44  بـباتنة1998-12-14

تواتي   ریان 25018011 جید جدا10816.48  بـباتنة1999-02-21

ناصري   شفیقة 25018078 مقبول10910.60  بـباتنة1997-09-07

حواس   سید علي 25018068 مقبول11010.30  بـعین التوتة1998-03-04

بن عمومة   سمیة 25018052 مقبول11110.86  بـعین التوتة1998-08-22

475من298:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1عین التـــــــــوتة | عین التوتة - متوسطة علي بوخالفة البنات  | 05311: المؤسسة  

بن علي   سلیمان 25018049 مقبول11211.48  بـعین التوتة1998-09-25

تواتي   سیف الدین 25018074 مقبول11310.04  بـعین التوتة1998-10-24

لبریكي   سناء 25018059 مقبول11411.58  بـعین التوتة1998-12-09

قوارف   سندس 25018061 قریب من الجید11512.78  بـعین التوتة1998-12-21

475من299:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1عین التـــــــــوتة | عین التوتة - متوسطة سیود علي حي السطا  | 05312: المؤسسة  

زروال   یاسمین 25018366 مقبول111.26  بـعین التوتة1995-03-26

بن علي   یاسمینة 25018367 مقبول210.30  بـباتنة1997-04-13

فتح اهللا   یزید 25018372 مقبول311.92  بـباتنة1997-06-20

بن سماعین   وفاء 25018363 قریب من الجید412.00  بـباتنة1998-06-17

إسماعیل   ھنیدة 25018352 مقبول511.66  بـباتنة1998-06-29

بن شنوف   وداد 25018361 قریب من الجید613.56  بـعین التوتة1999-03-12

بویلي   عبد الكریم 25018150 مقبول711.68  بـعین التوتة1995-04-15

حرز اهللا   صالح الدین 25018118 مقبول810.04  بـعین التوتة1995-11-09

بوجمعة   عبد الكریم 25018152 قریب من الجید912.00  بـعین التوتة1996-04-04

ناصري   صالح الدین 25018119 مقبول1010.50  بـباتنة1996-07-09

لصفر   شیماء 25018102 مقبول1110.98  بـعین التوتة1997-02-07

رحماني   عالء الدین 25018169 مقبول1211.58  بـعین التوتة1998-01-27

لموشي   عبد المالك 25018158 قریب من الجید1312.92  بـعین التوتة1998-02-01

حفصاوي   صبرینة 25018111 مقبول1410.12  بـعین التوتة1998-05-10

بن أحمد   صالح الدین 25018120 قریب من الجید1513.52  بـعین التوتة1998-05-24

بوتعني   عبیر 25018164 جید1614.20  بـعین التوتة1998-06-06

زروال   شیماء 25018105 قریب من الجید1713.94  بـعین التوتة1998-06-25

شوحة   صالح الدین 25018121 جید1815.00  بـعین التوتة1998-06-27

بن محمد   صالح الدین 25018122 مقبول1911.36  بـعین التوتة1998-07-01

بوخالفة   صھیب 25018124 قریب من الجید2012.18  بـعین التوتة1998-07-06

بن یحي   شھیناز 25018100 قریب من الجید2112.98  بـباتنة1998-08-19

درار   صالح 25018116 قریب من الجید2212.42  بـعین التوتة1998-09-05

خاطر   صابر 25018107 قریب من الجید2313.70  بـعین التوتة1998-11-08

لوشان   شیماء 25018106 جید جدا2416.46  بـباتنة1999-01-12

475من300:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1عین التـــــــــوتة | عین التوتة - متوسطة سیود علي حي السطا  | 05312: المؤسسة  

فورار   عالء الدین 25018170 جید2515.06  بـباتنة1999-03-24

فورار   طھ بھاء الدین 25018127 قریب من الجید2612.70  بـباتنة1999-05-26

بوعزیز   المیة 25018224 مقبول2710.10  بـعین التوتة1997-02-20

شیحة   كلثوم 25018218 مقبول2810.58  بـعین التوتة1997-03-24

شھرة   فوزیة 25018211 قریب من الجید2913.84  بـعین التوتة1998-01-08

ریقط   فارس 25018197 مقبول3011.84  بـباتنة1998-04-24

رداح   فطیمة 25018208 مقبول3110.38  بـعین التوتة1998-12-06

مرزلقاد   فاطمة 25018199 مقبول3211.38  بـعین التوتة1999-02-03

مباركي   معاذ 25018277 مقبول3311.60  بـباتنة1997-05-11

بن مخلوف   مروة 25018269 مقبول3410.46  بـعین التوتة1997-05-25

رحماني   مراد 25018265 مقبول3511.42  بـباتنة1998-02-08

خندودي   مھدي 25018283 جید جدا3616.46  بـباتنة1998-05-19

زروال   مریم سلسبیل 25018275 جید جدا3717.24  بـعین التوتة1998-05-25

عقاقبة   مریم 25018273 قریب من الجید3813.12  بـعین التوتة1998-11-06

بلقارص   محمد رضا 25018257 قریب من الجید3912.68  بـعین التوتة1998-11-15

زید   نھى 25018310 مقبول4010.92  بـعین التوتة1997-04-22

دلندة   نذیر 25018300 مقبول4111.58  بـباتنة1998-05-23

بن مخلوف   نجوى 25018298 مقبول4210.88  بـباتنة1998-09-06

تمرابط   ھارون 25018332 قریب من الجید4312.22  بـعین التوتة1998-10-03

فورار   نسرین 25018307 مقبول4410.00  بـعین التوتة1998-11-11

مھدي   نرجس أمال 25018302 قریب من الجید4513.34  بـعین التوتة1998-11-22

لموشي   ھالة 25018335 جید4614.02  بـعین التوتة1998-11-22

عوفي   ھارون 25018333 مقبول4711.86  بـعین التوتة1998-12-28

بتة   أسامة 25017767 مقبول4810.76  بـعین التوتة1996-06-03

حمشي   أسماء 25017775 مقبول4910.66  بـعین التوتة1996-09-04

شادة   أحمد كامل 25017762 قریب من الجید5012.68  بـعین التوتة1998-04-29

بوزیدي   آمنة 25017747 جید5115.54  بـعین التوتة1998-05-23

شادة   أحالم 25017752 مقبول5211.04  بـباتنة1998-06-30

شباحي   أحمد أصیل 25017758 مقبول5310.30  بـعین التوتة1998-08-28

475من301:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1عین التـــــــــوتة | عین التوتة - متوسطة سیود علي حي السطا  | 05312: المؤسسة  

بوعافیة   أحمد صالح الدین 25017761 مقبول5410.98  بـعین التوتة1998-11-17

حقي   أسماء 25017778 مقبول5511.10  بـعین التوتة1998-12-27

خندودي   أسماء 25017779 مقبول5611.28  بـعین التوتة1999-01-28

بوشطیط   أمال 25017798 مقبول5710.96  بـعین التوتة1994-04-06

شالغمة   إلھام 25017832 مقبول5810.50  بـمروانة1996-05-05

العوفي   أمین 25017806 مقبول5910.82  بـعین التوتة1996-05-14

نواصري   أیمن 25017818 مقبول6010.14  بـتیمقاد1996-11-03

درار   أیمن 25017820 ممتاز6118.64  بـالجلفة1998-05-01

صیفي   أیمن 25017821 جید6215.40  بـعین التوتة1999-06-11

بوزیدي   حسام الدین 25017907 مقبول6311.02  بـعین التوتة1994-04-07

ھدان   حكیم 25017913 مقبول6411.72  بـعین التوتة1994-12-20

حجوني   اكرم 25017862 مقبول6510.72  بـعین التوتة1995-10-07

زید   خولة 25017931 مقبول6610.12  بـعین التوتة1995-11-28

زیاني   إیناس 25017850 قریب من الجید6713.81  بـباتنة1998-01-04

رفیس   حسناء 25017911 مقبول6811.28  بـعین التوتة1998-01-18

أرزقي   خولة 25017935 قریب من الجید6912.24  بـعین التوتة1998-07-04

بالة   جمانة 25017899 جید7014.26  بـعین التوتة1998-09-02

بوحالس   حسناء 25017912 جید جدا7116.66  بـباتنة1998-09-09

سحنوني   اكرم 25017864 مقبول7211.58  بـقایس1999-01-15

یحیاوي   رمیسة 25017979 مقبول7310.96  بـباتنة1997-11-02

زغبة   رمیسة 25017980 قریب من الجید7412.04  بـعین التوتة1997-12-29

فورار   رانیة 25017962 جید جدا7517.10  بـعین التوتة1998-04-03

فورار   خولة 25017946 مقبول7611.68  بـعین التوتة1998-08-03

تواتیت   رندة 25017981 جید جدا7716.78  بـعین التوتة1998-09-03

شیحة   رونق 25017996 مقبول7811.34  بـعین التوتة1996-03-05

قطافي   سامیة 25018028 قریب من الجید7912.84  بـعین التوتة1998-01-30

بن علي   ریان 25018001 مقبول8011.62  بـباتنة1998-04-16

عقاقبة   زكریاء 25018017 جید جدا8116.22  بـعین التوتة1998-08-11

بلخیري   زكریاء 25018018 جید جدا8216.32  بـباتنة1998-10-05

475من302:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1عین التـــــــــوتة | عین التوتة - متوسطة سیود علي حي السطا  | 05312: المؤسسة  

لموشي   ریان 25018006 مقبول8310.30  بـباتنة1998-12-15

نزار   ریان 25018008 قریب من الجید8413.22  بـباتنة1999-01-01

حنیش   سارة 25018026 جید8514.40  بـعین التوتة1999-01-11

فورار   رونق 25017998 جید جدا8616.27  بـعین التوتة1999-02-07

صیفي   شمس الدین 25018084 مقبول8711.18  بـعین التوتة1998-03-15

یزاوي   شروق 25018076 مقبول8811.30  بـعین التوتة1998-10-05

عریوة   سندس ریان 25018062 مقبول8910.86  بـعین التوتة1998-12-15

475من303:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2عیـــــن التوتـــــــــــــة | تیالطو - متوسطة جاب اهللا محمد  | 05314: المؤسسة  

رمضاني   عبدالجلیل 25018756 مقبول110.64  بـباتنة1996-07-10

جاب اهللا   علي 25018774 مقبول210.94  بـتیالطو1997-06-06

جروالذیب   محمد 25018864 قریب من الجید313.08  بـورقلة1999-02-19

میھوبي   مونى 25018902 مقبول410.94  بـتیالطو1996-04-04

جاب اهللا   ھبة 25018956 مقبول511.90  بـتیالطو1996-04-10

قایم   ھیثم 25018968 مقبول610.38  بـتیالطو1996-06-14

میھوبي   نصرالدین 25018923 مقبول710.12  بـتیالطو1997-03-22

مھماھي   وئام 25018972 قریب من الجید812.00  بـعین التوتة1999-09-16

زغیني   اكرم 25018453 مقبول911.70  بـباتنة1996-05-28

مھماھي   اكرام 25018450 قریب من الجید1012.04  بـعین التوتة1996-08-10

حواس   ایمن 25018480 مقبول1111.18  بـعین التوتة1998-08-16

بوقربة   ایة 25018473 جید1215.90  بـسطیف1999-03-08

بن دراجي   حنان 25018525 قریب من الجید1312.16  بـعین التوتة1996-07-19

حواس   بسمة 25018501 قریب من الجید1413.16  بـتیالطو1998-03-03

طبي   خلود 25018550 قریب من الجید1512.24  بـعین التوتة1996-04-05

جرو الذیب   رمیسة 25018599 قریب من الجید1612.90  بـالقنطرة1996-09-22

ھواري   رامي 25018571 مقبول1711.66  بـعین التوتة1997-01-09

شاوي   خولة 25018553 قریب من الجید1813.16  بـالقنطرة1997-11-10

علوي   سارة 25018630 قریب من الجید1912.54  بـعین التوتة1998-09-16

قدوري   رمزي 25018597 جید2015.98  بـتیالطو1998-11-03

بن دراجي   سمیرة 25018668 قریب من الجید2112.16  بـعین التوتة1998-07-08

جلید   سعاد 25018648 قریب من الجید2212.46  بـعین التوتة1999-10-21

475من304:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2عیـــــن التوتـــــــــــــة | المنطقة السكنیة عین التوتة / م | 05320: المؤسسة  

بوقنة   یوسف 25019012 مقبول110.28  بـعین التوتة1995-07-06

مدور   ولید 25018994 مقبول210.32  بـعین التوتة1996-02-17

غشام   یعقوب 25019006 جید314.62  بـعین التوتة1998-04-13

لوشان   یسرى 25019003 جید414.14  بـعین التوتة1998-06-24

بن خلیفة   عصام 25018766 مقبول510.24  بـعین التوتة1995-08-14

لوشان   عقبة 25018771 مقبول610.76  بـعین التوتة1995-11-10

بیطام   عبد الكریم 25018747 مقبول710.14  بـاوالد عوف1997-03-09

سعادة   عبد النور 25018755 مقبول811.02  بـباتنة1997-07-25

بیطام   عبد الناصر 25018753 مقبول910.14  بـباتنة1997-12-16

بن سماعین   علي 25018775 مقبول1010.02  بـعین التوتة1998-01-03

ماجدة   عقاقبة 25018770 جید1114.46  بـعین التوتة1998-02-15

بوشالغم   عمار 25018779 قریب من الجید1212.00  بـباتنة1998-08-10

دحماني   عزیز 25018763 قریب من الجید1312.36  بـعین التوتة1998-09-14

معمري   عبد الغاني 25018745 مقبول1411.66  بـباتنة1998-10-17

تمرابط   عبد الرحیم 25018744 قریب من الجید1512.08  بـباتنة1998-12-13

زیاني   عصماء 25018768 مقبول1610.46  بـعین التوتة1999-01-03

سعادة   فرحات 25018813 مقبول1710.30  بـباتنة1995-04-01

بوجالل   فریدة 25018819 قریب من الجید1812.18  بـاوالد عوف1997-00-00

موراد   فارس 25018800 مقبول1910.58  بـعین التوتة1997-01-29

منصوري   فؤاد 25018796 مقبول2010.14  بـباتنة1998-02-01

بوخالفة   كنزة 25018832 قریب من الجید2112.46  بـعین التوتة1998-02-14

بن سماعین   فاطمة الزھراء 25018806 جید جدا2216.02  بـعین التوتة1998-05-03

دلندة   فؤاد 25018797 مقبول2311.52  بـعین التوتة1998-07-05

زرقین   فریال 25018816 جید2414.90  بـعین التوتة1998-09-29

475من305:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2عیـــــن التوتـــــــــــــة | المنطقة السكنیة عین التوتة / م | 05320: المؤسسة  

العقون   فیروز 25018823 جید2514.40  بـعین التوتة1998-12-25

حداد   كریم 25018826 جید جدا2617.18  بـعین التوتة1998-12-31

مخلوفي   محمد االمین 25018867 مقبول2710.22  بـعین التوتة1996-01-22

بن احمد   محمد لمین 25018872 مقبول2810.04  بـعین التوتة1996-03-18

قرشاش   مرام 25018875 مقبول2911.42  بـعین التوتة1996-12-26

لونانسة   محمد 25018861 قریب من الجید3012.82  بـعین التوتة1998-02-12

بن عمار   لخمیسي 25018846 مقبول3110.66  بـتیالطو1998-03-01

ابركان   لطفي 25018849 مقبول3210.54  بـعین التوتة1998-05-10

بن بركات   كنزة 25018843 مقبول3310.24  بـالقنطرة1998-09-11

بوعزیز   لیدیا 25018851 قریب من الجید3413.86  بـعین التوتة1998-10-09

مرعوش   مایسة 25018857 قریب من الجید3512.82  بـعین التوتة1998-11-07

رحماني   مریم 25018882 قریب من الجید3613.84  بـعین التوتة1998-12-10

ھدان   محمد عالء الدین 25018871 جید3714.42  بـعین التوتة1998-12-28

قرادي   موسى عبد المأمون 25018901 مقبول3810.02  بـعین التوتة1996-01-03

قجوج   مسعود 25018893 مقبول3910.98  بـعین التوتة1996-02-26

لونانسة   ھشام 25018961 مقبول4010.56  بـعین التوتة1996-06-29

مدور   میلود 25018903 مقبول4110.82  بـتیغرغار1996-07-29

ھدان   نجیب 25018913 مقبول4211.56  بـعین التوتة1997-02-20

رحماني   ناصر 25018905 مقبول4311.44  بـعین التوتة1997-03-18

شعبان   منصف 25018896 مقبول4410.44  بـباتنة1997-10-23

بوقنة   نوراالسالم 25018946 مقبول4510.30  بـعین التوتة1997-12-25

قارح   نوال 25018927 قریب من الجید4613.68  بـعین التوتة1998-01-07

بوخالفة   ھارون 25018953 جید4714.74  بـعین التوتة1998-02-10

رحماني   وائل 25018973 مقبول4811.92  بـعین التوتة1998-04-02

برحال   ھدى 25018959 قریب من الجید4913.24  بـعین التوتة1998-05-08

بن سماعین   منى 25018897 جید5014.54  بـعین التوتة1998-06-03

حواسي   ھاجر 25018950 مقبول5111.10  بـعین التوتة1998-06-17

نزار   وفاء 25018982 مقبول5210.34  بـعین التوتة1998-08-02

راھم   مھدي أسامة 25018899 مقبول5310.72  بـعین التوتة1998-11-07
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لونانسة   نجوى 25018912 جید5415.48  بـعین التوتة1998-11-24

تمرابط   منى 25018898 قریب من الجید5512.12  بـعین التوتة1998-12-02

حداد   ھناء 25018965 جید5614.42  بـعین التوتة1999-02-06

لوشان   إبتسام 25018418 مقبول5711.68  بـعین التوتة1998-07-07

بوخالفة   أكرم 25018408 جید5814.66  بـعین التوتة1999-05-26

حطابي   ایمن 25018475 مقبول5910.32  بـعین التوتة1996-10-19

لونانسة   امجد 25018468 مقبول6010.16  بـعین التوتة1997-06-27

عواشریة   السعید 25018459 قریب من الجید6113.32  بـعین التوتة1997-07-16

عزوزي   اسمھان 25018449 مقبول6210.44  بـعین التوتة1997-11-11

بوخالفة   اسامة 25018443 مقبول6310.80  بـباتنة1998-01-17

زكور   اسالم 25018445 قریب من الجید6412.46  بـباتنة1998-02-05

حداد   امال 25018465 مقبول6511.44  بـعین التوتة1998-02-12

حداد   اسماء 25018446 قریب من الجید6612.84  بـعین التوتة1998-02-17

مدور   امال 25018466 مقبول6711.62  بـعین التوتة1998-02-21

بوترعة   اماني 25018467 ممتاز6818.50  بـعین التوتة1998-06-22

قارح   اكرام 25018452 مقبول6910.04  بـعین التوتة1998-07-17

بن ام السعد   امیرة 25018470 قریب من الجید7013.06  بـعین التوتة1998-09-26

بن محمد   ایمن 25018482 قریب من الجید7113.20  بـعین التوتة1998-09-26

بوھنتالة   امیر 25018469 مقبول7211.70  بـعین التوتة1998-11-05

بن ام السعد   خالد 25018531 مقبول7310.04  بـعین التوتة1994-12-23

یحیاوي   باسم 25018494 مقبول7410.92  بـعین التوتة1996-01-14

سالم   حسام الدین 25018515 مقبول7510.08  بـعین التوتة1996-02-03

مدور   حسین 25018518 قریب من الجید7612.72  بـتیغرغار1996-06-14

بن ام السعد   بالل 25018502 مقبول7711.34  بـعین التوتة1996-07-15

بوداود   تقي الدین 25018508 مقبول7810.84  بـعین التوتة1996-10-14

تمرابت   حیاة 25018530 جید7914.40  بـمروانة1997-02-24

رحماني   حكیم 25018520 مقبول8011.40  بـعین التوتة1997-04-06

زیتوني   حمزة 25018523 جید8114.24  بـعین التوتة1997-05-06

قادري   حسینة 25018519 جید8215.18  بـباتنة1998-07-28
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خاطر   جالل 25018510 قریب من الجید8312.30  بـباتنة1998-08-02

قجة   جواد 25018512 مقبول8410.08  بـعین التوتة1998-09-30

لوشان   ایمن 25018493 قریب من الجید8513.12  بـباتنة1998-12-14

بن مخلوف   برھان الدین 25018499 قریب من الجید8613.92  بـعین التوتة1998-12-25

حرسوس   حنین أشواق 25018528 جید8715.84  بـعین التوتة1999-03-13

بیطام   راضیة 25018568 مقبول8810.16  بـعین التوتة1995-12-02

زید   زكریاء 25018615 مقبول8910.54  بـعین التوتة1996-08-18

زیاد   خالد سیف الدین 25018546 مقبول9010.92  بـعین التوتة1996-11-12

شناف   رامي 25018570 مقبول9110.18  بـعین التوتة1996-12-21

ھزیل   خدیجة 25018547 مقبول9211.42  بـعین التوتة1997-05-27

حداد   زینة 25018622 مقبول9310.04  بـعین التوتة1997-06-02

بوكرة   ذكرى 25018563 مقبول9411.68  بـعین التوتة1997-08-03

شالغمة   رانیة 25018573 مقبول9511.22  بـعین التوتة1997-09-26

بن علجیة   خالد 25018544 قریب من الجید9613.84  بـعین التوتة1998-03-16

قوارف   ریان 25018607 مقبول9711.90  بـعنابة1998-05-25

حداد   رحمة 25018579 قریب من الجید9812.20  بـعین التوتة1998-06-22

بن رحال   خالد 25018545 قریب من الجید9912.88  بـعین التوتة1998-08-19

حمازة   رومیسة 25018604 جید10015.44  بـعین التوتة1998-09-05

زروال   خولة 25018555 قریب من الجید10112.12  بـباتنة1998-10-21

بن علجیة   دنیا رحمة 25018562 جید10214.74  بـعین التوتة1998-10-23

بلولة   خدیجة 25018548 قریب من الجید10313.84  بـباتنة1998-12-19

بن عمومة   سامیة 25018643 مقبول10410.30  بـعین التوتة1995-08-05

مخلوفي   سید علي 25018673 مقبول10510.80  بـعین التوتة1996-06-08

بن سماعین   سفیان 25018652 مقبول10610.28  بـعین التوتة1997-01-29

ھروس   شرف الدین 25018676 مقبول10710.18  بـعین التوتة1997-05-28

عواشریة   سامیة 25018645 جید10814.86  بـعین التوتة1997-07-05

دلندة   سلیمان 25018659 قریب من الجید10912.02  بـعین التوتة1997-10-20

بن عمومة   سھام 25018671 مقبول11010.00  بـعین التوتة1998-03-16

بلخیري   سعاد 25018646 جید11114.00  بـعین التوتة1998-03-24
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بن سماعین   سناء 25018670 مقبول11210.90  بـعین التوتة1998-04-03

ناصر   سمیة 25018664 جید11314.50  بـعین التوتة1998-06-13

بن باشة   سعاد 25018647 مقبول11410.04  بـعین التوتة1998-10-06

زید   سلمى 25018656 قریب من الجید11513.42  بـعین التوتة1998-10-26

بلخیري   صالح الدین 25018713 مقبول11611.30  بـعین التوتة1997-04-15

زیتوني   عبد الحمید 25018728 مقبول11710.74  بـعین التوتة1997-11-05

رحماني   شھیناز 25018693 قریب من الجید11812.82  بـعین التوتة1998-05-18

دلندة   شیماء 25018696 جید11915.56  بـمداوروش1998-07-02

بن محجوزة   صبرینة 25018707 جید12015.44  بـعین التوتة1998-07-25

یوب   صالح الدین 25018714 قریب من الجید12113.28  بـعین التوتة1998-11-18

رحماني   شیماء 25018699 قریب من الجید12212.26  بـعین التوتة1998-12-30
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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رواحنة   یعقوب 25019005 مقبول110.64  بـمعافة1996-06-01

بن منصر   یوسف 25019015 مقبول211.36  بـمولیة معافة1997-03-19

حربوش   یمینة 25019009 جید315.04  بـمولیة معافة1998-01-03

مدور   وھیبة 25018995 جید جدا417.84  بـتیغرغار1998-03-21

مساعدیة   یوسف 25019018 قریب من الجید512.98  بـراس الواد1998-04-12

حربوش   یمینة 25019010 قریب من الجید612.52  بـمولیة معافة1998-08-22

سویكي   عبد المالك 25018751 مقبول710.34  بـتاسرغینت معافة1996-02-14

حمودي   عبلة 25018761 مقبول810.02  بـعین التوتة1996-08-02

حمودي   عبد القادر 25018746 مقبول911.68  بـبني فضالة1997-05-01

سعادة   عبد الكریم 25018748 مقبول1011.66  بـمولیة معافة1998-12-01

حربوش   فاطمة الزھراء 25018802 مقبول1111.24  بـمولیة معافة1996-01-15

رواحنة   فطیمة الزھرة 25018821 مقبول1210.74  بـعین الناقة1997-11-18

سعادة   كریمة 25018829 قریب من الجید1312.22  بـمولیة معافة1998-01-21

رواحنة   فایزة 25018809 قریب من الجید1412.78  بـسیدي عقبة1998-02-12

بن خرور   فایزة 25018811 مقبول1510.66  بـعین التوتة1998-11-20

حربوش   محمد رضا 25018869 قریب من الجید1612.56  بـمولیة معافة1995-01-28

علواش   محمد أمین 25018865 قریب من الجید1712.02  بـمروانة1995-02-20

خرشوش   نجمة 25018910 مقبول1810.86  بـبني فضالة1994-04-03

مني   ھشام 25018962 قریب من الجید1912.94  بـتاسرغینت معافة1997-02-03

الوناس   نور الھدى 25018932 جید2015.42  بـعین التوتة1998-03-17

قاقي   نور الھدى 25018944 مقبول2111.38  بـتاسرغینت معافة1998-04-04

مدور   نجاة 25018909 مقبول2210.58  بـتاسرغینت معافة1998-05-23

حمودي   نصر الدین 25018920 قریب من الجید2313.50  بـعین التوتة1998-06-10

مدور   أسامة 25018401 قریب من الجید2412.04  بـتاسرغینت معافة1997-03-29
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حربوش   أحمد 25018398 مقبول2510.52  بـمولیة معافة1998-01-25

مدور   إلھام 25018426 جید2615.14  بـمنعة1998-04-29

یحیاوي   أنیس 25018414 مقبول2710.58  بـعین التوتة1998-09-14

شناف   إلھام 25018427 مقبول2811.14  بـتاسرغینت معافة1998-12-22

ریغي   الطاھر 25018461 مقبول2910.08  بـعین التوتة1995-03-21

حمامشة   السعید 25018458 مقبول3010.68  بـمعافة1996-11-25

مدور   بلقاسم 25018506 مقبول3111.24  بـتاسرغینت معافة1996-01-19

رواحنة   بالل 25018503 مقبول3210.32  بـعین التوتة1996-12-12

مدور   حنیفة 25018527 جید3314.32  بـتاسرغینت معافة1998-03-23

سعادة   حدة 25018513 ممتاز3418.28  بـمولیة معافة1998-09-07

مدور   رابح 25018566 مقبول3511.70  بـتاسرغینت معافة1995-01-23

رزاق   سلیم 25018657 مقبول3611.54  بـعین التوتة1996-08-20

مدور   سعیدة 25018649 قریب من الجید3713.00  بـتاسرغینت معافة1996-11-30

مدور   سمیر 25018667 قریب من الجید3812.42  بـتاسرغینت معافة1997-02-23

سعادة   شھرة 25018679 قریب من الجید3912.16  بـمولیة معافة1998-00-00

قاقي   سعیدة 25018650 مقبول4011.18  بـعین التوتة1998-02-13

رواحنة   سمرة 25018663 قریب من الجید4113.16  بـتاسرغینت معافة1998-05-17

حربوش   سلسبیل 25018655 قریب من الجید4212.82  بـمولیة معافة1998-09-01
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بوخالفة   یمامة 25019007 مقبول110.64  بـعین التوتة1995-09-14

بوخالفة   یاسر عبد المطلب 25018996 قریب من الجید212.40  بـعین التوتة1996-04-04

عزوز   یسرى 25019002 مقبول311.20  بـعین التوتة1997-02-20

درید   یاسمین 25018997 قریب من الجید412.76  بـتقرت1997-04-01

بیطام   یوسف 25019017 قریب من الجید512.22  بـعین التوتة1998-03-24

قطافي   یاسمین 25018998 مقبول611.68  بـعین التوتة1998-03-29

رحماني   یوسف 25019019 مقبول711.76  بـعین التوتة1998-07-05

زكور   یسرى 25019004 جید815.30  بـعین التوتة1998-07-21

بوخالفة   وفاء 25018993 مقبول910.70  بـباتنة1998-10-14

بیطام   عفاف 25018769 مقبول1010.46  بـعین التوتة1995-03-19

بن سماعین   عیسى 25018781 مقبول1111.12  بـعین التوتة1997-11-01

رحمون   عبد المنعم 25018752 قریب من الجید1212.04  بـعین التوتة1998-03-15

رحماني   علي أیمن 25018776 قریب من الجید1313.10  بـعین التوتة1998-04-04

بوخالفة   عیسى 25018782 جید1414.96  بـعین التوتة1998-05-12

بوقنة   عزیزة 25018765 قریب من الجید1513.20  بـعین التوتة1998-06-09

لوشان   عصام 25018767 قریب من الجید1612.66  بـباتنة1998-06-16

درید   كنزة 25018831 مقبول1710.96  بـتقرت1995-11-27

لوشان   فتحیة 25018812 مقبول1810.80  بـباتنة1996-05-19

بیطام   فایزة 25018808 مقبول1910.76  بـعین التوتة1996-12-20

العشي   فاطمة الزھراء 25018804 قریب من الجید2012.12  بـعین التوتة1997-12-16

زیان   فطیمة الزھراء 25018822 قریب من الجید2112.46  بـعین التوتة1998-01-02

رحماني   فریال 25018815 ممتاز2218.83  بـعین التوتة1998-01-03

بن سماعین   فاطمة الزھراء 25018805 جید2315.08  بـعین التوتة1998-03-14

بوخالفة   فاطمة الزھراء 25018807 جید2415.28  بـعین التوتة1998-06-17
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زروال   فادیة 25018798 قریب من الجید2512.22  بـعین التوتة1998-09-02

قرشاش   المیة 25018844 مقبول2611.36  بـعین التوتة1995-12-26

حفایظیة   مروة 25018876 قریب من الجید2712.14  بـعین التوتة1996-10-28

بیطام   مروة 25018877 قریب من الجید2812.36  بـعین التوتة1996-12-12

بوعكار   لیدیة 25018852 مقبول2911.22  بـباتنة1996-12-22

زرزور   لطفي 25018848 قریب من الجید3012.86  بـعین التوتة1997-03-05

بن یحوب   محمد إلیاس 25018866 مقبول3110.68  بـعین التوتة1997-09-10

قطافي   مایسة 25018856 قریب من الجید3212.42  بـعین التوتة1997-11-23

رداح   مروة 25018878 مقبول3311.64  بـعین التوتة1998-02-05

سیش   مجدة 25018858 قریب من الجید3412.02  بـبسكرة1998-03-31

درار   المیة 25018845 جید3514.04  بـعین التوتة1998-05-23

ناصري   مراد 25018874 جید3614.42  بـعین التوتة1998-07-14

بیطام   مریم 25018881 جید3714.08  بـعین التوتة1998-08-28

شینار   محمد رضا 25018870 جید3814.74  بـعین التوتة1998-10-10

بیطام   نصر الدین 25018918 مقبول3910.12  بـأوالد عوف1995-03-19

قطافي   نسرین 25018916 قریب من الجید4012.88  بـعین التوتة1995-10-11

بن سماعین   نجاة 25018908 مقبول4111.80  بـعین التوتة1996-04-12

برحال   نادیة 25018904 قریب من الجید4213.38  بـعین التوتة1996-08-02

شاوش   وداد 25018974 مقبول4311.92  بـأم البواقي1996-08-19

بلولة   وسام 25018978 مقبول4411.32  بـعین التوتة1997-02-26

العقون   وسیم 25018980 مقبول4511.48  بـباتنة1997-03-26

بوقلعة   نور اإلسالم 25018928 مقبول4610.78  بـبوقاعة1997-04-12

قطافي   نور الدین 25018931 مقبول4710.34  بـباتنة1997-06-10

بوشدة   ھاني شاكر 25018955 مقبول4810.34  بـعین التوتة1997-09-16

حمامشة   ھدى 25018958 مقبول4910.20  بـعین التوتة1997-10-07

عواشریة   وفاء 25018981 مقبول5011.36  بـعین التوتة1997-12-25

برحال   ھارون 25018952 مقبول5110.46  بـعین التوتة1998-02-02

أوجحیح   نور الھدى 25018943 مقبول5210.92  بـباتنة1998-03-17

یحیاوي   مناد 25018895 قریب من الجید5313.60  بـاألبیار1998-04-18
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عقاقبة   نصر الدین 25018919 جید5414.16  بـعین التوتة1998-04-23

بیطام   ھاجر 25018949 مقبول5510.88  بـعین التوتة1998-04-28

سحساحي   نریمان 25018915 قریب من الجید5613.88  بـعین التوتة1998-05-22

بن مھدي   ھند 25018966 قریب من الجید5712.92  بـعین التوتة1998-05-27

بوجالل   نورالدین 25018947 مقبول5810.06  بـعین التوتة1998-07-10

زكور   نور الھدى 25018945 جید5915.16  بـعین التوتة1998-07-30

جوزة   مھدي ریاض عالء الدین 25018900 قریب من الجید6013.92  بـباتنة1998-09-01

تواتیت   نصر الدین 25018921 قریب من الجید6112.30  بـعین التوتة1998-09-02

العقون   وردة 25018975 جید6214.50  بـعین التوتة1998-09-13

بیطام   وردة 25018976 مقبول6311.70  بـعین التوتة1998-09-18

تواتیت   نجود 25018911 قریب من الجید6413.10  بـعین التوتة1998-10-04

بن مھدي   ھاشم 25018954 مقبول6511.94  بـعین التوتة1998-12-06

شینار   نورھان 25018948 جید6615.40  بـعین التوتة1998-12-20

بیطام   أكرم 25018406 قریب من الجید6712.00  بـباتنة1995-10-02

بیطام   إیمان 25018428 قریب من الجید6813.78  بـعین التوتة1995-12-10

زكور   أمیرة منال 25018411 مقبول6910.78  بـعین التوتة1997-05-23

رحماني   إدریس 25018420 مقبول7011.14  بـعین التوتة1997-06-24

لوشان   إكرام 25018423 مقبول7111.28  بـتقرت1997-07-02

بندي   أمیمة 25018412 قریب من الجید7212.58  بـعین التوتة1997-07-17

مباركي   أمل بلقیس 25018409 مقبول7311.16  بـباتنة1997-08-19

مسعودي   إیناس 25018429 مقبول7411.62  بـعین التوتة1997-10-08

جاب اهللا   أبو بكر 25018396 مقبول7510.56  بـعین التوتة1997-10-29

مرعوش   أمیرة 25018410 مقبول7611.60  بـقایس1997-12-03

خرف اهللا   آیة 25018394 مقبول7711.18  بـباتنة1998-01-11

مطاق   إبتسام 25018417 قریب من الجید7812.22  بـعین التوتة1998-01-12

مقدم   أبو بكر 25018397 قریب من الجید7913.06  بـعین التوتة1998-03-11

لونانسة   أیوب 25018415 مقبول8010.38  بـباتنة1998-03-25

قادري   أسماء 25018404 جید جدا8116.20  بـعین التوتة1998-05-20

بعطوش   أنس 25018413 مقبول8210.44  بـباتنة1998-05-21
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جرف   إسالم 25018421 مقبول8311.02  بـعین التوتة1998-06-06

خاطر   أحمد خلیل 25018399 جید8415.46  بـعین التوتة1998-07-07

بن محمد   أكرم 25018407 مقبول8511.86  بـعین التوتة1998-08-20

قنیباردي   إسالم 25018422 قریب من الجید8613.52  بـعین التوتة1998-08-28

عقاري   آیة 25018395 جید8714.66  بـعین التوتة1998-09-06

مخلوفي   أسماء 25018405 ممتاز8818.10  بـعین التوتة1998-10-19

عزوزي   إكرام 25018424 قریب من الجید8912.38  بـعین التوتة1999-04-24

حنیش   الزھرة 25018456 مقبول9011.96  بـعین التوتة1997-01-27

بوخالفة   السعید 25018460 قریب من الجید9113.94  بـعین التوتة1998-01-08

عبد الحق   الیاس 25018464 مقبول9211.20  بـعین التوتة1998-10-31

بلقاید   الجمعي 25018454 مقبول9311.46  بـعین التوتة1998-12-24

رجوح   ایمان 25018474 جید جدا9417.04  بـباتنة1999-01-16

برحال   خالد 25018532 مقبول9510.04  بـأوالد عوف1996-03-20

سنقوقة   بثینة 25018495 مقبول9611.18  بـبریكة1996-10-13

حوفاني   بدر الدین 25018497 مقبول9711.36  بـعین التوتة1997-01-14

لونانسة   بالل 25018504 مقبول9811.04  بـعین التوتة1997-11-30

العقون   حنان 25018526 جید9914.84  بـباتنة1998-01-01

زیتوني   حمزة 25018524 قریب من الجید10012.84  بـعین التوتة1998-02-08

فرحات   بثینة 25018496 قریب من الجید10112.86  بـعین التوتة1998-04-12

علواش   بسام 25018500 قریب من الجید10213.54  بـعین التوتة1998-06-15

قطافي   براھیم 25018498 مقبول10311.82  بـعین التوتة1998-11-25

بوقفة   رمزي 25018594 قریب من الجید10412.02  بـعین التوتة1995-06-24

لونانسة   خلود 25018549 مقبول10510.35  بـعین التوتة1995-08-04

شالغمة   رمزي 25018596 مقبول10611.30  بـعین التوتة1996-01-21

موراد   دنیا 25018559 مقبول10710.80  بـعین التوتة1996-01-22

مقري   سارة 25018624 مقبول10811.32  بـباتنة1996-08-30

أوبیش   سارة 25018625 مقبول10910.12  بـعین التوتة1996-12-13

بونیف   ریان 25018606 جید11014.18  بـباتنة1997-01-30

معط اهللا   سارة 25018627 مقبول11110.16  بـباتنة1997-10-29
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فنطازي   زینب 25018620 قریب من الجید11213.28  بـعین التوتة1998-01-18

بلخیري   رومیسة 25018602 قریب من الجید11313.84  بـعین التوتة1998-02-06

زیداني   ریمة 25018613 قریب من الجید11412.72  بـعین التوتة1998-02-08

زیتوني   سارة 25018629 قریب من الجید11512.00  بـعین التوتة1998-02-12

مزروع   سامي 25018632 مقبول11611.68  بـعین التوتة1998-02-27

رحماني   رانیة نور الیقین 25018575 قریب من الجید11713.24  بـعین التوتة1998-04-26

زروال   زیاد 25018617 مقبول11811.42  بـعین التوتة1998-04-27

رحماني   زینب 25018621 قریب من الجید11913.84  بـسریانة1998-05-08

برباش   رومیسة 25018603 قریب من الجید12013.16  بـعین التوتة1998-05-29

مذكور   رحاب 25018577 مقبول12111.74  بـعین التوتة1998-05-31

بوقفة   رشا 25018593 مقبول12211.66  بـعین التوتة1998-06-04

رمضاني   ذكرى 25018564 جید12315.92  بـعین التوتة1998-06-16

بلخیر   زاكي 25018614 مقبول12410.14  بـعین التوتة1998-06-23

شالغمة   خولة 25018554 جید12514.72  بـباتنة1998-07-09

عبد القادر/ شینار   ریان  25018609 قریب من الجید12612.10  بـعین التوتة1998-09-17

عقون   ریم 25018611 قریب من الجید12712.68  بـعین التوتة1998-10-03

بوخالفة   ریحانة 25018610 مقبول12811.88  بـعین التوتة1998-10-17

وناسي   راضیة 25018569 جید12915.04  بـباتنة1998-12-18

بوزاھر   روان ذكرى 25018600 مقبول13011.72  بـعین التوتة1999-01-22

عقاري   خلیل الرحمان 25018552 قریب من الجید13112.60  بـعین التوتة1999-02-04

بن مخلوف   شھرزاد 25018680 مقبول13210.58  بـبني مخلوف1997-01-25

رحماني   سعیدة 25018651 جید جدا13316.06  بـعین التوتة1998-03-30

بیطام   شھرا زاد 25018678 قریب من الجید13413.04  بـعین التوتة1998-07-05

دلندة   شھرزاد 25018681 قریب من الجید13512.46  بـباتنة1998-10-22

بوسھلة   سمیة 25018665 مقبول13610.60  بـأریس1998-12-13

حمزة   صالح الدین 25018709 مقبول13710.26  بـعین التوتة1995-04-29

بیطام   عامر 25018722 قریب من الجید13812.66  بـعین التوتة1996-08-04

عزوز   شیماء 25018695 مقبول13910.52  بـعین التوتة1996-09-17

بن عمومة   صبرینة 25018705 مقبول14011.82  بـعین التوتة1997-08-13
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بوزیدي   صبرین 25018702 مقبول14110.84  بـعین التوتة1997-08-15

بوقنة   طارق 25018717 مقبول14210.68  بـعین التوتة1997-11-01

عوفي   عبد الحكیم 25018727 مقبول14310.46  بـعین التوتة1997-11-09

مدور   صابر 25018700 قریب من الجید14413.27  بـباتنة1998-01-05

حرسوس   عبد الحمید 25018729 قریب من الجید14512.26  بـعین التوتة1998-03-05

بن بوزة   عبد الرؤوف 25018731 مقبول14610.64  بـعین التوتة1998-08-19

لونانسة   صباح 25018701 ممتاز14718.90  بـعین التوتة1998-10-14

معافي   شیماء 25018697 مقبول14811.78  بـعین التوتة1998-10-29

نفیسي   صفیة 25018708 جید جدا14917.02  بـباتنة1998-12-30
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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بن عمومة   فارس 25019451 مقبول110.82  بـعین التوتة1995-09-19

عواشریة   فارس 25019452 قریب من الجید212.32  بـاوالد عوف1995-12-01

بن عمومة   غنیة 25019447 مقبول310.58  بـعین التوتة1995-12-25

زكور   فطیمة الزھرة 25019465 مقبول411.44  بـباتنة1996-08-27

رحماني   كریمة 25019468 مقبول510.18  بـعین التوتة1997-02-25

بیطام   كریمة 25019469 مقبول611.76  بـعین التوتة1997-04-09

بیطام   عیاش 25019444 مقبول711.58  بـباتنة1997-05-02

بن خرور   فضیلة 25019462 مقبول811.10  بـبوزینة1997-07-02

كعنیت   فرید 25019461 مقبول910.02  بـباتنة1998-04-21

فتح اهللا   كریمة 25019470 قریب من الجید1013.70  بـعین التوتة1998-04-30

مخربش   عبیر 25019433 جید جدا1116.14  بـعین التوتة1998-07-27

حقي   عفاف 25019437 مقبول1211.30  بـعین التوتة1998-12-20

بوراس   لبنى 25019487 مقبول1310.20  بـعین التوتة1996-05-13

بویش   كنزة 25019483 مقبول1410.90  بـعین التوتة1996-12-03

بالة   لزھر 25019492 مقبول1511.64  بـعین التوتة1997-02-14

تواتیت   محمد 25019508 مقبول1610.66  بـعین التوتة1997-02-16

قطافي   لبنى 25019488 مقبول1711.24  بـباتنة1997-04-02

بیطام   كنزة 25019484 مقبول1810.62  بـعین التوتة1997-06-05

بوللواح   المیة 25019486 مقبول1911.38  بـعین التوتة1997-06-20

زروال   نجمة 25019568 مقبول2011.84  بـعین التوتة1998-03-21

محبوبي   محمدالطاھر 25019538 مقبول2110.32  بـتازولت1998-05-09

بن شعیرة   محمد أمین 25019518 مقبول2211.84  بـعین التوتة1998-06-22

بلمیھوب   ناریمان 25019564 جید2314.40  بـعین التوتة1998-10-18

جبابلیة   محمد لمین 25019536 مقبول2411.90  بـباتنة1998-11-01
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بردعي   لبنى 25019490 جید2514.36  بـباتنة1998-11-18

بن عمومة   نورة 25019606 مقبول2610.31  بـعین التوتة1994-07-13

شادة   نسرین 25019593 مقبول2711.68  بـعین التوتة1995-02-21

عواشریة   نورة 25019607 قریب من الجید2813.85  بـعین التوتة1997-05-30

قطافي   نجیب 25019582 مقبول2911.06  بـعین التوتة1997-06-08

بھدة   نجیب 25019583 مقبول3010.74  بـعین التوتة1997-08-22

جبابلیة   نورھان 25019608 قریب من الجید3112.54  بـعین التوتة1998-06-11

بوھنتالة   ھبة 25019617 ممتاز3218.52  بـباتنة1998-06-13

زروال   نذیر 25019589 مقبول3311.40  بـعین التوتة1998-08-06

نفیسي   ھارون 25019616 مقبول3410.00  بـعین التوتة1998-08-25

زعرات   نزھة الریان 25019591 جید3515.92  بـعین التوتة1999-01-28

بالة   ھشام 25019632 مقبول3610.04  بـعین التوتة1996-10-12

بن منصور   یاسمینة 25019658 مقبول3710.18  بـعین التوتة1997-07-11

میلي   یاسین 25019661 جید3814.54  بـخنشلة1998-08-22

رحماني   یسمین 25019666 مقبول3910.36  بـعین التوتة1998-09-13

شالغمة   یعقوب 25019669 قریب من الجید4012.10  بـعین التوتة1999-10-15

جما طي   اسمھان 25019120 مقبول4110.38  بـعین التوتة1995-04-04

اوراغ   ابتسام 25019114 مقبول4210.44  بـعین التوتة1995-12-23

عكاش   اسماء 25019119 مقبول4310.96  بـعین التوتة1998-11-30

رحماني   حكیمة 25019190 مقبول4410.68  بـعین التوتة1995-02-08

وناسي   جمال الدین 25019168 مقبول4511.52  بـعین التوتة1996-02-02

جماطي   حنان 25019197 مقبول4610.96  بـتازولت1996-10-26

بن نجاعي   خدیجة 25019205 مقبول4710.46  بـعین التوتة1997-01-24

حفصاوي   السعید 25019138 مقبول4810.34  بـعین التوتة1997-01-28

بارة   خدیجة 25019206 جید4915.30  بـعین التوتة1998-01-26

جبابلیة   امیرة 25019146 مقبول5010.38  بـباتنة1998-03-22

اوجحیح   ایمن 25019150 قریب من الجید5113.94  بـعین التوتة1998-05-05

لعور   اسمھان 25019131 قریب من الجید5212.18  بـباتنة1998-05-11

بوجالل   خالد 25019202 قریب من الجید5312.50  بـعین التوتة1998-06-20
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بن زھیرة   خولة 25019219 قریب من الجید5413.60  بـعین التوتة1998-06-30

محبوبي   حبیب شوقي 25019182 جید5514.84  بـباتنة1998-07-05

مقران   خالد 25019203 جید جدا5616.04  بـبوزینة1998-08-24

سراي   حسام الدین 25019188 مقبول5710.14  بـعین التوتة1998-09-12

بوخالفة   اصالة 25019134 قریب من الجید5812.88  بـعین التوتة1998-10-07

رحماني   اسمھان 25019132 قریب من الجید5912.44  بـعین التوتة1998-12-08

بن نجاعي   زھرة 25019282 مقبول6011.40  بـعین التوتة1994-09-14

اخضر   رمزي 25019249 مقبول6110.48  بـعین التوتة1994-11-11

لبرارة   رھیوه 25019255 مقبول6210.00  بـفرنسا1996-01-27

شاطر   رومیسة 25019256 مقبول6310.92  بـعین التوتة1996-05-28

بوخالفة   سمیر 25019310 مقبول6410.24  بـعین التوتة1997-01-11

بن محمد   سالف 25019305 قریب من الجید6512.60  بـعین التوتة1997-06-21

زروال   سفیان 25019299 مقبول6610.22  بـعین التوتة1997-10-07

ھوادف   سفیان 25019300 مقبول6710.22  بـعین التوتة1998-01-13

حیواني   رانیة 25019238 قریب من الجید6813.60  بـعین التوتة1998-02-04

شالغمة   سھام 25019319 مقبول6910.74  بـباتنة1998-02-23

زروال   زیاد 25019283 مقبول7010.20  بـعین التوتة1998-04-02

بولبینة   سفیان 25019302 مقبول7110.72  بـبوزینة1998-04-19

بھدة   رمزي 25019252 مقبول7210.48  بـعین التوتة1998-04-27

زروال   سارة 25019293 جید7314.56  بـعین التوتة1998-05-21

بایدي   رونق 25019258 جید جدا7416.10  بـ عین التوتة1998-07-31

كباس   سامیة 25019296 جید جدا7516.16  بـعین التوتة1998-08-03

ھالة   ریان 25019262 مقبول7610.52  بـعین التوتة1998-10-19

عبابسة   ریمة 25019268 جید7715.70  بـعین التوتة1998-11-06

تیفرنت   ریان 25019263 جید7814.68  بـعین التوتة1998-11-26

لكبیر   رائد 25019235 قریب من الجید7913.90  بـعین التوتة1998-12-06

معمري   سفیان زین العابدین 25019304 مقبول8010.50  بـعین التوتة1998-12-24

لونانسة   رانیة 25019239 مقبول8111.78  بـعین التوتة1999-01-16

بوعزیز   ریان 25019264 جید8215.56  بـعین التوتة1999-06-11
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ناصر   رانیة 25019240 جید جدا8316.96  بـباتنة1999-08-08

بیطام   عادل 25019387 مقبول8410.52  بـعین التوتة1997-04-16

بوزیدي   عبد الرؤوف 25019395 مقبول8510.34  بـباتنة1997-12-02

شباحي   شیماء 25019352 مقبول8611.32  بـعین التوتة1998-01-01

جبابلیة   صالح 25019362 مقبول8710.24  بـعین التوتة1998-01-03

بن علجیة   شیماء 25019355 قریب من الجید8813.08  بـباتنة1998-04-11

بوحالس   عبد الوھاب 25019417 قریب من الجید8913.48  بـعین التوتة1998-05-26

تواتي   شمس الدین 25019339 جید9014.52  بـعین التوتة1998-06-14

شیح   صابر 25019361 مقبول9111.66  بـعین التوتة1998-07-31

لوشان   شیماء 25019358 مقبول9210.20  بـعین التوتة1998-09-06

درار   صونیھ 25019383 قریب من الجید9313.60  بـعین التوتة1998-09-12

محبوبي   عائشة 25019385 قریب من الجید9413.38  بـعین التوتة1998-10-05

حارك   شمس الدین 25019340 مقبول9510.28  بـعین التوتة1998-10-22

وادفل   سیف الدین 25019332 مقبول9611.82  بـعین التوتة1998-11-28

اوراغ   عبد الرزاق 25019399 قریب من الجید9713.33  بـعین التوتة1998-11-28

شاطر   شاكر 25019334 قریب من الجید9813.08  بـعین التوتة1998-12-07

عطیة   أسماء 25019054 قریب من الجید9913.32  بـعین التوتة1998-01-25

میھوب   أماني 25019064 قریب من الجید10013.16  بـعین التوتة1998-02-07
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ثابت   فیروز 25019466 قریب من الجید112.18  بـباتنة1997-11-21

بوجالل   عصمة 25019436 مقبول210.78  بـعین التوتة1998-02-09

بیطام   فاطمة 25019455 قریب من الجید312.52  بـباتنة1998-06-25

عبابسة   فطیمة الزھراء 25019464 جید414.68  بـعین التوتة1998-08-19

ھبول   فاطمة الزھرة 25019457 قریب من الجید513.94  بـعین التوتة1998-10-09

مراح   عماد الدین 25019442 قریب من الجید613.58  بـعین التوتة1999-01-08

عزوزي   كنزة 25019481 مقبول711.70  بـتیالطو1995-05-25

عقاقبة   مسعود 25019550 مقبول811.04  بـعین التوتة1996-10-29

بوخالفة   مھدي 25019558 مقبول910.60  بـعین التوتة1996-12-09

بوجالل   لیندة 25019500 مقبول1011.36  بـعین التوتة1997-02-05

تیري   محسن 25019503 مقبول1111.58  بـعین التوتة1997-04-25

مطاق   مریم 25019546 جید1214.30  بـعین التوتة1998-04-18

تواتي   منار 25019556 جید جدا1317.34  بـعین التوتة1998-06-07

بعطوش   مریم 25019547 مقبول1411.36  بـعین التوتة1998-08-13

دخینات   محمد 25019513 مقبول1510.88  بـعین التوتة1998-09-01

زیاني   نجم الدین 25019566 قریب من الجید1613.02  بـباتنة1998-09-07

العباسي   محمود 25019539 مقبول1711.98  بـعین التوتة1998-10-09

لحمر   محمد 25019514 مقبول1811.26  بـعین التوتة1998-10-26

لوشن   محمد أثیر 25019515 قریب من الجید1912.52  بـعین التوتة1998-12-10

بعطوش   مالك 25019554 قریب من الجید2013.76  بـعین التوتة1999-03-31

مداس   نورالھدى 25019605 مقبول2110.74  بـعین التوتة1996-02-25

زعرات   نور الھدى 25019603 قریب من الجید2212.66  بـعین التوتة1998-05-23

دلندة   ھاجر 25019611 قریب من الجید2312.00  بـعین التوتة1998-06-01

لونانسة   نوال 25019599 قریب من الجید2412.98  بـباتنة1998-07-06
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علواش   ھاجر 25019612 قریب من الجید2513.74  بـعین التوتة1998-07-13

عرعار   ھاجر 25019614 مقبول2610.62  بـعین التوتة1998-11-14

بن خلیفة   نھاد 25019597 مقبول2711.84  بـباتنة1998-12-23

حمزة   ھدایة 25019619 جید جدا2816.40  بـعین التوتة1999-04-07

شیحة   وائل الدین 25019646 مقبول2911.70  بـعین التوتة1998-03-12

كعبار   ھند 25019636 قریب من الجید3013.73  بـعین التوتة1998-03-19

لبرارة   وائل 25019645 مقبول3111.98  بـباتنة1998-05-30

لونانسة   ھند 25019637 قریب من الجید3212.34  بـنقاوس1998-08-07

كواص   ولید 25019654 قریب من الجید3312.10  بـعین التوتة1998-08-12

مراس   ولید 25019655 مقبول3411.46  بـعین التوتة1998-08-17

بوشریف   وداد 25019647 قریب من الجید3512.76  بـعین التوتة1998-08-28

بن مھدي   ھند 25019638 قریب من الجید3612.36  بـعین التوتة1998-09-07

قطافي   یاسمینة 25019659 مقبول3711.10  بـعین التوتة1998-12-30

بوشده   ھیثم ضیاء الدین 25019642 مقبول3810.52  بـباتنة1999-01-14

بوزاھر   أیمن شمس الدین 25019093 مقبول3910.48  بـعین التوتة1997-01-01

بعطوش   إسالم الدین 25019098 مقبول4010.44  بـباتنة1997-04-29

بوترعة   أیمن 25019084 مقبول4111.96  بـعین التوتة1998-01-21

ثابت   إیمان 25019107 مقبول4210.92  بـعین التوتة1998-01-28

لموشي   أیمن 25019085 قریب من الجید4313.06  بـعین التوتة1998-06-23

وادفل   إیمان 25019111 مقبول4411.56  بـعین التوتة1998-07-10

ھاللة   إكرام 25019102 جید جدا4516.30  بـعین التوتة1998-07-17

رمضاني   أیمن 25019087 مقبول4610.60  بـعین التوتة1998-10-04

حموتة   أیوب 25019095 قریب من الجید4713.84  بـعین التوتة1998-10-26

بن نجاعي   أیمن 25019090 مقبول4811.06  بـعین التوتة1998-11-09

بوقلعة   أیمن 25019091 قریب من الجید4912.82  بـعین التوتة1998-12-29

صراع   إیثري 25019106 مقبول5011.90  بـعین التوتة1999-02-26

ثابت   الطاھر 25019141 مقبول5110.06  بـعین التوتة1994-09-18

أرزقي   حكیمة 25019191 مقبول5210.58  بـعین التوتة1996-01-16

لموشي   تقي الدین 25019164 مقبول5311.76  بـعین التوتة1996-03-22
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عزوز   ایمان 25019148 مقبول5411.96  بـعین التوتة1997-01-09

حداد   بالل 25019156 مقبول5510.96  بـعین التوتة1997-02-23

بشتلة   خالد علي 25019204 مقبول5610.19  بـعین التوتة1997-03-22

یوسفي   خولة 25019216 مقبول5711.34  بـعین التوتة1997-06-03

زید   خولة 25019217 مقبول5810.74  بـعین التوتة1997-07-23

عقاقبة   توفیق 25019166 مقبول5910.24  بـعین التوتة1997-09-26

فورار   حمزة 25019195 قریب من الجید6013.36  بـعین التوتة1997-11-26

حدوشي   خلود 25019210 مقبول6110.64  بـعین التوتة1998-01-28

لبرارة   خولة 25019218 قریب من الجید6213.26  بـعین التوتة1998-02-01

بشتلة   تقي الدین 25019165 جید6314.32  بـعین التوتة1998-02-10

بوعزیز   بالل 25019158 مقبول6410.58  بـعین التوتة1998-02-11

بن علجیة   ایة 25019147 قریب من الجید6512.44  بـعین التوتة1998-07-16

محبوبي   حسام 25019185 مقبول6610.64  بـعین التوتة1998-07-27

بوللواح   حكیم 25019189 قریب من الجید6712.84  بـعین التوتة1998-09-16

قطافي   الصدیق 25019140 قریب من الجید6812.14  بـعین التوتة1998-09-18

بن مخلوف   حیاة 25019201 جید جدا6916.20  بـعین التوتة1998-10-07

بن یحیى   جمیلة 25019170 قریب من الجید7013.90  بـعین التوتة1998-11-03

فتحة   بلقیس 25019161 قریب من الجید7113.34  بـباتنة1998-11-13

بن حلیس   خلود 25019211 قریب من الجید7212.92  بـعین التوتة1998-12-27

رمضاني   خلود 25019212 جید7314.20  بـعین التوتة1999-03-11

بن مخلوف   خلود 25019213 جید7414.74  بـعین التوتة1999-06-21

أمالل   سارة 25019290 مقبول7510.24  بـعین التوتة1996-03-14

عرعار   ریمة 25019267 مقبول7610.18  بـأدرار1997-01-17

میھوبي   رمزي 25019251 مقبول7710.26  بـعین التوتة1997-07-08

بوللواح   سارة 25019292 مقبول7811.40  بـعین التوتة1997-11-24

أمیر   سفیان 25019301 مقبول7910.40  بـعین التوتة1998-02-06

حمزة   رانیة حلیمة 25019241 قریب من الجید8012.58  بـعین التوتة1998-02-17

بوخالفة   رامي 25019236 جید8115.94  بـعین التوتة1998-05-24

بودوح   ساره 25019294 مقبول8210.10  بـعین التوتة1998-06-28
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فورار   رجاء 25019243 قریب من الجید8313.84  بـعین التوتة1998-07-02

جبابلیة   سلسبیل 25019306 قریب من الجید8412.90  بـعین التوتة1998-07-02

عوفي   سمیرة 25019314 جید جدا8516.72  بـباتنة1998-09-02

عقاقبة   ربعیة ندى 25019242 قریب من الجید8612.38  بـعین التوتة1998-09-12

جبابلیة   رفیق 25019247 مقبول8711.26  بـعین التوتة1998-09-13

لبراره   زكریاء 25019270 قریب من الجید8813.40  بـعین التوتة1998-09-25

لونانسة   دالل 25019233 مقبول8911.02  بـعین التوتة1998-09-29

تواتیت   ذكرى 25019234 قریب من الجید9013.92  بـباتنة1998-10-27

جبابلیة   زكریاء 25019281 مقبول9110.62  بـباتنة1998-12-11

تواتیت   سفیان 25019303 مقبول9210.32  بـعین التوتة1998-12-24

أبركان   شھیناز 25019344 مقبول9310.20  بـباتنة1994-03-31

رداح   شمس الدین 25019338 مقبول9410.70  بـعین التوتة1995-05-22

مھناوي   صونیة 25019381 مقبول9510.84  بـعین التوتة1995-08-31

دلندة   عبد الحمید 25019393 قریب من الجید9612.82  بـعین التوتة1995-11-14

قطافي   عبد الرؤوف 25019394 مقبول9710.72  بـباتنة1996-06-11

بن مخلوف   عبد الغني 25019404 مقبول9811.48  بـعین التوتة1997-03-04

جبابلیة   عبد المالك 25019411 قریب من الجید9912.86  بـعین التوتة1997-10-12

خاطر   عبد الھادي 25019416 مقبول10011.38  بـعین التوتة1997-12-28

سراي   شیماء 25019353 مقبول10110.70  بـبسكرة1998-02-11

بوعون   صوریة 25019370 قریب من الجید10213.69  بـعین التوتة1998-02-12

مھمائي   عبد القادر 25019406 مقبول10311.04  بـعین التوتة1998-03-01

حرز اهللا   شیماء 25019354 جید10414.10  بـعین التوتة1998-03-22

حمزة   عبد الحق 25019391 مقبول10510.92  بـعین التوتة1998-03-27

لوریدي   عبد العزیز 25019402 قریب من الجید10612.48  بـعین التوتة1998-04-03

تواتیت   شیماء 25019356 جید10714.00  بـعین التوتة1998-05-12

مخلوفي   شروق 25019336 مقبول10811.20  بـأوالد عوف1998-07-14

جبابلیة   عبد المطلب 25019412 جید10914.84  بـباتنة1998-09-08

مرابطي   عبد الحكیم 25019392 جید11014.44  بـعین التوتة1998-11-23

العشي   عبد اللطیف 25019408 قریب من الجید11113.68  بـعین التوتة1998-12-04

475من325:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3عین التوتة | عین التوتة - زیغود یوسف حي المعلمین / م | 05321: المؤسسة  

بوقلعة   عبد النور 25019415 قریب من الجید11212.16  بـعین التوتة1998-12-20

بیطام   عبد العزیز 25019403 جید11315.12  بـعین التوتة1999-01-02

أرزقي   أحالم 25019037 مقبول11410.32  بـعین التوتة1995-10-08

محي الدین   أسامة 25019046 مقبول11511.70  بـعین التوتة1996-01-01

عبیش   أحمد 25019039 مقبول11610.84  بـباتنة1996-01-02

بولخوخ   أسامة 25019047 مقبول11710.62  بـعین التوتة1997-01-15

لعمیدي   أحمد 25019040 مقبول11810.66  بـباتنة1997-02-10

أعراب   أسماء 25019055 قریب من الجید11913.20  بـعین التوتة1998-03-04

بوجالل   أحمد فارس 25019042 قریب من الجید12012.06  بـعین التوتة1998-04-14

جارف   أسامة 25019050 قریب من الجید12112.82  بـعین التوتة1998-06-21

أبركان   أكرم محمد األمین 25019062 مقبول12210.66  بـعین التوتة1998-08-03

دخینات   أحمد 25019041 مقبول12310.72  بـعین التوتة1998-09-01

بن دراجي   أمال 25019063 قریب من الجید12412.82  بـعین التوتة1998-10-04

لبریكي   آمنة 25019033 مقبول12510.08  بـعین التوتة1998-11-10

رحماني   أسامة 25019052 مقبول12610.16  بـعین التوتة1998-12-30

475من326:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 3عین التوتة | عین التوتة -زیداني عبد الرحمن حي حمادة/ م | 05322: المؤسسة  

بوللواح   فارس 25019453 مقبول111.00  بـباتنة1996-10-06

بترة   عالء الدین 25019439 مقبول210.26  بـعین التوتة1997-01-28

فرحي   فطیمة 25019463 مقبول310.68  بـعین التوتة1997-06-15

مردف   غادة 25019446 مقبول410.94  بـباتنة1997-09-05

زعبوب   عبیر 25019432 مقبول511.76  بـعین التوتة1997-12-07

شینار   علویة 25019440 مقبول611.70  بـسفیان1998-03-11

بویلي   فاطمة 25019456 قریب من الجید712.80  بـعین التوتة1998-09-01

شیحة   غنیة 25019448 جید815.96  بـباتنة1998-10-03

بن عامر   فدوى 25019460 جید جدا916.14  بـعین التوتة1998-11-28

عزوز   محمد 25019505 مقبول1011.74  بـباتنة1995-07-30

عقون   نجیب 25019570 مقبول1110.66  بـعین التوتة1996-01-28

شباحي   محمد لمین 25019535 قریب من الجید1212.56  بـعین التوتة1996-10-06

لوشان   ماجدة 25019501 مقبول1310.78  بـعین التوتة1997-01-11

شیحة   مریم 25019545 مقبول1410.71  بـعین التوتة1997-04-25

عرعار   لیلى 25019496 مقبول1511.90  بـعین التوتة1997-09-17

عراج   ناصر 25019565 قریب من الجید1613.06  بـعین التوتة1998-01-17

مخربش   محمد أسامة 25019516 مقبول1710.92  بـباتنة1998-03-02

بوقرة   محمد محسن 25019537 مقبول1810.80  بـعین التوتة1998-03-07

شدیدي   لبنى 25019489 جید1914.08  بـعین التوتة1998-03-18

بن مخلوف   نجمة 25019569 مقبول2011.35  بـعین التوتة1998-04-02

بوحالة   محمد 25019512 قریب من الجید2112.10  بـعین التوتة1998-06-17

تواتیت   لمیاء 25019493 مقبول2210.44  بـعین التوتة1998-06-27

مخربش   ملیكة صبرین 25019555 جید جدا2316.52  بـعین التوتة1998-08-29

بھدة   مھدي 25019560 قریب من الجید2413.40  بـعین التوتة1998-12-09

475من327:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3عین التوتة | عین التوتة -زیداني عبد الرحمن حي حمادة/ م | 05322: المؤسسة  

قیرود   مروى 25019543 مقبول2511.42  بـباتنة1998-12-29

مخلوفي   نمیرة 25019596 مقبول2611.08  بـعین التوتة1996-08-09

میھوبي   نذیر 25019588 مقبول2710.72  بـباتنة1996-12-16

بوزعتر   نجیبة 25019585 قریب من الجید2813.88  بـوھران1997-01-08

سوالم   ھدى 25019620 قریب من الجید2912.20  بـعین التوتة1997-04-16

كیحل   نسرین 25019594 قریب من الجید3013.40  بـعین التوتة1998-04-28

بالة   ھجیرة 25019618 مقبول3110.50  بـعین التوتة1998-06-05

جلید   ھاجر 25019613 مقبول3211.46  بـعین التوتة1998-07-31

بوجالل   نور الھدى 25019604 جید3314.44  بـعین التوتة1998-10-23

بوجالل   نزیھة 25019592 مقبول3411.26  بـعین التوتة1998-11-16

بوخالفة   ندى 25019586 قریب من الجید3512.60  بـعین التوتة1999-01-06

قطافي   نریمان 25019590 قریب من الجید3612.70  بـعین التوتة1999-02-19

حمیدي   ھشام 25019631 مقبول3710.58  بـعین التوتة1996-07-04

حمودي   وسام 25019649 مقبول3810.98  بـعین التوتة1997-05-26

بن أم السعد   وردة 25019648 مقبول3910.68  بـعین التوتة1997-10-01

ثابت   یاسمین 25019656 مقبول4011.96  بـعین التوتة1998-01-21

بیطام   ھیثم 25019640 جید4114.80  بـعین التوتة1998-02-09

بن سماعین   ولید 25019652 قریب من الجید4213.24  بـعین التوتة1998-03-07

أبركان   ھیثم 25019641 مقبول4311.26  بـعین التوتة1998-03-09

قارح   ولید 25019653 جید4415.30  بـعین التوتة1998-03-16

سعیدي   ھناء 25019635 جید جدا4516.96  بـعین التوتة1998-07-20

أمیر   إسمھان 25019101 مقبول4610.81  بـعین التوتة1996-07-31

خماري   إلھام 25019103 مقبول4710.80  بـقصر بلزمة1997-09-30

زیادي   إلھام 25019104 مقبول4811.48  بـعین التوتة1997-12-18

حمودي   یونس 25019684 مقبول4910.74  بـعین التوتة1998-01-01

نصر   یوسف إسالم 25019682 قریب من الجید5013.46  بـعین التوتة1998-01-04

بوزیدي   إیمان 25019108 قریب من الجید5113.92  بـعین التوتة1998-02-12

بوخالفة   إیمان 25019109 مقبول5210.90  بـعین التوتة1998-03-04

یحیاوي   إسالم 25019097 مقبول5311.82  بـعین التوتة1998-07-13

475من328:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3عین التوتة | عین التوتة -زیداني عبد الرحمن حي حمادة/ م | 05322: المؤسسة  

منصوري   إخالص 25019096 مقبول5410.48  بـعین التوتة1998-07-27

مزروع   أیمن 25019086 قریب من الجید5512.84  بـباتنة1998-07-30

بن علجیة   أیمن 25019088 مقبول5610.46  بـعین التوتة1998-10-28

فرشة   إیمان 25019112 مقبول5710.92  بـعین التوتة1998-11-23

زیرق   أیمن 25019092 جید5815.06  بـباتنة1999-01-18

حیدوسي   حنان 25019196 مقبول5910.98  بـعین التوتة1995-01-16

ھوادف   حمزة 25019192 مقبول6011.18  بـعین التوتة1995-11-28

زعبوب   بثینة 25019151 مقبول6111.22  بـسفیان1996-01-24

دربالي   حوریة 25019199 قریب من الجید6213.10  بـعین التوتة1996-08-21

قطافي   الزھرة 25019136 جید جدا6316.06  بـأوالد عوف1997-04-20

حمودي   حدة 25019183 قریب من الجید6412.12  بـباتنة1998-01-28

دلندة   بدرالدین 25019153 قریب من الجید6513.46  بـعین التوتة1998-05-28

دعاس   بدر الدین 25019152 مقبول6611.98  بـعین التوتة1998-05-29

دھنون   حنان 25019198 جید6714.44  بـعین التوتة1998-09-23

عوفي   خولة 25019220 قریب من الجید6813.88  بـعین التوتة1998-09-29

فرشة   بالل 25019160 قریب من الجید6913.42  بـعین التوتة1998-11-21

بوجالل   السعید 25019139 قریب من الجید7012.60  بـعین التوتة1999-01-02

نواصري   رانیة 25019237 مقبول7110.84  بـعین التوتة1995-06-08

لبرارة   رمزي 25019250 مقبول7210.66  بـعین التوتة1995-10-01

بن علجیة   رمیسة 25019254 قریب من الجید7312.38  بـعین التوتة1996-05-14

معمري   سفیان 25019298 مقبول7411.12  بـعین التوتة1996-06-10

قدوري   دالل 25019232 مقبول7511.96  بـعین التوتة1996-08-04

لصفر   رضا 25019245 مقبول7611.30  بـعین التوتة1997-03-24

ثابت   سمیرة 25019313 مقبول7710.44  بـعین التوتة1997-05-17

حمودي   سارة 25019291 جید7814.86  بـعین التوتة1997-05-27

بوزیدي   رشیدة 25019244 جید7915.40  بـعین التوتة1998-04-09

تامرابط   رفیدة 25019246 مقبول8011.48  بـعین التوتة1998-04-26

زعیم   سھام 25019320 جید8115.74  بـعین التوتة1998-05-06

بن علي   ریان 25019260 مقبول8211.42  بـعین التوتة1998-05-07

475من329:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3عین التوتة | عین التوتة -زیداني عبد الرحمن حي حمادة/ م | 05322: المؤسسة  

بویلي   سناء 25019317 قریب من الجید8313.22  بـعین التوتة1998-05-22

بوشامة   رمال 25019248 قریب من الجید8413.20  بـباتنة1998-06-06

دیرش   سلمى 25019307 قریب من الجید8513.12  بـباتنة1998-11-16

لونانسة   خولة 25019231 جید جدا8616.86  بـعین التوتة1998-11-19

لوشان   عبیر 25019420 مقبول8711.20  بـعین التوتة1995-08-12

معماش   عبد السالم 25019400 مقبول8811.66  بـوادي الشعبة1995-10-24

مھماھي   شیماء 25019347 مقبول8910.44  بـعین التوتة1996-05-31

دلندة   شیماء 25019350 مقبول9010.36  بـباتنة1997-06-05

عزوزي   شیماء 25019351 مقبول9111.82  بـعین التوتة1997-07-21

مخربش   صبرینة 25019364 جید9214.86  بـعین التوتة1997-08-02

فرشة   عائشة شیماء 25019386 مقبول9311.12  بـعین التوتة1997-12-26

عریفي   شھر الدین 25019341 مقبول9411.42  بـعین التوتة1998-03-01

لعمیدي   عاشور 25019388 مقبول9510.72  بـعین التوتة1998-05-11

صكاوي   عبد الجلیل 25019390 قریب من الجید9613.50  بـعین التوتة1998-05-19

زیاني   عبد الرحیم 25019397 مقبول9711.76  بـعین التوتة1998-06-08

بلقاسمي   شیماء رونق 25019360 قریب من الجید9812.68  بـعین التوتة1998-08-02

لبریكي   شھرزاد 25019342 مقبول9911.70  بـعین التوتة1998-08-18

مفتاح   شیماء 25019359 جید10015.02  بـعین التوتة1998-09-10

فنطازي   شھیناز 25019346 مقبول10111.68  بـباتنة1998-09-22

فرشة   صھیب 25019369 مقبول10211.70  بـعین التوتة1998-12-21

قعودة   أحمد 25019038 مقبول10310.52  بـباتنة1996-00-00

منصوري   أیمن 25019070 مقبول10410.92  بـعین التوتة1996-07-06

قطافي   أسامة 25019048 مقبول10510.88  بـعین التوتة1997-03-06

تلي   أمیمة 25019065 قریب من الجید10612.44  بـعین التوتة1998-01-07

لقرع   أمینة 25019067 قریب من الجید10712.40  بـباتنة1998-02-06

زمولي   آمال 25019031 قریب من الجید10812.48  بـعین التوتة1998-03-06

راھم   أنیس یعقوب 25019069 مقبول10911.80  بـباتنة1998-05-03

عبابسة   آیة 25019035 قریب من الجید11013.64  بـعین التوتة1998-05-24

بلفرحي   أشرف زینو 25019057 جید جدا11116.20  بـعین التوتة1998-05-24

475من330:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3عین التوتة | عین التوتة -زیداني عبد الرحمن حي حمادة/ م | 05322: المؤسسة  

لونیس   أكرم 25019059 قریب من الجید11212.94  بـحیدوسة1998-06-27

برحایل   آیة 25019036 جید جدا11316.36  بـعین التوتة1998-07-23

میھوبي   أكرم عبد الوھاب 25019061 مقبول11410.88  بـباتنة1998-10-03

لموشي   أحمد مسعود 25019044 مقبول11511.18  بـسیدي امحمد1998-11-10

475من331:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1آریـــــــــــــس | متوسطة البشیر االبراھیمي آریس  | 05330: المؤسسة  

شمالل   ھاجر 25020200 مقبول110.32  بـسطیف1996-11-29

یزه   ھاني 25020206 مقبول211.44  بـآریس1997-11-28

بوعبلھ   ھاجر 25020201 مقبول311.34  بـآریس1997-12-14

بعزیز   یاسین 25020227 قریب من الجید412.36  بـآریس1998-01-16

معاتقھ   نور الھدى 25020197 قریب من الجید512.86  بـآریس1998-02-19

قبابلھ   ھدى 25020208 مقبول610.10  بـآریس1998-03-25

قاري   یحي 25020230 قریب من الجید712.06  بـآریس1998-10-17

بن كاوحھ   وھیبة 25020222 قریب من الجید813.72  بـآریس1998-10-26

مناعي   یونس 25020246 قریب من الجید912.24  بـاریس1997-01-01

بوختاش   لبنى 25020097 مقبول1010.46  بـآریس1996-04-06

محمدي   محمد أمین 25020120 مقبول1110.66  بـآریس1996-10-27

بلیدو   لمیاء 25020100 مقبول1211.40   بـاریس1996-12-12

مختاري   محمد األمین 25020123 مقبول1310.14  بـأریس1997-06-19

بن ترسیھ   لینھ 25020109 مقبول1410.24  بـفم الطوب1997-09-01

غزاز   لبنى 25020098 مقبول1510.10  بـآریس1998-01-15

مناعي   مباركة 25020112 قریب من الجید1613.74  بـآریس1998-01-20

بن كاوحھ   لیلى 25020105 مقبول1711.92  بـاریس1998-09-05

بغیاي   لینة 25020108 قریب من الجید1813.16   بـاریس1998-10-05

غزاز   ناصر 25020161 مقبول1910.04  بـآریس1995-07-18

یزه   مریم 25020150 مقبول2010.70  بـاریس1996-01-02

بلیلي   نعیمة 25020180 مقبول2110.36  بـآریس1996-01-16

زعتر   نصیرة 25020177 مقبول2210.26  بـآریس1996-02-26

فتح اهللا   ناصر 25020162 مقبول2311.20  بـآریس1996-04-14

بوتمامین   مریم 25020151 مقبول2411.80  بـآریس1996-08-18
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بودرسھ   نجالء 25020169 مقبول2511.24  بـاریس1996-10-02

مدغول   نبیل 25020164 مقبول2610.06  بـاریس1997-09-02

قرزه   نجمة 25020172 جید2715.70  بـآریس1998-01-06

مزوزي   نجاح 25020168 جید جدا2816.66  بـاریس1998-01-24

بوعبلھ   مروة 25020147 مقبول2911.50  بـآریس1998-01-27

بلیلي   نجاة 25020166 مقبول3011.94  بـباتنة1998-02-04

سلمي   مونھ 25020159 مقبول3110.78  بـالمغیر1998-02-20

لحول   عنترة 25020054 مقبول3210.44  بـآریس1995-08-24

بن عزیزه   كنزة 25020082 قریب من الجید3312.90  بـاریس1996-08-30

غماز   فاروق 25020055 مقبول3410.90  بـآریس1997-04-06

دربالي   فاطمة الزھراء 25020057 جید جدا3516.56  بـراس الوادي1998-01-03

شمالل   فرید 25020064 جید3615.92  بـآریس1998-03-08

حموتھ   فردوس 25020063 جید3715.04  بـاریس1998-06-23

طیوح   فتیحة 25020062 جید جدا3816.50  بـآریس1998-07-25

منزر   فاطمة زھراء 25020058 جید3915.46  بـآریس1998-09-11

بن عزیزة   عبد الحكیم 25019996 مقبول4011.58  بـآریس1994-04-10

غداده   عبد الغاني 25020011 مقبول4110.50  بـتیغانمین1996-04-12

بوتعقاقین   عبد الوھاب 25020024 مقبول4210.26   بـاریس1997-04-01

بن مشیش   عبلھ 25020029 مقبول4311.86  بـتیغانمین1998-01-03

معلم   عربیة 25020030 مقبول4410.34  بـثنیة العابد1998-01-17

قرزه   عبد الرزاق 25020006 مقبول4510.02  بـآریس1998-05-02

لحلواح   عبد العزیز 25020010 مقبول4610.06   بـاریس1998-05-02

یزه   عبد الناصر 25020022 قریب من الجید4713.10  بـآریس1998-05-23

مارزه   عصام 25020033 مقبول4811.76  بـاریس1998-06-25

بودارن   عبد الوھاب 25020025 قریب من الجید4912.98  بـآریس1998-09-07

شوفي   عبد النور 25020023 مقبول5011.84  بـباتنة1999-01-30

دغامنة   دحمان 25019845 مقبول5110.24  بـآریس1995-03-21

زغدار   ریاض 25019867 مقبول5210.06  بـآریس1996-12-12

معتوق   ریاض 25019869 مقبول5310.10  بـآریس1998-01-13
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بھدي   رباب 25019860 جید5415.66  بـآریس1998-02-28

بوستة   رمزي 25019864 مقبول5511.94  بـآریس1998-03-11

بن مشیش   راضیة 25019854 قریب من الجید5613.08  بـمشونش1998-03-24

مدغول   ریاض 25019870 قریب من الجید5712.10  بـاریس1998-06-04

بعزیز   رمزي 25019865 مقبول5810.06  بـاریس1998-07-01

بوغداده   زراري 25019875 مقبول5911.86  بـآریس1998-08-16

خمیس   رانیة 25019858 جید6014.90  بـتبسة1998-09-17

نوري   ریاض 25019871 مقبول6110.36  بـوھران1998-09-28

غزاز   شھاب الدین 25019957 مقبول6210.38  بـاریس1995-12-25

بن شعایب   عبد الحق 25019982 مقبول6310.30  بـاریس1997-11-15

بن یكن   شیماء 25019964 مقبول6410.42  بـاریس1998-01-04

بیشي   سیف الدین 25019953 قریب من الجید6512.78  بـاریس1998-05-31

مزوج   سوسن 25019951 جید جدا6616.86  بـاریس1998-06-05

زعتر   صبیحة 25019967 مقبول6711.40  بـاریس1998-06-08

معلم   صفاء 25019968 قریب من الجید6812.18  بـأریس1998-06-11

بن شعایب   شھرة 25019959 جید6915.26  بـآریس1998-07-26

عزوي   صابر 25019966 جید7015.68  بـىریس1999-02-20

دربالي   إیمان 25019753 مقبول7110.72  بـآریس1996-08-16

بن نصر   خولة 25019832 مقبول7210.92   بـاریس1997-03-15

دغامنھ   بالل 25019777 مقبول7311.44  بـآریس1997-04-26

زغیشي   بثینة 25019769 مقبول7411.64  بـآریس1998-02-05

تالوماتن   جھینة 25019801 قریب من الجید7512.58  بـاریس1998-02-09

فافي   إیمان 25019757 مقبول7610.96  بـآریس1998-03-16

بولھاط   جمیلة 25019799 قریب من الجید7712.60  بـآریس1998-04-11

شكیوه   حبارة 25019804 مقبول7810.60  بـآریس1998-04-11

بعقیقي   بلقیس 25019779 جید جدا7916.70  بـآریس1998-05-26

عیشاوي   خلیل عبد الحمید 25019830 جید8014.06  بـباتنة1998-08-09

بن رمدان   جھید 25019800 قریب من الجید8113.40  بـآریس1998-10-21

بنشوري   احالم 25019760 قریب من الجید8213.08  بـاریس1998-11-14
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معاش   سلمى 25019919 مقبول8310.24  بـاریس1996-02-17

شوفي   سارة 25019899 مقبول8410.02   بـاریس1996-04-14

بلغماز   سلیم 25019921 مقبول8511.74  بـاریس1996-12-24

غمامزه   سلیم 25019922 مقبول8610.84  بـآریس1997-02-04

بلغماز   سلیم أیمن 25019923 مقبول8711.76  بـآریس1997-09-05

عیساوي   سمیة 25019927 جید جدا8816.90  بـآریس1998-05-17

فاضل   سارة 25019903 جید8915.30  بـباتنة1998-08-10

دغو   سفیان 25019917 مقبول9010.02  بـآریس1998-11-02

فرطاس   أحمد 25019703 مقبول9110.20  بـأریس1994-09-16

لحمر   أمیرة 25019714 مقبول9210.10  بـأریس1997-05-03

قوجیل   أمیرة 25019715 مقبول9311.48  بـآریس1997-09-17

بن عكشة   آیة 25019699 قریب من الجید9412.46  بـآریس1998-01-03

منزر   أیوب 25019731 مقبول9510.38  بـآریس1998-05-30

بن بولعید   أسامھ 25019707 قریب من الجید9612.48  بـآریس1998-06-06

رحموني   آیة 25019700 قریب من الجید9712.78  بـآریس1998-06-10

بن اعراب   آیة 25019701 ممتاز9818.14   بـاریس1998-06-11

دوشمان   إبتسام 25019732 جید9914.74  بـآریس1998-06-22

بن ضیف اهللا   أمال 25019710 مقبول10010.78  بـاریس1998-09-07

موساوي   أمیرة 25019716 قریب من الجید10112.78  بـآریس1998-09-11

بھلول   إسراء 25019734 جید جدا10217.84  بـباتنة1998-10-10

مرشي   أمیرة 25019717 مقبول10310.06  بـأریس1998-12-13

بن حودة   أمنة 25019712 جید جدا10416.48  بـغسیرة1999-02-23
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بوفضھ   نور الھدى 25020196 مقبول110.48  بـآریس1996-12-15

مارزه   وھیبة 25020221 قریب من الجید213.72  بـآریس1998-03-14

بن عزیزة   وحید 25020215 مقبول310.44  بـورقلة1998-05-20

بوسھلھ   وئام 25020213 جید414.78  بـآریس1998-06-19

زقاغ   لیلیا 25020106 قریب من الجید512.22  بـتكوت1998-01-18

زایدي   محمد 25020118 مقبول611.98  بـآریس1998-05-15

لحول   نوال 25020182 مقبول710.98  بـآریس1997-06-09

حموتھ   نصر الدین 25020176 مقبول810.18  بـآریس1998-04-26

الحدور   مروة 25020148 قریب من الجید912.38  بـأریس1998-10-03

بودر   عمر 25020053 قریب من الجید1013.24  بـآریس1998-07-01

عداسي   فاطمة 25020056 جید جدا1116.18  بـآریس1998-09-01

عمراني   رائد 25019851 جید جدا1217.72  بـآریس1998-06-26

طلحاوي   رامي 25019857 جید جدا1317.04  بـآریس1998-09-07

زغیشي   رانیة 25019859 مقبول1411.28  بـآریس1999-01-01

موساوي   شروق 25019955 مقبول1511.34  بـبسكرة1998-03-03

عزوي   سھام 25019945 مقبول1611.26  بـآریس1999-04-18

زغیشي   توفیق 25019782 مقبول1710.84  بـباتنة1996-10-12

بن عكشھ   إلیاس 25019751 مقبول1810.96  بـإشمول1997-02-06

درنوني   إیمان 25019756 جید1914.56  بـآریس1998-03-02

أوراغ   خولة 25019834 قریب من الجید2013.56  بـآریس1998-04-02

بارور   إسالم 25019748 مقبول2110.84  بـأریس1998-05-05

بده   بثینة 25019770 جید2215.30  بـأریس1998-05-30

بوتعقاقین   حنان 25019820 جید جدا2316.14  بـآریس1998-06-23

أبركان   المعتصم 25019766 ممتاز2418.30  بـأریس1998-07-12
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بعزیز   اسماء 25019762 مقبول2511.18  بـباتنة1998-09-03

بولقواس   جالل الدین 25019796 مقبول2611.38  بـإشمول1998-10-16

بن قوده   ابتسام 25019759 جید2714.80  بـآریس1998-11-11

بن نصر   تقي الدین 25019780 مقبول2811.82  بـآریس1999-02-06

عقون   إسالم 25019749 قریب من الجید2912.76  بـثنیة العابد1999-06-19

بلواعر   سمیرة 25019930 مقبول3011.74  بـتیغانمین1998-01-04

مدغول   سارة 25019902 قریب من الجید3113.08  بـآریس1998-07-23

بوراس   أمین 25019719 مقبول3210.58  بـآریس1994-02-12

بوعام   أمیرة 25019713 مقبول3310.76  بـأریس1996-12-27

بوتغریین   آیة 25019698 قریب من الجید3412.50  بـآریس1997-07-10

بن عكشة   أیمن بھاء الدین 25019729 مقبول3510.30  بـآریس1998-01-30

مسعودي   أیمن سیف الدین 25019730 مقبول3611.26  بـآریس1998-06-04

زغیشي   أیمن 25019728 قریب من الجید3713.62  بـآریس1999-04-26
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حلوفي   وردة 25020218 مقبول111.10  بـتیغانمین1997-03-16

داود   وداد 25020216 جید215.04  بـآریس1998-05-29

لعرابة   نور الھدى 25020199 قریب من الجید313.42  بـباتنة1998-08-26

مناعي   وھیبة 25020223 جید جدا417.06  بـآریس1998-11-23

أفرن   محمد 25020117 مقبول510.36  بـآریس1998-03-12

غداده   محمد 25020119 قریب من الجید612.30  بـآریس1998-06-25

توام   محمد أیمن 25020122 جید714.92  بـآریس1998-12-17

موساوي   نعیمة 25020179 قریب من الجید813.80  بـتیغانمین1995-02-25

بن غزال   مفیدة 25020155 مقبول910.88  بـتقرت1997-03-21

عتماني   مریم 25020153 مقبول1011.10  بـآریس1997-06-08

بلعیدي   نادیة 25020160 جید1115.92  بـآریس1998-01-01

بوقبال   منال 25020157 جید1214.26  بـآریس1998-05-20

مسعودي   فطومة 25020066 مقبول1310.62  بـتیغانمین1995-04-07

بن مشیش   عبد المجید 25020018 مقبول1410.50  بـآریس1996-12-24

بالح   عبد الحمید 25019999 مقبول1511.24  بـتیغانمین1997-05-02

بن عوانھ   عبد الحق 25019995 مقبول1610.00  بـآریس1998-06-16

عقري   عبد السمیع 25020008 قریب من الجید1713.80  بـباتنة1998-06-20

جبابرة   عبد الرؤوف 25020002 مقبول1810.26  بـآریس1999-02-06

بن مناع   دالل 25019846 جید1914.66  بـآریس1998-01-19

شراقة   ریان 25019872 جید2015.62  بـعین التوتة1998-10-03

بوھراوه   سھیلة 25019950 مقبول2111.98  بـآریس1997-07-10

موساوي   حسام 25019810 مقبول2210.16  بـآریس1997-06-14

یمامي   حمزة 25019816 مقبول2310.68  بـآریس1998-02-16

بعزیز   ثلجة 25019784 مقبول2410.12  بـتیغانمین1998-03-06
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سایحي   حیاة 25019822 جید2515.34  بـتیغانمین1998-03-10

بلباشھ   اسمھان 25019763 جید2614.04  بـتیغانیمین1998-03-17

غداده   حسناء 25019813 مقبول2710.64  بـآریس1998-04-04

كامش   بلعید 25019778 قریب من الجید2813.34  بـباتنة1998-04-07

مدوري   حنان 25019819 مقبول2910.42  بـآریس1998-06-01

دغو   إلیاس 25019752 جید3015.40  بـآریس1998-06-24

بعقیقي   بشرى 25019774 جید جدا3117.32  بـآریس1998-12-06

جبابرة   سمیر 25019928 مقبول3210.56  بـآریس1995-09-27

دربالي   زینب 25019896 قریب من الجید3313.72  بـتیغانمین1998-01-02

قاقي   سارة 25019901 قریب من الجید3413.36  بـآریس1998-01-24

بن كاوحھ   سفیان 25019916 مقبول3510.42  بـآریس1998-07-08

محرز   سلمى 25019920 جید3614.64  بـآریس1998-09-30

سلیماني   أمینة 25019722 مقبول3710.32  بـباتنة1997-11-10

مناعي   أسامة 25019705 قریب من الجید3812.92  بـآریس1998-01-05

مسعودي   أسامھ 25019706 جید جدا3916.54  بـآریس1998-04-08

بلباشھ   آسیة 25019695 قریب من الجید4013.50  بـآریس1998-05-29

لعرابة   أیمن 25019727 جید جدا4116.86  بـباتنة1998-10-29

475من339:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1آریـــــــــــــس | كیمل - متوسطة كعباشي عثمان  | 05333: المؤسسة  

شدیدة   رجاء 25019861 قریب من الجید113.82  بـشلیة1998-07-21

ورتال   شھرزاد 25019961 مقبول211.26  بـشلیا1997-11-04

بوسایح   شھلة 25019962 مقبول311.36  بـكیمل1998-03-28

شدیدة   صفاء 25019969 مقبول411.68  بـآریس1998-10-06

شبارة   خالد 25019824 مقبول511.64  بـكیمل1995-05-25

بیاضة   خدیجة 25019827 جید614.54  بـكیمل1998-04-04

قرین   بثینة 25019771 مقبول711.60  بـآریس1998-06-24

حبانة   ایمان 25019768 قریب من الجید813.22  بـباتنة1998-10-05

بوطویل   سخریة 25019909 قریب من الجید912.26  بـكیمل1997-07-03

كرارشة   سھام 25019933 مقبول1010.66  بـكیمل1997-10-08

475من340:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة محمود  بن عكشة آریس  | 05340: المؤسسة  

زغیشي   إیمان 25020297 مقبول111.06  بـاریس1997-01-04

بعلھ   إبتسام 25020292 مقبول211.02  بـاریس1997-06-17

مرشي   أسماء 25020276 جید315.38  بـاریس1997-11-15

بن ترسیھ   أیمن 25020288 قریب من الجید413.76  بـباتنة1998-05-18

تادبیرت   إیمان 25020300 قریب من الجید513.50  بـاریس1998-06-06

زغیشي   أحالم 25020269 جید614.10  بـاریس1998-06-16

زغیشي   إخالص 25020293 قریب من الجید713.90  بـاریس1998-06-24

وصاف   أیمن 25020289 جید جدا817.36  بـاریس1998-07-22

بن كاوحة   إلھام 25020296 جید914.74  بـاریس1999-04-14

بلجراف   سلمى 25020386 مقبول1010.76  بـاریس1995-03-18

لحول   ریاض 25020374 مقبول1110.68  بـاریس1995-04-25

مسعودي   دالل 25020362 مقبول1211.04  بـاشمول1997-04-18

مزیاني   شھرة 25020396 مقبول1311.10  بـاریس1998-01-21

حموتھ   صابر 25020401 قریب من الجید1412.10  بـاریس1998-02-14

حموتھ   سیف الدین 25020394 جید1515.34  بـاریس1998-04-14

بن یكن   راویة 25020368 قریب من الجید1612.96  بـاریس1998-05-13

زلیخ   سامیة 25020382 جید1714.24  بـفم الطوب1998-07-26

بن طازیة   رحمة 25020371 قریب من الجید1812.56  بـاریس1998-08-24

عوادي   رضا 25020372 مقبول1910.12  بـاریس1998-09-20

بوراس   سامیة 25020383 مقبول2011.08  بـاریس1998-09-20

ھادف   سمراء 25020388 مقبول2110.31  بـاریس1998-10-18

زاوش   سلیم 25020387 مقبول2210.06  بـاریس1998-12-04

بن داده   مراد 25020492 مقبول2310.66  بـاریس1995-07-01

مرشي   مریم 25020499 مقبول2411.02  بـاریس1996-03-24

475من341:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة محمود  بن عكشة آریس  | 05340: المؤسسة  

ھادف   فاطمة 25020468 مقبول2511.96  بـاریس1996-09-14

مرشي   فارس 25020466 مقبول2610.62  بـاریس1998-01-01

عفوفو   مروة 25020494 جید2714.50  بـاریس1998-01-06

بعزیز   محمد األمین 25020489 مقبول2811.10  بـاریس1998-02-16

بوقبال   كنزة 25020475 قریب من الجید2912.06  بـاریس1998-03-28

عسلي   محمد 25020487 مقبول3010.60  بـاریس1998-04-23

بن قلح   فارس 25020467 مقبول3111.50  بـاشمول1998-05-16

مذكور   كنزة 25020476 جید3215.46  بـاریس1998-06-04

مرشي   فوزیة 25020471 قریب من الجید3313.10  بـاریس1998-06-06

زغیشي   مروة 25020496 قریب من الجید3413.04  بـاریس1998-06-19

لعقون   ماجدة 25020485 جید جدا3516.17  بـاریس1998-09-01

بوبیدي   مریم 25020501 مقبول3610.24  بـاریس1998-09-10

یوسف   مروة 25020497 جید جدا3717.14  بـاریس1998-09-18

بلباشھ   كاھنة 25020473 قریب من الجید3813.50  بـاریس1998-10-17

بن سخریھ   كمال 25020474 مقبول3910.52  بـاریس1998-11-06

رحموني   كوثر 25020478 ممتاز4018.29  بـاریس1999-01-11

بوروح   یاسمینة 25020546 مقبول4110.54  بـاریس1995-01-07

مختاري   یاسین 25020547 مقبول4211.30  بـاریس1996-05-31

مزیلي   نورة 25020536 مقبول4310.50  بـاریس1997-02-11

بعزوزي   نعیمھ 25020533 مقبول4410.42  بـفم الطوب1997-05-03

بن كاوحھ   وسام 25020544 مقبول4510.22  بـاریس1997-06-13

حقاین   نسیمة 25020529 مقبول4610.36  بـاریس1997-08-07

بوربو   وسیلة 25020545 جید4715.88  بـاریس1998-03-18

مرشي   منال 25020515 مقبول4810.94  بـاریس1998-05-09

بعزیز   نریمان 25020525 قریب من الجید4913.33  بـمشونش1998-08-04

مسامح   وداد 25020542 جید5014.46  بـاریس1998-08-24

زموري   نجاة 25020523 مقبول5111.34  بـباتنة1998-10-20

شاھدي   وئام 25020541 جید5214.00  بـاریس1998-10-31

زغیشي   عبد العزیز 25020429 مقبول5310.16  بـاریس1994-10-14

475من342:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة محمود  بن عكشة آریس  | 05340: المؤسسة  

عمراني   عبد السالم 25020427 مقبول5411.00  بـاریس1996-04-28

براكنة   عبد الغني 25020431 مقبول5511.68  بـاریس1997-04-24

مرشي   عبد الحق 25020421 قریب من الجید5612.88  بـاریس1997-08-24

سباقي   عبد الرؤوف 25020423 مقبول5710.62  بـاریس1997-08-28

خنتوش   عبد المھیمن 25020436 قریب من الجید5812.18  بـاریس1997-12-14

مزیاني   غادة 25020450 قریب من الجید5913.10  بـاریس1998-01-14

نوري   عالء الدین 25020443 مقبول6011.42  بـاریس1998-03-22

بودة   علي بھاء الدین 25020446 قریب من الجید6113.24  بـباتنة1998-06-27

بن حوریة   عبد الرحیم 25020426 جید6215.76  بـاریس1998-09-07

حموتھ   حسام 25020333 مقبول6310.40  بـثنیة العابد1995-01-03

أوراغ   تقي الدین 25020327 مقبول6410.28  بـاریس1996-04-02

بزالھ   حنان 25020342 مقبول6511.04  بـاریس1997-03-11

بلدي   بالل 25020323 مقبول6610.68  بـاریس1998-01-05

عبابسھ   حلیم 25020339 قریب من الجید6713.98  بـاریس1998-02-05

بورقبة   خالد 25020345 مقبول6811.82  بـاریس1998-03-23

بوقبال   ابراھیم 25020314 مقبول6910.12  بـاریس1998-05-18

بن عزیزه   اسامھ 25020315 قریب من الجید7013.24  بـاریس1998-08-09

بودر   بالل 25020325 مقبول7110.26  بـاریس1998-10-19

مزوزي   تاشفین 25020326 جید7215.30  بـاریس1998-11-23

بودارن   حسناء 25020336 جید7315.28  بـاریس1998-12-17

475من343:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة الحجاج إشمول  | 05341: المؤسسة  

عزوي   أسماء 25020274 مقبول110.00  بـاشمول1996-07-05

عقاقنة   أسامة 25020272 مقبول210.48  بـآریس1997-02-19

عزوي   آمال 25020264 مقبول311.22  بـاشمول1998-01-04

لباللطة   أمین 25020285 قریب من الجید413.66  بـآریس1998-03-05

عزوي   أمیرة 25020282 قریب من الجید512.80  بـآریس1998-06-17

بوتعقاقین   إیمان 25020301 جید615.38  بـآریس1998-07-10

دوشمان   أحالم 25020270 قریب من الجید712.06  بـآریس1998-11-30

زروالي   شفیق 25020395 مقبول810.54  بـآریس1994-08-16

مرزوقي   ریمة 25020376 مقبول910.26  بـباتنة1996-09-02

عوتي   دلیلة 25020363 مقبول1010.04  بـاشمول1998-03-09

رابحي   رمزي 25020373 مقبول1110.00  بـآریس1998-08-13

بن عزة   راضیھ 25020366 مقبول1210.02  بـآریس1998-12-08

عبوبو   فاطمة 25020470 جید1314.70  بـاشمول1998-01-18

بلباشة   محي الدین 25020490 مقبول1410.10  بـاشمول1998-01-18

دربالي   یسرى 25020550 مقبول1511.24  بـاشمول1998-08-01

475من344:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة المنطقة السكنیة الجدیدة آریس  | 05342: المؤسسة  

عیساوي   یوسف 25020705 مقبول110.30  بـاریس1996-08-01

لباللطة   منال 25020679 مقبول210.94  بـآریس1997-10-16

دربالي   نورالھدى 25020690 جید جدا317.54  بـاریس1998-01-10

بوتمامین   یزید 25020703 مقبول410.83  بـاریس1998-02-14

صالحي   نور الھدى 25020688 قریب من الجید512.04  بـآریس1998-03-10

زروالي   مریم 25020678 قریب من الجید612.24  بـآریس1998-03-23

عثامنھ   ولید 25020700 قریب من الجید712.91  بـاریس1998-04-04

بوروح   یعقوب 25020704 مقبول810.54  بـآریس1998-04-04

بوكعبة   ھدى 25020693 مقبول910.54  بـآریس1998-05-29

زغیشي   نور الھدى 25020689 جید جدا1016.98  بـاریس1998-06-04

ھري   وفاء 25020697 جید جدا1117.96  بـآریس1998-06-14

مزوزي   منال 25020680 جید1214.54  بـآریس1998-07-03

بومرزوف   وفاء 25020698 مقبول1311.56  بـاریس1998-09-19

بن عبید   ناجي 25020684 جید1414.52  بـاریس1998-10-02

بالھ   منیر 25020681 مقبول1511.69  بـمشونش1998-10-06

تادبیرت   نوال 25020687 مقبول1610.28  بـآریس1998-10-22

منینة   كریمة 25020655 مقبول1710.74  بـآریس1996-07-17

مختاري   عبد الرحیم 25020643 مقبول1810.31  بـآریس1997-02-03

بوصیودة   ریان 25020625 مقبول1910.67  بـخنشلة1997-05-28

سباقي   لمیس 25020658 مقبول2010.74  بـقایس1997-08-23

سالوي   سلمى 25020633 مقبول2110.17  بـآریس1997-12-31

مناعي   شیماء 25020637 قریب من الجید2213.20  بـإشمول1998-02-11

لموشي   فیروز 25020653 جید جدا2316.19  بـثنیة العابد1998-03-17

زغیشي   زین الدین 25020628 قریب من الجید2413.28  بـآریس1998-03-18

475من345:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة المنطقة السكنیة الجدیدة آریس  | 05342: المؤسسة  

مدغول   كاھنة 25020654 جید2515.28  بـآریس1998-04-10

بولھاط   سمیحة 25020636 قریب من الجید2612.59  بـآریس1998-05-31

زروالي   عبد الرؤوف 25020642 جید2714.65  بـاریس1998-06-28

بوفضة   سلمى 25020634 جید2814.50  بـأریس1998-07-02

بورك   سارة 25020630 جید2914.52  بـآریس1998-07-30

بوحفنة   رمیساء 25020624 قریب من الجید3013.56  بـباتنة1998-08-04

بوحنیك   فدوى 25020651 قریب من الجید3113.15  بـآریس1998-08-08

سعادنة   سارة 25020631 قریب من الجید3212.61  بـآریس1998-08-09

سوانف   فدوى 25020652 مقبول3310.54  بـآریس1998-09-04

مشقوق   لبنى 25020656 مقبول3410.76  بـآریس1998-10-02

زایدي   لمیاء 25020657 جید جدا3517.13  بـآریس1998-10-06

بوراس   غادة 25020647 جید3615.70  بـآریس1998-10-12

بولحیس   لینة 25020659 مقبول3711.70  بـاریس1998-10-17

بن بھدي   محمد أمین 25020662 قریب من الجید3813.80  بـاریس1998-11-01

مشقوق   محمد 25020661 مقبول3910.63  بـآریس1998-11-27

مناعي   عبد الحكیم 25020641 مقبول4011.24  بـآریس1998-12-26

ورتال   خالد 25020604 مقبول4111.06  بـآریس1996-04-02

حلوفي   بالل 25020595 مقبول4211.57  بـتیغانمین1996-07-26

غزاز   بالل 25020596 قریب من الجید4313.41  بـآریس1997-01-05

قوجیل   إلیاس 25020588 مقبول4411.22  بـآریس1997-01-30

كركوري   أمین 25020580 مقبول4511.09  بـآریس1997-12-01

مزوج   إكرام 25020584 قریب من الجید4612.06  بـآریس1998-01-10

مرزوقي   رامي 25020607 قریب من الجید4713.63  بـاریس1998-01-31

مداسي   إسمھان 25020583 مقبول4810.20  بـآریس1998-02-08

بن شایبھ   إلیاس 25020589 جید4914.11  بـإشمول1998-03-17

بن بولعید   حسام الدین 25020599 مقبول5010.00  بـآریس1998-04-06

بورزان   حنان 25020602 جید5115.37  بـآریس1998-04-09

بدة   أسماء 25020576 قریب من الجید5213.80  بـباتنة1998-05-01

لحول   إیمان 25020591 مقبول5311.39  بـآریس1998-06-04

475من346:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة المنطقة السكنیة الجدیدة آریس  | 05342: المؤسسة  

بن بولعید   إكرام 25020585 مقبول5410.28  بـآریس1998-08-12

قلفن   آمال 25020574 مقبول5511.39  بـآریس1998-09-27

فرطاس   أحالم 25020267 مقبول5610.74  بـباتنة1995-12-08

سنوسي   أیوب 25020291 جید5714.72  بـآریس1998-02-12

بزالة   أمیرة 25020280 مقبول5810.60  بـآریس1998-03-31

عیساوي   أمیرة 25020281 جید5914.46  بـآریس1998-05-23

بن فاتح   أسامة 25020273 مقبول6011.10  بـباتنة1998-06-29

لملز   سمیحة 25020390 مقبول6111.18  بـآریس1995-06-20

بغامي   سھیلة 25020393 مقبول6211.20  بـإینوغیسن1995-09-09

رمادیة   سناء 25020391 مقبول6310.46  بـآریس1996-04-16

فراح   ریان 25020375 جید جدا6417.26  بـباتنة1998-07-13

عقاقنھ   مروه 25020498 مقبول6511.52  بـفم الطوب1997-01-01

عقري   لینة 25020484 جید جدا6616.32  بـآریس1998-05-25

بن عیسى   مریم 25020500 قریب من الجید6713.16  بـإشمول1998-06-07

زلماطي   مروة 25020495 مقبول6810.08  بـآریس1998-06-14

بن بیة   كنزة 25020477 مقبول6910.40  بـآریس1998-09-20

عوتي   نسیبة 25020527 جید7014.24  بـآریس1998-01-15

غسكالي   ھاجر 25020537 قریب من الجید7113.26  بـآریس1998-04-16

عثامنھ   منیر 25020516 قریب من الجید7213.70  بـآریس1998-06-05

عثامنھ   نذیر 25020524 مقبول7311.38  بـآریس1998-06-05

أوشن   یعقوب 25020551 قریب من الجید7412.28  بـآریس1998-09-01

صوالحي   مھدي 25020517 جید7514.90  بـآریس1998-09-03

لحمر   نورالھدى 25020535 جید جدا7616.40  بـآریس1998-09-09

أوراغ   نوال 25020534 قریب من الجید7713.04  بـإشمول1998-09-30

بیشي   یحي 25020548 مقبول7810.76  بـباتنة1998-10-01

ملقاني   صفیة 25020412 مقبول7911.26  بـغسیرة1993-03-14

مرازقھ   عبد اهللا 25020434 مقبول8010.84  بـآریس1998-07-16

كرارشھ   خلود 25020346 مقبول8110.18  بـآریس1996-02-07

بن عكشة   حسام الدین 25020335 مقبول8211.74  بـآریس1998-04-17

475من347:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2آریــــــــــس | متوسطة المنطقة السكنیة الجدیدة آریس  | 05342: المؤسسة  

زلماطي   ایمن 25020320 مقبول8310.04  بـآریس1998-06-14

عیسى   بثینة 25020322 مقبول8410.42  بـآریس1998-07-06

بن عبید   الیمین 25020319 مقبول8510.94  بـباتنة1998-07-09

بخوش   إیمان 25020312 مقبول8611.88  بـشلغوم العید1998-12-09

وصاف   اشواق 25020318 قریب من الجید8713.04  بـأریس1999-02-23

475من348:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تكـــــــــــــــوت | تكوت -  متوسطة تكوتي محمد  | 05350: المؤسسة  

أزرایب   وسیلة 25021073 مقبول111.39  بـتكوت1996-00-00

بوستھ   یاسمیة 25021078 جید214.96  بـتكوت1998-03-14

عیسى   ھاني 25021068 مقبول311.85  بـتكوت1998-06-27

دنداني   ھشام 25021069 مقبول410.07  بـآریس1998-10-04

عایشي   وردة 25021071 مقبول511.20  بـتكوت1998-10-11

عبدالھادي   وھیبة 25021076 مقبول610.11  بـتكوت1998-10-16

مرداسي   یارة 25021077 مقبول710.04  بـبسكرة1998-12-24

أزرایب   وسام 25021072 جید814.87  بـتكوت1999-01-14

بوستھ   مباركة 25021045 مقبول910.06  بـتكوت1995-05-12

بن علي أغقال   عائشة 25021027 مقبول1010.06  بـتكوت1996-01-12

غقالي   مسعود 25021049 مقبول1110.20  بـآریس1996-06-21

أزرایب   سمیحة 25021018 مقبول1210.48  بـتكوت1996-11-16

لونیسي   منیر 25021052 مقبول1310.17  بـتكوت1997-00-00

فایزه   مروة 25021048 مقبول1411.20  بـزریبة الوادي1997-10-24

أزرایب   عالء الدین 25021033 جید1515.65  بـتكوت1998-02-03

غزاز   عبیر 25021031 جید جدا1616.07  بـآریس1998-02-22

غرابي   سناء 25021021 مقبول1710.13  بـتكوت1998-03-10

بومعراف   صبرینة 25021025 جید1814.30  بـمشونش1998-04-03

بومعراف   میمونة 25021055 قریب من الجید1912.56  بـمشونش1998-05-24

شاطري   مالك 25021051 مقبول2010.37  بـمشونش1998-05-30

بوستھ   فارس 25021035 مقبول2110.11  بـتكوت1998-10-26

مدوري   سماح 25021017 قریب من الجید2212.93  بـبسكرة1998-11-03

أزرایب   لیلى 25021042 قریب من الجید2312.74  بـتكوت1998-11-22

غرابي   لبنى 25021041 مقبول2410.74  بـتكوت1998-12-22

475من349:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تكـــــــــــــــوت | تكوت -  متوسطة تكوتي محمد  | 05350: المؤسسة  

جغروري   أمین 25020724 قریب من الجید2512.60  بـتكوت1998-04-25

طكوك   إیمان 25020738 قریب من الجید2612.18  بـتكوت1998-06-11

بزالھ   أیمن 25020728 مقبول2711.00  بـآریس1998-07-31

بوخلوف   أكرم 25020722 قریب من الجید2812.20  بـآریس1998-08-23

تیطاوین   إیمان 25020739 مقبول2910.16  بـبسكرة1998-10-17

بزیان   إیمان 25020740 قریب من الجید3012.52  بـتكوت1999-01-03

حمزه   إكرام 25020734 جید جدا3116.24  بـآریس1999-02-06

معاش   سھیلة 25020827 مقبول3211.32  بـمشونش1997-05-26

بن واده   شكري 25020833 قریب من الجید3312.38  بـآریس1997-12-28

بن السعدي   سھام 25020822 قریب من الجید3413.82  بـتكوت1998-01-03

حضراني   عائشة 25020844 جید3514.48  بـمشونش1998-01-14

معاش   سھام 25020823 مقبول3611.58  بـآریس1998-01-17

عیسى   عائدة 25020842 مقبول3710.18  بـتكوت1998-05-09

مسرحي   صباح 25020836 مقبول3810.66  بـبسكرة1998-09-26

تیطاوین   سیلیا 25020830 جید جدا3916.10  بـمشونش1998-11-04

مزوزي   نوال 25020929 مقبول4010.04  بـزریبة الوادي1996-12-25

محمدي   یخلف 25020952 مقبول4110.94  بـمشونش1998-04-01

ساعد   نرجس 25020924 جید4215.72  بـبسكرة1998-06-28

ین طازیھ   سالف 25021000 قریب من الجید4313.22  بـتكوت1998-01-10

جغروري   خلیل 25020988 مقبول4410.61  بـآریس1998-01-27

عثماني   أیمن 25020972 مقبول4511.31  بـبسكرة1998-04-12

مزوزي   زھیة 25020993 قریب من الجید4612.35  بـتكوت1998-05-07

جغروري   إبتسام 25020975 مقبول4711.59  بـباتنة1998-05-08

بن علي أغقال   حنان 25020985 مقبول4810.63  بـآریس1998-05-22

لونیسي   سلمى 25021002 جید جدا4916.11  بـتكوت1998-07-21

مزوزي   حنان 25020986 مقبول5011.67  بـمشونش1998-08-28

سعیدي   رنیدة 25020992 قریب من الجید5113.74  بـمشونش1998-09-12

نجاحي   أیمن 25020973 مقبول5210.22  بـتكوت1998-10-01

عبدالسالم   سلوى 25021004 قریب من الجید5312.65  بـتكوت1998-10-26

475من350:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تكـــــــــــــــوت | تكوت -  متوسطة تكوتي محمد  | 05350: المؤسسة  

شاطري   حسیبة 25020982 قریب من الجید5413.78  بـتكوت1998-11-04

بوستة   رمیساء 25020991 جید جدا5516.37  بـباتنة1998-11-15

بوستھ   إكرام 25020978 مقبول5610.15  بـآریس1998-11-18

غقالي   آمنة 25020966 جید جدا5717.15  بـتكوت1998-12-20

خالف   منصورة 25020905 قریب من الجید5812.32  بـبسكرة1997-03-01

قرباعي   مروان 25020899 مقبول5911.56  بـآریس1997-10-31

مسرحي   لبنى 25020889 مقبول6010.70  بـتكوت1998-01-28

محمدي   معاذ 25020903 قریب من الجید6113.56  بـآریس1998-02-13

عایسي   مروة 25020900 جید6214.56  بـإشمول1998-03-22

قتالھ   مروة 25020901 قریب من الجید6312.10  بـتكوت1998-07-02

قمري   لیندة 25020892 قریب من الجید6412.16  بـبسكرة1998-07-12

بوبكر   ماسیلیا 25020894 قریب من الجید6512.02  بـباتنة1998-09-03

عثماني   فارس 25020875 مقبول6611.30  بـآریس1998-09-10

شاطري   كنزة 25020888 قریب من الجید6712.36  بـتكوت1998-09-10

بن مشیش   مباركة 25020895 جید6815.66  بـآریس1998-10-09

یحي   فردوس 25020878 جید6914.86  بـمشونش1999-03-16

بن علي أغقال   حمزة 25020767 مقبول7010.60  بـتكوت1997-02-10

جغروري   ربیعة 25020780 مقبول7110.06  بـتكوت1997-05-31

مزیاني   رمیساء 25020788 قریب من الجید7212.20  بـباتنة1998-02-07

أكساس   ریم 25020791 مقبول7311.18  بـآریس1998-02-28

مسعودي   ریان 25020790 قریب من الجید7413.16  بـباتنة1998-06-28

مختاري   رامي 25020779 مقبول7510.08  بـآریس1998-11-27

رحماني   رقیة 25020787 قریب من الجید7613.98  بـبسكرة1998-12-09

یحي   رنیدة 25020789 مقبول7710.50  بـبسكرة1998-12-10

475من351:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تكـــــــــــــــوت | غسیرة - متوسطة نواورة احمد تیفلیفال  | 05351: المؤسسة  

بلعلى   إلھام 25020735 جید114.56  بـأریس1998-02-14

تافساست   حسام 25020752 مقبول210.78  بـزریبة الواد1998-04-09

بن عمر   صالح الدین 25020839 مقبول310.20  بـغسیرة1996-01-19

بن یدیر   شرف الدین 25020831 مقبول410.40  بـآریس1996-03-14

بزالة   عبد اللطیف 25020853 مقبول511.58  بـتكوت1996-03-29

حواسي   سھیلة 25020828 مقبول610.88  بـغسیرة1997-09-24

زعكیر   عبد الرحمان 25020847 مقبول710.40  بـآریس1998-03-03

بلقاسمي   سھام 25020824 مقبول811.20  بـآریس1998-03-21

بلقاسمي   سمراء 25020819 مقبول911.90  بـآریس1998-03-23

بن جدیدي   عبد الرحمن 25020848 مقبول1010.10  بـآریس1998-05-10

خذري   صفاء 25020838 مقبول1111.34  بـغسیرة1998-07-05

بزالة   وسیم 25020945 مقبول1211.36  بـآریس1996-12-20

خلفة   وسیلة 25020944 مقبول1311.27  بـباتنة1997-06-29

قمري   نور الھدى 25020930 جید1415.98  بـآریس1998-07-19

عماري   نور الھدى 25020931 مقبول1511.22  بـآریس1998-08-10

خذري   فطیمة 25020881 قریب من الجید1612.70  بـغسیرة1998-01-11

فاضل   عبد النور 25020866 مقبول1711.72  بـثنیة العابد1998-11-15

تیمجغدین   مازیغ 25020893 جید1815.52  بـمشونش1998-11-29

بن یدیر   سارة 25020799 مقبول1910.64  بـغسیرة1997-01-07

برغوتي   سلسبیل 25020803 مقبول2010.25  بـباتنة1998-09-02

475من352:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| إشمول | متوسطة بلعقون مسعود  لمدینة اشمول  | 05356: المؤسسة  

مدوري   وسام 25021346 مقبول110.72  بـاشمول1995-11-27

منوني   وسام 25021347 قریب من الجید212.02  بـاشمول1998-01-10

عثماني   ولید 25021349 جید جدا316.18  بـاشمول1998-02-01

بن عكشة   وداد 25021345 جید415.14  بـآریس1998-06-05

بلباشة   یاسمین 25021350 قریب من الجید512.98  بـباتنة1998-11-18

بعقیقي   فوزي 25021262 مقبول610.84  بـاشمول1997-06-18

رابحي   عصام 25021251 جید جدا716.58  بـإشمول1998-02-13

صالحي   فارس 25021259 جید815.80  بـآریس1998-02-25

بن قلة   عدنان 25021247 قریب من الجید913.06  بـاشمول1998-02-26

مناعي   ماسینیسا 25021278 مقبول1010.86  بـإشمول1998-03-09

بن قلھ   علي 25021254 مقبول1110.10  بـإشمول1998-03-17

بوتغرین   كاھنة 25021265 قریب من الجید1213.10  بـآریس1998-05-08

شوفة   لمیاء 25021274 جید1314.92  بـاشمول1998-06-05

ملوجھ   عفاف 25021252 مقبول1410.48  بـآریس1998-08-24

مناعي   كنزه 25021271 قریب من الجید1513.14  بـآریس1998-10-30

مزوج   لبني 25021272 مقبول1610.88  بـآریس1998-12-06

مدوري   سھام 25021208 قریب من الجید1713.52  بـإشمول1995-11-27

بحریة   خولة 25021154 مقبول1810.20  بـاشمول1997-04-01

مخناش   صھیب 25021219 قریب من الجید1912.02  بـآریس1997-06-09

بن حدید   سمیره 25021204 مقبول2010.42  بـإشمول1997-10-06

شوفھ   دنیا 25021162 مقبول2110.22  بـإشمول1997-10-15

لعرابة   عائشة 25021224 مقبول2211.42  بـتیغانمین1998-01-04

بن شایبة   سامى 25021189 مقبول2310.68  بـاشمول1998-01-05

مزوج   حسام 25021146 جید2414.38  بـآریس1998-02-03

475من353:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| إشمول | متوسطة بلعقون مسعود  لمدینة اشمول  | 05356: المؤسسة  

خمري   سمراء 25021201 قریب من الجید2512.36  بـآریس1998-02-15

أبركان   سمراء 25021202 مقبول2611.50  بـاشمول1998-02-22

بلعقون   سلیمة 25021197 قریب من الجید2713.06  بـاشمول1998-02-24

مشومة   صابر 25021216 جید2815.60  بـاشمول1998-03-22

بعقیقي   رضا 25021171 قریب من الجید2912.64  بـاشمول1998-04-04

مناعي   سلمي 25021194 قریب من الجید3013.42  بـاشمول1998-05-09

بوتعقاقین   سھام 25021207 جید3115.16  بـاریس1998-06-15

بلعقون   سلیمھ 25021199 مقبول3210.50  بـإشمول1998-06-28

بوختاش   رزیقھ 25021170 مقبول3310.64  بـفم الطوب1998-07-25

براوي   حوریھ 25021149 مقبول3411.30  بـإشمول1998-09-06

أبركان   خولة 25021156 جید3514.88  بـاشمول1998-11-11

زروالي   رحیمھ 25021169 مقبول3611.78  بـإشمول1998-11-14

بن عیسي   سلیملن 25021198 قریب من الجید3713.18  بـاشمول1999-01-16

بوكعبھ   رحمھ 25021168 قریب من الجید3813.33  بـإشمول1999-02-03

طورش   صفاء 25021217 قریب من الجید3913.86  بـآریس1999-05-27

تاللي   نبیل 25021313 مقبول4011.06  بـاشمول1995-08-29

شوفي   نسیم 25021322 مقبول4110.00  بـاشمول1996-07-17

بشقة   محمد 25021292 مقبول4210.96  بـتازولت1996-08-03

طورش   منال 25021305 مقبول4310.32  بـإشمول1997-01-02

بحریة   نوال 25021325 قریب من الجید4412.96  بـاشمول1997-02-01

بن شایبھ   محمد الصالح 25021295 مقبول4510.50  بـآربس1997-07-25

عزوي   محمد 25021293 مقبول4610.58  بـاشمول1997-08-21

بن عكشھ   نسرین 25021319 مقبول4711.83  بـإشمول1997-09-08

سلطاني   مسیكة 25021304 مقبول4811.32  بـاشمول1998-03-03

معمریة   محمد نجیب 25021296 مقبول4910.24  بـآریس1998-05-05

موساوي   مني 25021307 جید جدا5016.19  بـأریس1998-07-21

شوفھ   محمد أمین 25021294 مقبول5111.00  بـإشمول1998-07-31

بن دادة   مروة 25021300 مقبول5211.34  بـاشمول1998-08-12

بلعقون   نسیم 25021323 جید5314.66  بـإشمول1998-08-25

475من354:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| إشمول | متوسطة بلعقون مسعود  لمدینة اشمول  | 05356: المؤسسة  

یحیاوي   مسعود 25021303 مقبول5410.64  بـاشمول1998-09-07

طورش   نورة 25021327 جید جدا5516.88  بـإشمول1998-09-13

عزوي   نجالء 25021317 جید5614.34  بـباتنھ1999-02-21

بلعقون   منیر 25021309 مقبول5711.66  بـإشمول1999-03-02

زراولھ   آمنھ 25021090 مقبول5811.24  بـإشمول1996-01-09

زكري   إسالم 25021101 مقبول5910.44  بـفم الطوب1996-03-01

بوغداده   أحمد 25021096 قریب من الجید6012.20  بـإشمول1998-01-01

بھدنة   اكرام 25021113 مقبول6111.64  بـاشمول1998-01-09

بن داده   إسالم 25021102 مقبول6211.54  بـإشمول1998-03-12

مقراني   بالل 25021128 مقبول6311.44  بـباتنة1998-04-01

مجادبة   بسمة 25021127 جید6415.64  بـاشمول1998-04-02

طورش   أحالم 25021094 مقبول6510.30  بـاشمول1998-04-28

بشقھ   بثینھ 25021125 جید جدا6616.34  بـإشمول1998-06-03

مزیاني   أمال 25021097 مقبول6710.48  بـاشمول1998-06-16

بن عكشة   آمال 25021089 قریب من الجید6812.48  بـاشمول1998-06-21

كامش   أمیمة 25021100 جید6914.18  بـآریس1998-08-04

مخناش   آیة 25021091 مقبول7011.52  بـآریس1998-09-25

مناعي   إلیاس 25021104 مقبول7111.84  بـآریس1998-09-27

سرحاني   إیمان 25021105 قریب من الجید7213.48  بـخنشلھ1998-10-10

زغیشي   أحالم 25021095 مقبول7310.48  بـآریس1998-11-14

475من355:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| إشمول | اینوغیسن -  بوكریشة الصادق / م | 05357: المؤسسة  

قرنوج   فتیحة 25021261 مقبول111.00  بـآریس1997-03-27

منصوري   كاھنھ 25021266 مقبول210.72  بـاشمول1998-06-02

حریقي   عواطف 25021257 قریب من الجید312.36  بـاشمول1998-06-04

حضراني   حبیبة 25021144 مقبول410.34  بـاشمول1995-06-06

مالكي   خیر الدین 25021160 قریب من الجید513.10  بـآریس1997-02-19

بن لمبارك   خدیجة 25021152 مقبول610.10  بـزریبة الوادي1997-02-27

زردومي   سمیة 25021203 مقبول710.32  بـاینوغیسن1997-03-10

مربحي   دنیا 25021161 مقبول811.72  بـآریس1997-05-03

زردومي   خالد 25021151 مقبول911.60  بـآریس1997-06-19

بوعلي   خولة 25021155 مقبول1010.66  بـاینوغیسن1997-08-16

بغامي   سامي 25021190 مقبول1110.22  بـاشمول1998-01-04

زردومي   دنیا 25021163 مقبول1211.32  بـاشمول1998-03-09

زردومي   سناء 25021206 قریب من الجید1312.31  بـآریس1998-06-07

عایشي   حمزة 25021148 مقبول1410.96  بـاشمول1998-10-18

تیغزة   جالل 25021141 مقبول1510.52  بـآریس1998-10-26

بن لمبارك   شرف الدین 25021213 مقبول1611.46  بـاینوغیسن1998-11-01

اكساس   مروة 25021298 مقبول1710.12  بـآریس1995-06-30

سلیماني   مروه 25021301 قریب من الجید1812.68  بـاشمول1998-01-05

رحموني   نسرین 25021320 قریب من الجید1913.16  بـاشمول1999-01-07

مداسي   بسمة 25021126 مقبول2011.18  بـباتنة1996-09-27

زردومي   الیاس 25021117 مقبول2110.58  بـاشمول1997-02-10

غقالي   ایمن 25021122 مقبول2211.92  بـآریس1997-11-19

بن لمبارك   امیرة 25021119 جید جدا2316.30  بـاشمول1998-01-18

مالكي   بثینة 25021124 قریب من الجید2412.02  بـباتنة1998-06-15

475من356:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| إشمول | اینوغیسن -  بوكریشة الصادق / م | 05357: المؤسسة  

زردومي   امین 25021120 مقبول2510.52  بـآریس1998-10-09

عایشي   انیس 25021121 مقبول2610.32  بـاشمول1998-10-21

475من357:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| فــــــم الطـــوب | فم الطوب - رابحي الشریف / م | 05361: المؤسسة  

حمیزي   وھیبة 25021517 مقبول110.14  بـفم الطوب1995-10-01

عروفي   یونس 25021519 مقبول210.84  بـفم الطوب1997-08-09

یحیاوي   عربیھ 25021451 قریب من الجید312.00  بـفم الطوب1995-01-04

خاللفھ   عائشھ 25021437 مقبول411.60  بـفم الطوب1996-02-01

بوراس   سلیمة 25021424 مقبول511.66  بـفم الطوب1996-07-18

براكنة   شھرة 25021428 قریب من الجید613.74  بـفم الطوب1996-12-10

بن بالط   عبد اهللا 25021448 مقبول710.62  بـآریس1996-12-18

كركوري   صالح الدین 25021432 مقبول810.16  بـفم الطوب1997-01-01

خیواني   صابر 25021429 مقبول911.26  بـفم الطوب1997-01-11

بن فیالھ   عبد الرحمن 25021443 قریب من الجید1012.42  بـفم الطوب1997-09-20

عروفي   عبد الفتاح 25021447 مقبول1110.54  بـآریس1997-10-14

قادة   سلمى 25021419 قریب من الجید1212.36  بـفم الطوب1998-02-03

قلفن   عبد المنعم 25021449 جید1314.74  بـآریس1998-02-24

عروفي   سھیلة 25021425 مقبول1411.60  بـفم الطوب1998-04-04

بوراس   ریمة 25021417 مقبول1510.20  بـفم الطوب1998-07-27

كاوحة   علي 25021455 قریب من الجید1612.54  بـفم الطوب1998-07-28

سعادنة   علي بن حسین 25021456 مقبول1710.56  بـفم الطوب1998-08-01

فردي   عبد الباقي 25021439 جید جدا1817.58  بـإشمول1998-09-21

بولقواس   صھیب 25021433 مقبول1910.64  بـآریس1999-01-06

قلفن   عالء الدین 25021453 جید2014.86  بـآریس1999-01-09

حمیزي   صفاء 25021431 قریب من الجید2112.50  بـآریس1999-02-26

طورش   عبد الرحیم 25021444 جید2215.34  بـآریس1999-11-15

مرباح   فارس 25021469 مقبول2310.76  بـفم الطوب1994-07-08

بن فیالھ   مریم 25021486 مقبول2410.46  بـفم الطوب1995-08-08

475من358:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| فــــــم الطـــوب | فم الطوب - رابحي الشریف / م | 05361: المؤسسة  

بالوي   نعیمھ 25021501 قریب من الجید2512.60  بـفم الطوب1996-01-18

مزوزي   فاطمة 25021471 مقبول2610.08  بـفم الطوب1996-03-02

قادة   نور الھدى 25021504 قریب من الجید2712.48  بـفم الطوب1996-04-01

قاده   نھلھ 25021502 مقبول2810.32  بـفم الطوب1996-06-02

رحایلي   ھواري 25021505 مقبول2911.18  بـآریس1996-06-19

طورش   محمد لخضر 25021479 مقبول3011.22  بـإشمول1996-11-23

سعادنة   مراد 25021480 مقبول3110.40  بـآریس1996-12-01

عوتي   محمد 25021476 مقبول3210.24  بـآریس1996-12-24

بوخشبن   نصر الدین 25021499 مقبول3310.32  بـآریس1997-02-11

عقاقنھ   فارس 25021470 مقبول3411.64  بـآریس1997-02-21

حمیزي   مروة 25021482 مقبول3510.40  بـآریس1997-07-22

بن بالط   مریم 25021488 مقبول3610.44  بـآریس1997-10-04

قاده   فھیمھ 25021472 مقبول3710.34  بـفم الطوب1997-10-19

بن كاوحة   مفیدة 25021490 جید جدا3816.42  بـأوالد فاضل1998-01-04

قبلي   نجاة 25021495 قریب من الجید3913.52  بـیابوس1998-01-05

بعقیقي   ولیدة 25021506 مقبول4011.48  بـآریس1998-02-08

موساوي   غانیة 25021467 مقبول4110.76  بـفم الطوب1998-02-14

موساوي   مروه 25021484 مقبول4210.20  بـفم الطوب1998-03-05

دراغلھ   محمد 25021477 مقبول4311.74  بـفم الطوب1998-05-12

بن كاوحھ   نسرین 25021497 جید4414.32  بـفم الطوب1998-05-20

موساوي   لیلى 25021474 جید4515.06  بـقایس1998-05-27

برحیح   مروة 25021483 قریب من الجید4612.22  بـآریس1998-06-15

عروفي   نوح 25021503 قریب من الجید4713.70  بـآریس1998-06-27

صایفي   مروى 25021485 مقبول4811.34  بـقصر الحیران1998-07-17

قادري   محمد 25021478 مقبول4910.06  بـفم الطوب1998-10-11

كرارشة   نسرین 25021498 مقبول5010.36  بـآریس1998-10-28

قادة   جالل 25021386 قریب من الجید5112.60  بـفم الطوب1994-00-00

مسعودي   الصالح 25021382 قریب من الجید5212.02  بـفم الطوب1995-07-29

سعادنھ   خیرالدین 25021396 مقبول5311.26  بـفم الطوب1996-01-02

475من359:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| فــــــم الطـــوب | فم الطوب - رابحي الشریف / م | 05361: المؤسسة  

شقروني   خالد 25021392 مقبول5410.72  بـفم الطوب1996-04-02

قروري   أسامھ 25021367 مقبول5511.82  بـآریس1996-10-19

بوصیودة   ربیع 25021402 مقبول5610.12  بـتیمقاد1997-01-19

عروفي   ربیعھ 25021403 مقبول5710.98  بـفم الطوب1997-02-10

دحماني   جالل 25021387 قریب من الجید5812.30  بـفم الطوب1997-05-05

سعادنھ   رامي 25021401 مقبول5911.42  بـفم الطوب1997-05-09

شطابي   الصالح 25021383 قریب من الجید6012.32  بـفم الطوب1997-07-07

بوراس   أمال 25021369 مقبول6110.18  بـتیمقاد1997-07-25

مزوزي   رمزي 25021404 مقبول6210.42  بـآریس1998-01-10

بلوافي   خولة 25021393 مقبول6311.28  بـتیمقاد1998-04-13

قلمام   إیمان 25021381 جید6415.00  بـفم الطوب1998-04-14

دحماني   دنیا 25021397 قریب من الجید6512.14  بـفم الطوب1998-04-19

كاوحھ   إسمھان 25021378 مقبول6611.02  بـفم الطوب1998-04-24

خاللفھ   إبتسام 25021375 جید6715.20  بـآریس1998-06-17

بوھراوه   حمزه 25021391 مقبول6811.98  بـآریس1998-07-31

كاوحة   أیمن 25021373 قریب من الجید6912.30  بـخنشلة1998-08-27

بوحنیك   أیمن 25021374 مقبول7011.42  بـاشمول1998-12-01

بوراس   رمزي 25021405 مقبول7110.12  بـآریس1998-12-24

بولقواس   دنیا 25021398 مقبول7210.98  بـباتنة1999-01-21

رابحي   دنیا 25021399 جید7315.16  بـفم الطوب1999-03-07

475من360:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1منعــــــــة| منعة - متوسطة عبد الھادي محمد  | 05365: المؤسسة  

كربوب   ھیثم 25021903 مقبول111.19  بـمنعة1997-04-30

بودوح   یزید 25021911 مقبول210.96  بـمنعة1997-05-25

دوحة   ھاني 25021899 مقبول311.96  بـبسكرة1998-12-08

بن فیالة   یزید 25021913 قریب من الجید412.06  بـمنعة1998-12-20

كیج   فضیلة 25021809 مقبول511.74  بـمنعة1995-00-00

بن واكتة   فیصل 25021813 مقبول611.63  بـأریس1995-06-28

قالة   فاطمة الزھراء 25021804 مقبول710.44  بـمنعة1996-02-02

بن عكسة   كنزة 25021822 مقبول811.57  بـبسكرة1996-11-06

دوحة   لطیفة 25021831 مقبول911.70  بـبسكرة1997-11-28

بن عباس   فاطمة الزھراء 25021805 مقبول1011.76  بـمنعة1998-01-23

ركیبي   كوثر 25021823 قریب من الجید1112.76  بـباتنة1998-06-12

قلوح   مریم 25021856 مقبول1211.76  بـمنعة1995-01-04

قارح   محمد 25021845 مقبول1310.35  بـمنعة1995-03-13

غوفي   نبیل 25021872 مقبول1410.89  بـمنعة1996-10-20

قلوح   نجم الدین 25021876 مقبول1510.50  بـمنعة1996-11-07

شرقي   محمداألمین 25021850 مقبول1610.61  بـمنعة1997-03-19

عموري   محمدیاسین 25021852 مقبول1710.46  بـبسكرة1998-01-27

بن عباس   مصطفى 25021862 مقبول1810.19  بـبسكرة1998-02-02

خلیف   مومنیة 25021867 قریب من الجید1913.09  بـمنعة1998-07-02

زمرة   محمد 25021849 قریب من الجید2012.61  بـمنعة1998-09-26

بقاقة   نجاة 25021875 مقبول2110.41  بـبوسعادة1998-09-27

شلیحي   مونیا 25021868 قریب من الجید2213.33  بـبسكرة1998-10-22

مزاتي   مریم 25021860 جید جدا2316.35  بـمنعة1998-10-25

خالدي   بالل 25021600 مقبول2410.02  بـمنعة1996-05-26

475من361:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1منعــــــــة| منعة - متوسطة عبد الھادي محمد  | 05365: المؤسسة  

عبدالھادي   حلیم 25021621 مقبول2511.89  بـمنعة1997-08-22

نجاي   جالل 25021605 جید2615.39  بـمنعة1998-01-01

شلیحي   جنات 25021607 مقبول2711.63  بـمنعة1998-06-16

مزاتي   بشرى 25021598 قریب من الجید2812.56  بـمنعة1998-11-07

لوصیف   سمیة 25021703 مقبول2911.39  بـمنعة1994-05-30

لوصیف   صونیا 25021727 مقبول3010.50  بـمنعة1996-08-28

أوراغ   سیف الدین بن مصطفى 25021714 قریب من الجید3113.63  بـبسكرة1998-02-11

مدور   شھرالدین 25021718 مقبول3211.69  بـمنعة1998-04-29

مزاتي   صفاء 25021725 جید3314.13  بـبسكرة1998-06-23

أوراغ   سیف الدین بن نورالدین 25021715 مقبول3410.19  بـمنعة1998-07-26

قارح   سمیرة 25021711 قریب من الجید3513.00  بـمنعة1998-09-07

قالة   سلمى 25021694 قریب من الجید3612.63  بـآریس1998-10-23

قالة   شھلة 25021720 قریب من الجید3712.41  بـبسكرة1998-12-04

یحیاوي   عصام 25021769 قریب من الجید3812.72  بـمنعة1998-12-07

شباح   رضا 25021651 مقبول3911.33  بـآریس1995-04-10

دوحة   رزیقة 25021648 قریب من الجید4012.09  بـبسكرة1997-11-28

شلیحي   زینة 25021668 قریب من الجید4113.28  بـمنعة1998-01-01

عبوش   زكریاء 25021658 مقبول4210.07  بـمنعة1998-02-23

شلیحي   رحمة 25021647 مقبول4311.26  بـمنعة1998-03-11

مكناسي   زكي 25021659 جید4414.44  بـبسكرة1998-04-28

قالة   زھیة 25021662 جید4515.28  بـمنعة1998-06-21

حزازطة   سفیر 25021679 جید4614.11  بـمنعة1998-07-22

مرجان   رضوان 25021652 قریب من الجید4713.52  بـبسكرة1998-08-02

غوفي   رغدة 25021653 قریب من الجید4812.59  بـمنعة1998-08-03

عباس   رانیة 25021644 جید4914.72  بـمنعة1998-10-30

نجاي   زیاد 25021664 مقبول5010.15  بـبسكرة1998-12-11

عكسة   إسمھان 25021564 مقبول5111.24  بـمنعة1995-12-19

قالة   إلھام 25021568 مقبول5210.59  بـمنعة1997-07-07

مدلس   إلیاس 25021571 مقبول5310.07  بـمنعة1998-02-11

475من362:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1منعــــــــة| منعة - متوسطة عبد الھادي محمد  | 05365: المؤسسة  

شنوف   أكرم 25021549 قریب من الجید5412.46  بـباتنة1998-02-24

خلیف   أمین 25021556 قریب من الجید5512.96  بـمنعة1998-03-03

شباح   إیھاب 25021572 مقبول5611.24  بـمنعة1998-03-13

قالة   أسامة 25021547 مقبول5710.93  بـمنعة1998-03-22

لوصیف   أحمد 25021544 مقبول5811.63  بـمنعة1998-05-11

قالة   أمیرة 25021554 جید5915.83  بـمنعة1998-08-26

خلیف   إكرام 25021566 قریب من الجید6012.33  بـمنعة1998-10-18

مدور   أكرم 25021550 مقبول6110.63  بـبسكرة1998-11-03

قالة   أنس 25021558 جید6215.50  بـبسكرة1998-11-17

بربوش   أیمن 25021562 مقبول6310.30  بـمنعة1998-11-24

475من363:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1منعــــــــة| متوسطة تیغرغار  | 05366: المؤسسة  

سعادة   ولید 25021906 مقبول110.37  بـتیغرغار1995-06-07

حربوش   یزید 25021910 مقبول210.30  بـتیغرغار1996-03-20

یحھ   یوسف 25021919 مقبول310.06  بـمنعة1996-10-21

بخوش   یسمینة 25021915 مقبول410.06  بـمنعة1996-12-15

عكسھ   ولید 25021909 مقبول510.31  بـتیغرغار1997-04-01

خرشوش   ھجیرة 25021900 مقبول610.57  بـمنعة1997-07-13

رمیلي   ھدى 25021901 مقبول710.15  بـمنعة1998-12-18

توشن   فطیمة 25021810 مقبول810.43  بـبسكرة1996-09-29

بغورة   فاطمة 25021800 مقبول910.13  بـمنعة1997-04-06

بغورة   لبنى 25021826 جید1014.09  بـبسكرة1998-01-13

یحھ   فیروز 25021812 مقبول1111.39  بـآریس1998-01-18

سعادة   كریمة 25021818 قریب من الجید1213.98  بـتیغرغار1998-02-11

مدور   فاطمة 25021803 مقبول1310.54  بـمنعة1998-08-23

خرشوش   المیة 25021825 جید1414.65  بـتیغرغار1998-10-04

ریحاني   لبنى 25021827 جید1514.17  بـبسكرة1998-10-29

سعادة   فلھ 25021811 جید1614.96  بـتیغرغار1999-01-20

مدور   مفیدة 25021863 مقبول1710.81  بـآریس1995-10-22

بلباشھ   مریم 25021859 مقبول1810.29  بـتیغرغار1997-10-05

بن یدیر   جھید 25021608 مقبول1910.19  بـمنعة1996-03-20

حبیبي   خیرة 25021628 مقبول2010.11  بـبسكرة1998-04-02

مدور   حنان 25021625 قریب من الجید2113.76  بـمنعة1998-06-06

توشن   داھیة 25021630 قریب من الجید2212.37  بـتیغرغار1998-08-16

قمرة   حوریة 25021626 قریب من الجید2312.48  بـمنعة1998-10-18

مدور   حسینة 25021617 قریب من الجید2412.96  بـتیغرغار1999-02-15

475من364:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1منعــــــــة| متوسطة تیغرغار  | 05366: المؤسسة  

یحھ   سمیرة 25021707 مقبول2510.02  بـمنعة1995-05-30

تامن   سلمى 25021692 قریب من الجید2612.22  بـمنعة1996-01-07

مدور   عائشة 25021731 مقبول2710.39  بـتیغرغار1996-02-05

عكسھ   سمیرة 25021708 مقبول2811.57  بـبسكرة1996-07-27

برباش   سلیمة 25021698 مقبول2911.17  بـمنعة1996-10-14

توشن   سمیرة 25021709 جید جدا3017.11  بـتیغرغار1998-00-00

عكسھ   سمیة 25021704 قریب من الجید3113.94  بـتیغرغار1998-02-09

بوخنون   سمیرة 25021710 مقبول3210.09  بـبسكرة1998-02-17

مدور   سلیمة 25021699 مقبول3311.26  بـتیغرغار1998-05-10

خرشوش   سلیمة 25021700 مقبول3410.76  بـتیغرغار1998-06-25

عكسھ   صبرینھ 25021724 مقبول3510.35  بـتیغرغار1998-07-25

بن یدیر   شھرالدین 25021719 مقبول3610.94  بـمنعة1998-08-01

حمالوي   شافیة 25021716 جید3714.67  بـبسكرة1998-09-06

مدور   سھیلة 25021713 مقبول3811.59  بـتیغرغار1998-10-27

توشن   سلیمة 25021701 مقبول3910.07  بـتیغرغار1998-11-04

مدور   عبدالحمید 25021755 مقبول4010.54  بـتیغرغار1996-07-13

مدور   عبدالنور 25021763 قریب من الجید4112.59  بـتیغرغار1998-01-05

سعادة   عائشة 25021742 جید4215.44  بـتیغرغار1998-01-19

خرشوش   عبدالقادر 25021760 قریب من الجید4312.09  بـتیغرغار1998-02-23

مدور   عبدالباقي 25021749 مقبول4411.65  بـتیغرغار1998-05-03

مدور   عبدالواحد 25021764 قریب من الجید4513.33  بـتیغرغار1998-06-30

خرشوش   غالم اهللا 25021781 قریب من الجید4613.44  بـتیغرغار1998-09-03

بوروبھ   زینب 25021665 مقبول4710.19  بـتیغرغار1996-09-28

خالدي   سفیان 25021678 مقبول4810.91  بـبسكرة1996-10-14

توشن   سعید 25021673 قریب من الجید4912.72  بـبسكرة1997-09-03

مدور   زلیخة 25021660 مقبول5010.61  بـتیغرغار1998-01-12

یمامي   سعاد 25021671 مقبول5111.04  بـمنعة1998-03-13

ریغي   سعدیة 25021672 مقبول5211.50  بـجمورة1998-07-17

عكسھ   ابراھیم 25021574 مقبول5310.31  بـتیغرغار1996-10-20

475من365:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1منعــــــــة| متوسطة تیغرغار  | 05366: المؤسسة  

بوخنون   أحالم 25021543 مقبول5410.96  بـمنعة1997-04-30

سعادة   إكرام 25021565 قریب من الجید5512.07  بـتیغرغار1997-06-09

عكسھ   أمال 25021552 قریب من الجید5612.43  بـمنعة1998-11-16

475من366:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1منعــــــــة| متوسطة أوغانیم  | 05367: المؤسسة  

عكسھ   نعیمة 25021892 مقبول110.70  بـتیغرغار1995-03-05

حمشھ   نور الدین 25021895 مقبول210.24  بـتیغرغار1995-06-17

قاقي   نوال 25021893 مقبول310.20  بـبوسعادة1996-04-08

حربوش   وردة 25021904 قریب من الجید412.28  بـتیغرغار1997-09-30

حمشھ   نوال 25021894 جید514.22  بـتیغرغار1998-08-04

یحھ   فاطمة 25021798 مقبول611.70  بـتیغرغار1996-05-04

بغوره   فیصل 25021815 مقبول710.11  بـتیغرغار1996-09-13

یحھ   فارس 25021797 مقبول810.67  بـتیغرغار1996-10-19

بغوره   فاتح 25021794 مقبول911.48  بـمنعة1997-02-09

زایدي   كمال 25021820 مقبول1011.72  بـبسكرة1997-02-27

بغوره   فاتح 25021795 قریب من الجید1112.26  بـتیغرغار1997-05-17

بن بالھ   فؤاد 25021792 مقبول1211.69  بـتیغرغار1997-06-28

یمامي   محمد 25021846 مقبول1311.39  بـتیغرغار1996-03-22

قاقي   محمد 25021847 مقبول1410.80  بـتیغرغار1997-01-06

بغوره   مراد 25021853 قریب من الجید1512.30  بـتیغرغار1997-06-09

یحھ   مریم 25021858 قریب من الجید1613.52  بـتیغرغار1997-08-06

عكسھ   نادیة 25021870 جید1714.41  بـتیغرغار1998-04-25

مدور   مراد 25021854 مقبول1811.59  بـبسكرة1998-11-28

خرشوش   حدة 25021612 قریب من الجید1912.56  بـتیغرغار1994-03-06

خرشوش   حسیبھ 25021616 مقبول2011.83  بـتیغرغار1996-03-20

عكسھ   بلقاسم 25021603 مقبول2111.04  بـتیغرغار1996-09-01

سعاده   الویزة 25021593 مقبول2211.54  بـتیغرغار1997-04-26

بلباشھ   حدة 25021613 مقبول2310.70  بـتیغرغار1998-02-14

عكسھ   حفیظة 25021618 قریب من الجید2412.96  بـتیغرغار1998-07-11

475من367:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1منعــــــــة| متوسطة أوغانیم  | 05367: المؤسسة  

بلباشھ   حكیمة 25021620 مقبول2511.22  بـتیغرغار1998-09-17

عكسھ   جھیدة 25021610 مقبول2610.04  بـتیغرغار1998-11-08

بن بالھ   بریزة 25021596 مقبول2710.70  بـمنعة1998-12-11

عكسھ   ضریفة 25021728 جید جدا2816.39  بـتیغرغار1998-01-13

قاقي   سلمى 25021693 مقبول2911.80  بـبسكرة1998-07-05

حمشھ   عماد الدین 25021774 مقبول3010.17  بـتیغرغار1994-04-02

قاقي   عیدة 25021779 مقبول3110.59  بـتیغرغار1996-09-09

قاقي   عبد الھادي 25021748 مقبول3210.98  بـتیغرغار1998-02-23

یمامي   عبد النور 25021747 قریب من الجید3312.57  بـتیغرغار1998-06-10

بن منصر   ربیعة 25021645 مقبول3411.80  بـتیغرغار1995-05-13

قاقي   زھرة 25021661 مقبول3510.61  بـتیغرغار1997-12-15

تقاللت   رانیا 25021643 قریب من الجید3612.65  بـمنعة1998-02-27

رواحنھ   ربیعة 25021646 جید3714.96  بـمنعة1998-04-01

خرشوش   دنیا 25021642 مقبول3811.91  بـعین التوتة1998-04-17

عكسھ   سعیدة 25021675 قریب من الجید3912.22  بـمنعة1998-09-23

خرشوش   السعید 25021578 مقبول4010.74  بـمنعة1994-11-01

475من368:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2منعــــــــة| المتوسطة الجدیدة نارة  | 05368: المؤسسة  

مالس   یونس 25022167 مقبول111.28  بـمنعة1994-05-15

بوقسة   ھدى 25022153 مقبول210.07  بـمنعة1995-09-08

حبارة   نوال 25022143 مقبول310.96  بـمنعة1996-00-00

بوقسة   نصیرة 25022141 مقبول411.74  بـمنعة1996-01-03

معالیم   وردة 25022156 مقبول511.91  بـمنعة1996-01-10

بوداود   وسام 25022158 مقبول610.20  بـمنعة1996-02-21

داود   وفاء 25022159 مقبول711.80  بـمنعة1997-07-17

مالس   وداد 25022154 مقبول810.00  بـمنعة1997-08-01

مالس   نوال 25022144 مقبول911.72  بـمنعة1997-09-07

بوداود   نبیلة 25022137 جید1014.96  بـمنعة1998-02-16

معنان   نورالدین 25022148 جید جدا1116.30  بـمنعة1998-03-07

حبارة   نادیة 25022134 مقبول1211.98  بـبسكرة1998-05-23

برینیس   ھبة الرحمان 25022152 جید1315.28  بـبریكة1998-06-22

داود   نادیة 25022135 مقبول1411.80  بـمنعة1998-08-08

بوقسعة   إیمان 25021944 مقبول1510.46  بـمنعة1994-12-21

عكاف   ابراھیم 25021946 مقبول1610.22  بـمنعة1995-03-14

حمیزي   جمعة 25021959 مقبول1710.39  بـمنعة1995-04-04

معالیم   أوریدة 25021940 مقبول1810.61  بـمنعة1995-10-07

ضیف اهللا   بثینة 25021952 مقبول1910.19  بـآریس1996-08-05

حبارة   أسامة 25021936 مقبول2011.13  بـمنعة1997-02-22

بوزافة   أمیرة 25021939 قریب من الجید2112.59  بـمنعة1998-03-30

لبال   الربیع 25021947 جید2214.30  بـمنعة1998-07-26

بوزافة   أسماء 25021937 جید2314.11  بـبسكرة1998-08-15

عریفي   جمیلة 25021962 مقبول2411.17  بـمنعة1998-10-27

475من369:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2منعــــــــة| المتوسطة الجدیدة نارة  | 05368: المؤسسة  

بوزافة   جالل 25021958 مقبول2510.41  بـمنعة1998-11-12

داود   عماد 25022070 مقبول2611.04  بـمنعة1995-02-14

مقرح   سھى 25022036 مقبول2710.26  بـمنعة1995-06-24

معالیم   صباح 25022045 مقبول2811.61  بـمنعة1997-01-03

ھراد   سمیرة 25022034 جید2914.20  بـبسكرة1998-07-01

بن عكاف   عقیلة 25022066 جید3014.22  بـبسكرة1998-07-21

بوداود   علیاء 25022069 جید3115.85  بـبسكرة1998-10-02

معالیم   صلیحة 25022050 قریب من الجید3212.78  بـمنعة1998-10-11

بن عكاف   عبد الحكیم 25022054 قریب من الجید3313.87  بـمنعة1998-11-22

معنان   شفیع 25022039 مقبول3411.94  بـبسكرة1998-12-25

داود   فتیحة 25022089 مقبول3510.28  بـمنعة1994-07-06

مجغو   مراد 25022111 قریب من الجید3613.15  بـمنعة1996-03-19

بوزافة   فریدة 25022094 قریب من الجید3712.56  بـمنعة1997-05-08

معالیم   كریمة 25022100 مقبول3810.35  بـمنعة1998-06-21

معنان   فاتن 25022085 مقبول3911.44  بـمنعة1998-10-01

بن عكاف   لیلى 25022107 قریب من الجید4012.78  بـمنعة1998-10-07

بوداود   فدوى 25022093 مقبول4111.65  بـبسكرة1999-05-15

بن عیسى   سمراء 25022021 مقبول4210.69  بـمنعة1994-08-07

حبارة   ربیعة 25022001 مقبول4310.00  بـمنعة1995-03-17

كبسي   سلیمة 25022019 مقبول4410.02  بـمنعة1995-06-27

ضیف اهللا   سفیان 25022013 مقبول4510.11  بـبسكرة1995-10-07

كبسي   سلیمان 25022018 مقبول4611.59  بـمنعة1996-10-20

معالیم   دلیلة 25021997 مقبول4710.02  بـمنعة1997-01-01

مجغو   حنان 25021989 مقبول4810.72  بـمنعة1997-10-09

حبارة   سماح 25022020 مقبول4910.72  بـمنعة1998-01-04

عریفي   سلمى 25022014 جید5014.89  بـمنعة1998-01-07

معالیم   حنان 25021991 جید5115.41  بـمنعة1998-01-26

بوزافة   زینة 25022009 مقبول5210.28  بـمنعة1998-04-26

لبال   زھیة 25022008 مقبول5311.91  بـمنعة1998-05-21

475من370:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2منعــــــــة| المتوسطة الجدیدة نارة  | 05368: المؤسسة  

بن عكاف   زھار 25022007 جید جدا5416.50  بـمنعة1998-07-06

بوزافة   سلمى 25022015 قریب من الجید5513.78  بـبسكرة1998-11-29

جوبر   سمیة 25022022 قریب من الجید5613.19  بـبسكرة1998-12-26

بلغاز   دالل 25021996 مقبول5710.50  بـمنعة1998-12-31

475من371:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2منعــــــــة| متوسطة زمرة الصدوق شالمة  | 05369: المؤسسة  

زمرة   نبیلة 25022136 مقبول111.20  بـمنعھ1996-01-01

ضیف اهللا   نجیب 25022139 مقبول210.44  بـمنعھ1996-12-01

بركات   یمینة 25022162 مقبول311.41  بـمنعھ1997-01-26

یحة   وردة 25022157 مقبول411.11  بـمنعھ1997-05-22

عكاف   نورة 25022150 مقبول511.72  بـمنعھ1997-07-20

قمرة   نور الھدى 25022147 قریب من الجید613.48  بـبسكرة1998-03-14

كباس   وناسھ 25022160 قریب من الجید713.67  بـمنعھ1998-03-29

بن بیھ   نورة 25022151 مقبول811.04  بـمنعھ1998-04-25

حداد   یوسف 25022166 قریب من الجید912.20  بـمنعھ1998-05-15

حداد   نوال 25022145 مقبول1011.85  بـشیر1998-09-07

یحة   نوال 25022146 جید1114.20  بـمنعھ1998-09-23

مھداوي   یمینة 25022164 قریب من الجید1212.35  بـثنیة العابد1999-01-09

حمیزي   إسماعیل 25021943 مقبول1311.91  بـآریس1995-10-21

حداد   جمعي 25021960 مقبول1411.13  بـمنعھ1995-11-02

حداد   أحمد 25021934 قریب من الجید1512.56  بـمنعھ1996-01-02

زمرة   بالل 25021956 مقبول1610.06  بـمنعھ1996-04-10

بالح   جھیدة 25021966 مقبول1710.30  بـمنعھ1996-09-15

برتاش   أمھاني 25021938 مقبول1810.81  بـمنعھ1997-11-25

عكاف   الصالح 25021948 قریب من الجید1912.69  بـمنعھ1998-00-00

ضیف اهللا   حبیبة 25021967 مقبول2010.15  بـمنعھ1998-01-07

حداد   حسونة 25021972 مقبول2110.04  بـمنعھ1998-01-18

تامن   بشرى 25021954 قریب من الجید2212.59  بـمنعھ1998-01-28

زمره   الیامنة 25021950 قریب من الجید2313.96  بـمنعھ1998-05-25

یحة   حسین 25021973 مقبول2411.81  بـبسكرة1998-07-02

475من372:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2منعــــــــة| متوسطة زمرة الصدوق شالمة  | 05369: المؤسسة  

زمره   بشرى 25021955 جید2514.50  بـبسكرة1998-09-21

یحھ   بسمة 25021953 مقبول2610.04  بـمنعھ1998-10-25

بوقنونة   جمیلة 25021963 قریب من الجید2713.46  بـمنعھ1998-10-31

تبھ   عیده 25022073 مقبول2810.65  بـمنعھ1996-04-29

حمیزي   عبد الحمید 25022055 مقبول2910.65  بـمنعھ1996-09-22

حداد   عبد الرزاق 25022057 مقبول3011.76  بـمنعھ1997-02-28

عوتھ   علي 25022067 مقبول3110.96  بـبسكرة1997-04-17

زمرة   سومیة 25022037 مقبول3210.56  بـمنعھ1997-05-25

بوحتة   عبد النور 25022062 مقبول3310.69  بـمنعھ1997-07-20

عكسة   شھرة 25022041 قریب من الجید3412.13  بـمنعھ1998-01-04

بوحتة   علي 25022068 مقبول3510.22  بـمنعھ1998-01-18

یحة   سھام 25022035 مقبول3611.61  بـمنعھ1998-02-03

حداد   عائشة 25022052 جید3715.67  بـمنعھ1998-04-01

بوحتھ   ملیكة 25022119 قریب من الجید3812.41  بـمنعھ1996-02-05

ضیف اهللا   مصطفى 25022117 مقبول3910.52  بـمنعھ1997-04-04

حداد   منیرة 25022121 مقبول4010.59  بـمنعھ1997-05-01

عوتھ   ملیكة 25022120 مقبول4111.52  بـمنعھ1997-05-20

قالي   فتیحة 25022091 مقبول4211.89  بـبسكرة1997-11-21

عوتھ   لمیر 25022106 مقبول4310.28  بـمنعھ1998-01-01

بن یدیر   فاتح 25022084 مقبول4411.63  بـمنعھ1998-04-08

كباس   فاطمة الزھراء 25022087 مقبول4510.96  بـمنعھ1998-04-11

تامن   فوزي 25022095 جید4614.19  بـمنعھ1998-05-11

عوتھ   كوثر 25022103 قریب من الجید4713.28  بـمنعھ1998-05-13

بركات   كریمة 25022101 قریب من الجید4813.00  بـبسكرة1998-08-26

كباس   لمیاء 25022105 مقبول4910.28  بـبسكرة1998-08-27

حداد   كاھنة 25022098 قریب من الجید5012.06  بـمنعھ1998-09-05

حداد   مریم 25022115 مقبول5110.15  بـمنعھ1998-10-11

بن یدیر   حكیمة 25021987 مقبول5211.52  بـمنعھ1998-01-12

مسطور   خیر الدین 25021995 قریب من الجید5313.06  بـمنعھ1998-02-08

475من373:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2منعــــــــة| متوسطة زمرة الصدوق شالمة  | 05369: المؤسسة  

فرحاوي   ربیعة 25022002 قریب من الجید5412.02  بـمنعھ1998-02-24

حداد   حواء 25021993 قریب من الجید5512.54  بـمنعھ1998-03-15

رحموني   حفیظة 25021984 قریب من الجید5613.48  بـبسكرة1998-07-01

بن یدیر   دنیا 25021999 قریب من الجید5712.67  بـمنعھ1998-07-18

مسطور   رحیمة 25022003 قریب من الجید5813.44  بـمنعھ1998-08-08

475من374:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| ثنیــة العــــابد | ثنیة العابد - متوسطة بلدیة عمار  | 05372: المؤسسة  

حداد   ھاني 25022631 مقبول110.89  بـاریس1997-05-15

مدكور   وسیلة 25022640 جید215.02  بـشیر1998-01-05

بدة   یحي 25022648 مقبول311.22  بـباتنة1998-02-19

دردوري   وفاء 25022643 قریب من الجید412.76  بـاریس1998-03-01

فلوس   وسیلة 25022642 قریب من الجید512.37  بـثنیة العابد1998-05-09

العنطري   یوسف 25022652 مقبول611.06  بـثنیة العابد1998-05-24

لمصارة   نعیمة 25022628 قریب من الجید713.46  بـثنیة العابد1998-07-25

فكوس   وسام 25022639 جید814.94  بـاریس1998-09-12

فراح   ھیثم 25022637 جید915.76  بـباتنة1998-11-04

صاولي   ھشام 25022635 مقبول1010.13  بـاریس1999-01-30

زیري   فارس 25022579 مقبول1110.76  بـثنیة العابد1996-08-12

بارو   موسى 25022607 مقبول1211.17  بـثنیة العابد1997-04-19

بوحیحي   فارس 25022580 مقبول1310.93  بـثنیة العابد1997-05-05

یحیاوي   عماد الدین 25022576 مقبول1411.33  بـاریس1997-08-23

فراح   نسیمة 25022615 مقبول1510.19  بـتوركوان فرنسا1997-08-28

بودوح   محمد امین 25022595 جید1615.41  بـباتنة1998-01-05

یحیاوي   مروة 25022598 مقبول1711.54  بـثنیة العابد1998-01-11

فكوس   نجیب 25022612 قریب من الجید1813.89  بـثنیة العابد1998-02-03

قوجیل   مریم 25022601 مقبول1911.83  بـاریس1998-02-06

ھنیني   محب الدین 25022591 قریب من الجید2012.54  بـسوق االثنین1998-04-03

زموري   فیصل 25022586 جید جدا2116.33  بـاریس1998-04-15

فاضل   مریة 25022600 مقبول2210.69  بـثنیة العابد1998-04-16

زني   عماد الدین 25022577 قریب من الجید2312.85  بـباتنة1998-05-22

بوتة   منى 25022606 مقبول2410.48  بـثنیة العابد1998-08-08

475من375:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ثنیــة العــــابد | ثنیة العابد - متوسطة بلدیة عمار  | 05372: المؤسسة  

بلموشي   نادر 25022608 مقبول2511.61  بـمنعة1998-08-31

تافرونت   فاطمة 25022583 قریب من الجید2612.89  بـثنیة العابد1998-09-08

حشاني   ندى 25022613 قریب من الجید2712.52  بـثنیة العابد1998-09-13

حشاني   محمد 25022592 جید2815.80  بـثنیة العابد1998-10-10

بوشكیوة   مریم 25022602 جید جدا2916.79  بـثنیة العابد1998-10-17

حشاني   كریمة 25022587 قریب من الجید3012.52  بـثنیة العابد1999-01-22

صاولي   محمد االمین 25022593 قریب من الجید3113.59  بـباتنة1999-06-22

داود اغریب   شرف الدین 25022514 مقبول3210.57  بـاریس1996-05-24

بزاز   رابح 25022484 مقبول3310.24  بـثنیة العابد1997-03-09

ریحاني   سمیر 25022508 قریب من الجید3412.44  بـاریس1997-06-26

ھنین   رملة 25022487 مقبول3511.35  بـیاتنة1997-09-02

بن الدب   سلمى 25022497 جید3614.81  بـثنیة العابد1997-09-06

بوزبیر   سمیة 25022505 مقبول3711.44  بـثنیة العابد1998-01-03

فقوس   سمیحة 25022507 جید3814.93  بـثنیة العابد1998-01-06

بلموشي   سمیة 25022506 مقبول3910.35  بـثنیة العابد1998-02-10

فاضل   سلمى 25022498 قریب من الجید4012.44  بـاریس1998-04-26

بزاز   سامي 25022493 مقبول4110.41  بـثنیة العابد1998-06-20

بن شور   سیف الدین 25022513 قریب من الجید4212.56  بـاریس1998-06-26

درار   دالیة 25022480 جید جدا4317.20  بـباتنة1998-06-29

بشتلة   سمیر 25022509 جید4415.67  بـاریس1998-07-08

شماخ   رابح 25022485 قریب من الجید4512.52  بـثنیة العابد1998-09-02

بن فیالة   سلمى 25022499 قریب من الجید4612.31  بـثنیة العابد1998-09-08

مھداوي   زھرة 25022491 مقبول4710.67  بـوادي الطاقة1998-09-18

تیمیزار   سماح 25022503 مقبول4811.15  بـاریس1998-10-06

كواش   شریفة 25022515 جید جدا4917.17  بـشیر1999-01-08

یحیاوي   سھیلة 25022512 قریب من الجید5013.31  بـثنیة العابد1999-01-12

عزوزي   ریمة 25022488 مقبول5110.96  بـاریس1999-03-06

شرفي   شھیرة 25022531 مقبول5210.62  بـثنیة العابد1995-01-07

حموتة   عبد الحلیم 25022544 مقبول5310.70  بـثنیة العابد1996-09-18

475من376:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ثنیــة العــــابد | ثنیة العابد - متوسطة بلدیة عمار  | 05372: المؤسسة  

زراري   عزیزة 25022559 قریب من الجید5412.02  بـثنیة العابد1996-09-18

كیج   عبد النور 25022556 قریب من الجید5512.00  بـمنعة1997-05-27

بوتة   عصام 25022560 مقبول5611.07  بـثنیة العابد1997-10-04

ھنیني   صبرینة 25022538 جید5714.74  بـثنیة العابد1998-01-03

عبابسة   عبد الحمید 25022545 مقبول5811.09  بـثنیة العابد1998-01-03

بن بوتة   عبد اهللا 25022554 مقبول5911.94  بـسیدي عقبة1998-01-19

لعور   صبرینة 25022539 جید6015.22  بـثنیة العابد1998-02-01

بن اجراد   عالء الدین 25022561 جید6114.30  بـبوزینة1998-03-01

رابحي   شیماء 25022535 جید جدا6216.80  بـثنیة العابد1998-05-14

بوخنون   شھرزاد 25022529 مقبول6311.31  بـاریس1998-05-18

اوحباب   علي 25022564 مقبول6410.19  بـثنیة العابد1998-06-22

حموتة   عالء الدین 25022562 قریب من الجید6512.02  بـباتنة1998-09-06

نجم الدین   عزوزي 25022558 جید6614.85  بـاریس1998-10-08

خذري   شھیماز 25022533 مقبول6710.67  بـشیر1998-11-03

بدة   شھرزاد 25022530 قریب من الجید6812.69  بـاریس1998-11-04

اوحباب   صالح الدین 25022541 مقبول6910.19  بـباتنة1998-11-09

بوحیحي   شفیقة 25022527 مقبول7011.65  بـثنیة العابد1998-11-15

قرني   شھرة 25022528 مقبول7111.74  بـاریس1999-08-07

صاولي   امیر 25022441 مقبول7210.72  بـثنیة العابد1996-01-08

بوزناق   حفیظة 25022462 مقبول7311.48  بـثنیة العابد1996-02-26

مھداوي   بلقاسم 25022455 مقبول7410.76  بـوادي الطاقة1996-03-23

بزاز   حسیبة 25022461 مقبول7510.22  بـثنیة العابد1997-01-05

بن یزة   امال 25022437 قریب من الجید7612.74  بـثنیة العابد1997-05-24

قوجیل   خالد 25022465 جید جدا7716.31  بـثنیة العابد1998-01-04

ھنیني   جواد 25022458 مقبول7810.26  بـثنیة العابد1998-01-06

تیمیزار   حسام 25022460 مقبول7911.07  بـثنیة العابد1998-01-06

زغلول   امال 25022438 جید جدا8016.28  بـاریس1998-01-10

یحیاوي   احالم 25022427 جید جدا8116.06  بـوادي الطاقة1998-01-26

عزوزي   امنة 25022439 جید8214.30  بـثنیة العابد1998-02-17

475من377:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ثنیــة العــــابد | ثنیة العابد - متوسطة بلدیة عمار  | 05372: المؤسسة  

حالوة   حافظ الدین 25022459 قریب من الجید8313.00  بـثنیة العابد1998-03-01

بن عزیزة   اسامة 25022429 قریب من الجید8412.46  بـثنیة العابد1998-04-14

بلدیة   بثینة 25022451 قریب من الجید8513.80  بـثنیة العابد1998-06-14

قنطري   اسامة 25022430 جید جدا8616.11  بـباتنة1998-06-20

شباح   بارزة 25022449 مقبول8711.89  بـاریس1998-08-09

بودوح   الویزة 25022436 مقبول8810.72  بـماسري1998-08-11

محبوب   احالم 25022428 جید جدا8916.59  بـباتنة1998-08-30

كعبوش   باسم 25022450 قریب من الجید9012.56  بـاریس1998-09-03

رابحي   ایمن 25022448 مقبول9111.70  بـاریس1998-12-28

بن فیفي   اكرام 25022434 جید9215.06  بـاریس1999-01-02

بن فیفي   اسالم 25022432 مقبول9310.57  بـثنیة العابد1999-09-24

475من378:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| ثنیــة العــــابد | متوسطة شیر  | 05373: المؤسسة  

بغزة   نوح 25022399 مقبول111.54  بـشیر1994-04-02

بن خرور   یوسف 25022413 مقبول211.00  بـشیر1995-01-08

بن نصر   نورة 25022401 مقبول311.40  بـشیر1995-05-20

لطرش   ھارون 25022403 مقبول410.76  بـشیر1995-06-20

بوزناق   موسى 25022381 مقبول510.94  بـشیر1995-10-28

داود اغریب   نوح 25022400 مقبول611.74  بـبوزینة1995-11-04

حموتة   نجاة 25022385 مقبول711.14  بـشیر1997-01-19

بوعكاز   نفیسة 25022396 قریب من الجید813.92  بـشیر1998-01-11

ھدار   نورة 25022402 قریب من الجید912.42  بـمنعھ1998-03-20

شرفي   نصیرة 25022394 مقبول1011.40  بـشیر1998-04-05

خذري   نصیرة 25022395 جید1114.34  بـشیر1998-04-13

بوعكاز   نسرین 25022391 جید1214.92  بـسكیكدة1998-06-18

بوحریك   موسى 25022383 ممتاز1318.34  بـشیر1998-08-01

أوحامھ   یونس 25022415 قریب من الجید1412.80  بـباتنة1998-11-08

قرجع   وسام 25022409 جید1514.00  بـشیر1998-12-14

بن خاتم اهللا   إلھام 25022195 مقبول1611.66  بـشیر1996-10-30

ھدار   آمال 25022178 مقبول1711.92  بـآریس1997-02-19

داوداغریب   أمیرة 25022186 مقبول1811.36  بـبوزینة1997-09-06

بغزة   الحسین 25022203 قریب من الجید1913.10  بـشیر1997-10-04

مسلم   إبتسام 25022193 قریب من الجید2012.86  بـبسكرة1998-01-11

نزار   أمینة 25022189 جید2115.04  بـشیر1998-04-29

بومعراف   أیمن 25022192 قریب من الجید2212.84  بـشیر1998-05-01

شرفي   أنوار 25022190 قریب من الجید2313.08  بـلیوة1998-05-04

لیتیم   أمین 25022188 جید جدا2416.96  بـمنعھ1998-06-05

475من379:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ثنیــة العــــابد | متوسطة شیر  | 05373: المؤسسة  

شراف   أسماء 25022182 جید2514.20  بـشیر1998-06-20

مھدیوي   بالل 25022213 مقبول2610.12  بـشیر1998-07-24

مسلم   آمنة 25022179 قریب من الجید2713.42  بـشیر1998-09-19

شطارة   بارزة 25022209 قریب من الجید2813.04  بـشیر1998-10-10

عیساوي   بالل 25022214 مقبول2910.14  بـتازولت1998-12-26

بن قوتھ   أشواق 25022183 جید جدا3016.00  بـشیر1999-03-11

مسلم   شھرزاد 25022282 مقبول3111.32  بـشیر1993-10-24

عشي   عبلة 25022310 مقبول3210.42  بـشیر1995-01-06

مسلم   عبد الواحد 25022307 مقبول3311.06  بـبسكرة1995-12-22

خرور   عبد الغني 25022299 مقبول3411.34  بـآریس1996-10-13

بوزناق   عبد اللطیف 25022300 مقبول3511.02  بـمنعھ1996-11-10

مذكور   شھیرة 25022284 مقبول3610.60  بـشیر1997-02-01

خذري   شعیب 25022280 مقبول3711.12  بـبسكرة1997-07-08

برجم   صلیحة 25022288 مقبول3810.30  بـشیر1997-07-28

تقاللت   صبیحة 25022286 مقبول3910.60  بـبوزینة1997-11-29

بوحریك   عبد الغفور 25022298 مقبول4010.94  بـشیر1998-04-11

بوراس   شعبان 25022279 جید4114.32  بـشیر1998-12-01

مزیاني   مراد 25022361 مقبول4210.62  بـشیر1996-01-20

حداد   فیصل 25022345 مقبول4310.10  بـشیر1996-08-18

بودوح   فارس 25022332 مقبول4410.08  بـشیر1996-09-14

طولبھ   محمد 25022356 مقبول4510.22  بـمنعھ1997-02-01

شطارة   مصطفى 25022365 مقبول4610.40  بـحاسي مسعود1997-04-03

مذكور   مصطفى 25022366 مقبول4711.30  بـشیر1997-04-27

حداد   كمال 25022348 مقبول4810.44  بـشیر1997-08-19

قادري   لیلى 25022352 مقبول4910.40  بـشیر1998-02-16

شراف   فطیمة الزھراء 25022341 جید5014.88  بـسیدي عقبة1998-02-28

قرابة   مروة 25022363 جید5115.71  بـمنعھ1998-03-12

لحمادي   محمد األمین 25022357 مقبول5211.02  بـشیر1998-03-23

خذري   فارس 25022335 قریب من الجید5313.94  بـمنعھ1998-04-13

475من380:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ثنیــة العــــابد | متوسطة شیر  | 05373: المؤسسة  

بوذھبة   فھیمة 25022342 جید جدا5416.28  بـآریس1998-05-10

ییكن   فیروز 25022344 مقبول5510.26  بـشیر1998-08-11

بوزیدي   فاطمة الزھراء 25022337 جید5615.68  بـباتنة1998-09-15

عنان   سعید 25022259 مقبول5710.90  بـشیر1994-03-28

أقوجیل   رؤوف 25022241 مقبول5810.70  بـآریس1995-12-28

بوعنان   خامسة 25022235 جید5914.29  بـشیر1996-04-03

مذكور   خالد 25022234 مقبول6011.06  بـشیر1996-06-08

مذكور   دنیا 25022239 قریب من الجید6112.18  بـباتنة1996-08-08

أقوجیل   سفیان 25022262 مقبول6210.36  بـشیر1997-01-08

خرور   ریحانة 25022249 مقبول6310.72  بـشیر1997-11-09

نزار   حنیفة 25022232 جید6414.84  بـشیر1998-01-12

بن نصر   حسنة 25022229 قریب من الجید6513.42  بـبسكرة1998-06-14

بوزناق   رشیدة 25022246 جید جدا6616.50  بـثنیة العابد1998-06-30

شراف   سعیدة 25022260 مقبول6711.88  بـشیر1998-07-18

بلھوشات   رامي 25022242 قریب من الجید6812.90  بـمنعھ1998-09-03

شرفي   راویة 25022243 قریب من الجید6913.13  بـشیر1998-12-22

كواش   حواء 25022233 قریب من الجید7012.94  بـشیر1999-01-05

حیدوس   سامي 25022257 مقبول7111.06  بـآریس1999-05-11

475من381:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| ثنیــة العــــابد | متوسطة بعلي  ثنیة العابد  | 05374: المؤسسة  

عساس   نجالء 25022387 مقبول110.64  بـثنیة العابد1996-08-17

عبابسة   یوسف 25022414 مقبول211.84  بـورقلة1997-07-02

عساس   نصر الدین 25022393 قریب من الجید313.90  بـثنیة العابد1998-01-31

حموتة   نوال 25022397 جید414.94  بـثنیة العابد1998-01-31

بن عاشور   نجیب 25022388 مقبول511.18  بـثنیة العابد1998-04-25

السایب   وائل 25022407 جید جدا616.02  بـاریس1998-07-20

بومرزوف   ندى 25022389 جید جدا717.28  بـاریس1998-07-31

لبكارة   نصر الدین 25022626 قریب من الجید812.54  بـثنیة العابد1998-02-09

یحیاوي   وسیلة 25022641 قریب من الجید913.54  بـثنیة العابد1998-02-21

تافرونت   نصیرة 25022627 قریب من الجید1013.00  بـثنیة العابد1998-10-24

بن یوسف   نور الھدى 25022630 مقبول1111.02  بـثنیة العابد1998-11-01

عساس   محمد العید 25022594 جید1215.98  بـثنیة العابد1998-01-04

تافرونت   مروة 25022599 قریب من الجید1313.46  بـاریس1998-06-20

بن سید   فارس 25022582 قریب من الجید1412.26  بـثنیة العابد1998-10-10

محبوب   سفیان 25022495 مقبول1511.17  بـثنیة العابد1997-08-10

بومرزوف   دنیا 25022482 مقبول1611.04  بـثنیة العابد1998-01-18

فقوس   زكیة 25022489 مقبول1710.54  بـثنیة العابد1998-05-17

عساس   خدیجة 25022476 مقبول1811.78  بـثنیة العابد1998-05-23

عساس   سمراء 25022504 مقبول1911.58  بـثنیة العابد1998-09-01

فقوس   شیماء 25022534 قریب من الجید2013.37  بـباتنة1998-03-31

مھداوي   عبد الفتاح 25022553 مقبول2110.72  بـباتنة1998-07-11

مھداوي   أمنة 25022185 مقبول2210.96  بـثنیة العابد1998-01-21

زروال   اسماء 25022200 جید جدا2317.34  بـاریس1998-02-15

بوحیحي   آسیا 25022202 قریب من الجید2413.04  بـوادي الطاقة1998-04-12

475من382:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| ثنیــة العــــابد | متوسطة بعلي  ثنیة العابد  | 05374: المؤسسة  

بارور   الیاس 25022206 قریب من الجید2513.82  بـثنیة العابد1998-05-09

بومرزوف   ایمن 25022208 جید2614.28  بـاریس1999-03-07

یحیاوي   صالح الدین 25022287 مقبول2710.26  بـثنیة العابد1997-01-04

ھنین   عادل 25022292 مقبول2810.48  بـاریس1997-01-13

صاولي   عبیر 25022312 قریب من الجید2912.48  بـثنیة العابد1998-01-06

عزوزي   عبد النور 25022304 مقبول3011.72  بـثنیة العابد1998-04-12

بوروبة   علي 25022316 مقبول3111.96  بـثنیة العابد1998-04-14

صاولي   عبد النور 25022305 قریب من الجید3213.12  بـثنیة العابد1998-09-28

العشي   عبیر 25022313 مقبول3311.40  بـاریس1998-11-27

عبابسة   أسماء 25022433 مقبول3410.98  بـاریس1998-06-13

بن منزر   ایمان 25022446 مقبول3511.15  بـباتنة1998-09-21

عساس   امنة 25022440 جید3614.94  بـاریس1998-12-27

بن عاشور   كریمة 25022346 مقبول3710.30  بـثنیة العابد1997-01-13

سایحي   فارس 25022334 مقبول3810.24  بـثنیة العابد1997-11-16

مھداوي   كریمة 25022347 قریب من الجید3913.46  بـثنیة العابد1998-01-06

بن سید   لمیاء 25022350 جید4014.92  بـثنیة العابد1998-02-08

سكیو   لیندة 25022353 قریب من الجید4112.34  بـالیزي1998-04-04

مذكور   لبنى 25022349 جید4214.44  بـمنعة1998-09-23

برباق   حفیظة 25022230 مقبول4310.86  بـباتنة1997-10-29

السایب   سفیان 25022263 مقبول4410.62  بـثنیة العابد1998-07-14

بن عباس   خیر الدین 25022237 مقبول4510.42  بـثنیة العابد1998-07-18

زغلول   سارة 25022254 قریب من الجید4613.10  بـباتنة1998-08-02

میمون   سمیة 25022266 جید4714.32  بـثنیة العابد1998-08-15

منزر   دنیا 25022240 قریب من الجید4813.26  بـاریس1998-10-29

475من383:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| وادي الطاقـــــــة | وادي الطاقة -  متوسطة عزوي مدور   | 05380: المؤسسة  

بوذراع   یعقوب 25023032 مقبول110.68  بـوادي الطاقة1997-08-25

عبودي   یسرى 25023031 قریب من الجید213.16  بـوادي الطاقة1998-01-19

بن داوي   یاسین 25023028 مقبول311.16  بـوادي الطاقة1998-02-08

الوناس   یمینة 25023034 قریب من الجید412.90  بـوادي الطاقة1998-02-20

غوناني   ھدى 25023014 قریب من الجید512.60  بـوادي الطاقة1998-03-23

بوذراع   نذیر 25022988 مقبول610.22  بـوادي الطاقة1995-01-18

بخشھ   مختار 25022969 مقبول710.26  بـوادي الطاقة1995-02-11

بده   محمد االمین 25022964 مقبول810.36  بـوادي الطاقة1996-12-10

حموتھ   نصیرة 25022994 مقبول910.10  بـوادي الطاقة1997-10-10

ختاش   میادة 25022983 جید1015.28  بـبولھیالت1998-01-04

بن عباس   مریم 25022976 مقبول1111.02  بـوادي الطاقة1998-02-03

بن عباس   ندى 25022987 جید1215.58  بـوادي الطاقة1998-02-03

سباع   مروان 25022971 مقبول1310.00  بـوادي الطاقة1998-04-19

معلم   مروة 25022972 جید1414.34  بـوادي الطاقة1998-04-19

توبي   نوال 25022997 جید1514.32  بـوادي الطاقة1998-04-25

برقي   ھاجر 25023000 جید جدا1616.94  بـوادي الطاقة1998-05-04

عالق   نجمة 25022986 قریب من الجید1713.76  بـوادي الطاقة1998-06-14

لقزالي   نسرین 25022991 قریب من الجید1813.94  بـاریس1998-10-24

سمایحي   الصدیق 25022694 مقبول1910.76  بـوادي الطاقة1995-02-08

سویكي   اسالم 25022691 مقبول2010.44  بـوادي الطاقة1996-05-13

خاللفة   اسامة 25022689 مقبول2110.48  بـوادي  الطاقة1997-10-10

سمایحي   أمیرة 25022677 قریب من الجید2212.18  بـوادي الطاقة1997-11-25

غلید   أسامة 25022669 جید2314.30  بـوادي الطاقة1998-02-01

یلوز   أیوب 25022682 مقبول2411.12  بـوادي الطاقة1998-02-03

475من384:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي الطاقـــــــة | وادي الطاقة -  متوسطة عزوي مدور   | 05380: المؤسسة  

بده   أحالم 25022665 مقبول2511.16  بـوادي الطاقة1998-03-24

عالق   الھام 25022701 قریب من الجید2613.98  بـوادي الطاقة1998-03-28

بروج   أسماء 25022671 مقبول2711.04  بـوادي الطاقة1998-05-18

زحزاح   ابتھال 25022685 جید جدا2817.69  بـوادي الطاقة1998-07-20

معلم   احالم 25022686 مقبول2911.50  بـوادي الطاقة1998-09-09

بوخاشھ   الھام 25022702 مقبول3010.06  بـباتنة1998-12-12

دراز   عثمان 25022886 مقبول3110.00  بـوادي الطاقة1994-06-26

بده   عصام 25022888 قریب من الجید3212.34  بـوادي الطاقة1995-04-15

مخربش   عفاف 25022889 مقبول3311.46  بـوادي الطاقة1996-01-02

عكسھ   عماد 25022897 مقبول3410.44  بـوادي الطاقة1996-05-14

خنتوش   طارق 25022868 مقبول3510.22  بـباتنة1998-03-21

بایو   عائشة 25022871 مقبول3611.54  بـوادي الطاقة1998-03-22

بن عباس   عز الدین 25022887 قریب من الجید3713.46  بـباتنة1998-10-10

معنصري   دنیا 25022770 مقبول3811.14  بـوادي الطاقة1996-05-14

صاولي   سعید 25022802 مقبول3910.22  بـوادي الطاقة1997-02-18

عقلف   ربیع 25022778 مقبول4011.64  بـوادي الطاقة1997-04-29

بن سالم   ریان 25022782 جید جدا4116.88  بـباتنة1998-05-27

غسیري   رامي 25022777 مقبول4210.08  بـباتنة1998-07-03

بن حاره   ریان 25022783 قریب من الجید4312.44  بـباتنة1998-07-21

منینھ   دنیا أمال 25022771 جید4415.27  بـوادي الطاقة1998-09-12

بروج   رائد 25022774 مقبول4510.74  بـوادي الطاقة1998-09-27

لقزالي   خلود 25022765 قریب من الجید4613.52  بـاریس1998-10-24

بن مریم   خولة 25022768 قریب من الجید4712.70  بـوادي الطاقة1998-11-17

فرفاري   فارس 25022918 مقبول4810.34  بـوادي الطاقة1994-01-02

بوخلوف   لقمان 25022941 مقبول4911.28  بـوادي الطاقة1996-11-12

فراس   فتیحة 25022925 قریب من الجید5013.34  بـوادي الطاقة1997-00-00

بایو   فاتح 25022917 مقبول5110.08  بـوادي الطاقة1997-02-25

بعزیز   مبارك 25022947 مقبول5210.84  بـباتنة1997-07-10

بده   لبنى 25022938 مقبول5311.72  بـوادي الطاقة1998-01-09

475من385:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي الطاقـــــــة | وادي الطاقة -  متوسطة عزوي مدور   | 05380: المؤسسة  

بن مریم   فیروز 25022930 مقبول5410.84  بـوادي الطاقة1998-03-29

ختاش   كنزة 25022933 جید جدا5516.44  بـوادي الطاقة1998-04-26

بعزیز   لینة 25022946 جید5614.54  بـراس الوادي1998-06-18

زموري   كنزة 25022934 جید5715.20  بـوادي الطاقة1998-09-21

بركي   لبنى 25022939 مقبول5810.30  بـوادي الطاقة1998-10-04

تیبرماسین   فردوس 25022926 جید جدا5916.72  بـوادي الطاقة1998-10-23

بن قوقھ   كنزة 25022935 قریب من الجید6013.98  بـوادي الطاقة1998-12-20

بده   شعبان 25022842 مقبول6110.18  بـوادي الطاقة1995-04-02

غسیري   سلمھ 25022817 مقبول6211.30  بـوادي الطاقة1996-01-02

حداد   شیماء 25022847 مقبول6310.84  بـوادي الطاقة1997-01-17

ھدھود   سلمى 25022820 مقبول6410.96  بـباتنة1997-07-13

بن ناره   شمس الدین 25022844 مقبول6511.68  بـباتنة1997-10-27

معلم   سمیة 25022831 جید جدا6616.44  بـوادي الطاقة1998-01-04

یلوز   سلسبیل 25022816 قریب من الجید6713.90  بـقایس1998-01-25

حفصاوي   سلیم 25022823 قریب من الجید6813.02  بـوادي الطاقة1998-09-13

بوحیحي   صباح 25022853 جید جدا6917.02  بـوادي الطاقة1998-11-01

بدة   جھیدة 25022736 مقبول7011.50  بـوادي الطاقة1996-04-21

غسیر   امنة 25022717 مقبول7110.14  بـاریس1996-06-14

بده   حواس 25022750 مقبول7210.16  بـوادي الطاقة1997-00-00

بكري   بثینة 25022723 مقبول7310.82  بـوادي الطاقة1997-02-16

حفصاوي   حنان 25022747 مقبول7410.12  بـوادي الطاقة1997-10-14

بلخیري   حكیمة 25022743 مقبول7510.04  بـوادي الطاقة1998-01-03

خریبي   حمزة 25022745 قریب من الجید7613.56  بـوادي الطاقة1998-01-03

بلعیاطي   ایمان 25022722 مقبول7711.68  بـوادي الطاقة1998-01-04

معلم   تقي الدین 25022731 قریب من الجید7812.40  بـالبیض1998-01-16

مزیاني   الیاس 25022715 مقبول7910.76  بـباتنة1998-02-28

مدور   حوریة 25022751 مقبول8011.40  بـباتنة1998-03-05

معوشة   الیاس 25022716 مقبول8111.58  بـباتنة1998-05-22

بوذھبة   جوھرة 25022737 مقبول8210.50  بـوادي الطاقة1998-05-22

475من386:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي الطاقـــــــة | وادي الطاقة -  متوسطة عزوي مدور   | 05380: المؤسسة  

زحزاح   ایة كریمة 25022721 ممتاز8318.10  بـاریس1998-09-04

ختاش   امیر 25022718 قریب من الجید8413.23  بـوادي الطاقة1998-11-10

475من387:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| وادي الطاقـــــــة | بایو -  متوسطة االخوین معو  | 05381: المؤسسة  

عاید   طارق 25023098 مقبول111.17  بـباتنة1996-09-28

فرطاس   فیروز 25023108 قریب من الجید212.56  بـوادي الطاقة1998-01-03

بوكحیل   محمد أمین 25023114 مقبول310.50  بـوادي الطاقة1998-01-04

عمري   لیلى 25023111 قریب من الجید412.72  بـوادي الطاقة1998-02-07

خاللي   عبد الرحیم 25023099 مقبول511.48  بـوادي الطاقة1998-02-17

یحیاوي   فؤاد 25023106 مقبول611.67  بـوادي الطاقة1998-03-02

نزاري   لمیاء 25023110 مقبول711.59  بـوادي الطاقة1998-05-18

دربال   علي 25023102 قریب من الجید813.57  بـباتنة1998-08-14

مودة   عبد الكریم 25023100 قریب من الجید912.80  بـباتنة1998-08-28

تمرابط   علي 25023103 مقبول1010.96  بـوادي الطاقة1998-09-27

بن فیفي   لیندة 25023112 قریب من الجید1113.59  بـباتنة1999-03-19

بلخامسھ   خطیب 25023068 مقبول1211.57  بـوادي الطاقة1995-04-07

رواحنھ   سمیة 25023081 مقبول1310.65  بـوادي الطاقة1996-02-24

فرطاس   أسامة 25023049 مقبول1410.59  بـباتنة1996-05-02

دلندي   الھام 25023060 مقبول1511.33  بـوادي الطاقة1997-03-30

خاللي   سعید 25023075 مقبول1610.19  بـوادي الطاقة1997-07-29

دربال   امنة 25023061 مقبول1711.04  بـوادي الطاقة1997-10-01

خرشوش   أمیرة 25023050 قریب من الجید1813.39  بـوادي الطاقة1998-01-04

نزاري   زلیخة 25023071 مقبول1910.87  بـوادي الطاقة1998-01-06

عزوزي   سیف الدین 25023085 قریب من الجید2012.02  بـوادي الطاقة1998-02-10

خاللي   أیمن 25023053 مقبول2110.46  بـباتنة1998-03-22

فرطاس   إبتسام 25023054 مقبول2210.13  بـوادي الطاقة1998-06-15

عواج   خدیجة 25023067 مقبول2310.17  بـوادي الطاقة1998-08-11

لھول   سفیان 25023078 جید2414.87  بـباتنة1998-09-19

475من388:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| وادي الطاقـــــــة | بایو -  متوسطة االخوین معو  | 05381: المؤسسة  

خرشوش   إبتسام 25023055 جید2515.24  بـوادي الطاقة1998-10-18

بولجرایف   حیاة 25023066 قریب من الجید2612.07  بـوادي الطاقة1999-01-03

سرسة   منال 25022978 قریب من الجید2712.88  بـتازولت1997-10-21

عاید   أشواق 25022672 قریب من الجید2813.56  بـوادي الطاقة1998-01-02

جفال   فایزة 25022924 مقبول2910.28  بـوادي الطاقة1998-10-25

خرشوش   سلمى 25022821 مقبول3010.86  بـوادي الطاقة1998-08-18

سرسھ   بسمة 25022724 قریب من الجید3113.00  بـوادي الطاقة1998-10-18

475من389:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| وادي الطاقـــــــة | متوسطة وادي الطاقة الجدیدة  | 05382: المؤسسة  

مونیب   وفاء 25023022 مقبول110.88  بـباتنة1998-05-30

غسیري   نسیمة 25022992 قریب من الجید213.06  بـوادي الطاقة1998-02-03

بلعیاطي   محمد الصدیق 25022965 قریب من الجید313.62  بـوادي الطاقة1998-04-28

لطرش   آسیا 25022664 مقبول410.96  بـباتنة1998-01-06

بده   أسماء 25022670 قریب من الجید512.66  بـوادي الطاقة1998-03-16

بده   أمال 25022674 مقبول611.10  بـوادي الطاقة1998-03-22

عفیف   أنس 25022681 مقبول711.88  بـباتنة1998-12-25

قري   عبد الرؤوف 25022878 مقبول810.02  بـوادي الطاقة1997-04-22

بدة   عائشة 25022870 مقبول910.54  بـوادي الطاقة1997-08-31

ھدھود   عالء الدین 25022893 قریب من الجید1013.32  بـتیمقاد1999-02-18

ھدھود   سامیة 25022797 قریب من الجید1112.40  بـباتنة1997-08-15

بن عزیزة   دالل 25022769 جید جدا1217.66  بـوادي الطاقة1998-01-09

لبكارة   راضیة 25022776 جید1315.18  بـوادي الطاقة1998-06-16

بن نارة   سراج منیر 25022800 قریب من الجید1412.02  بـباتنة1999-03-14

بن غاغة   فارس 25022920 مقبول1510.12  بـوادي الطاقة1997-00-00

بن طلحة   كوثر 25022937 جید1614.96  بـوادي الطاقة1998-06-22

حب الدین   سمیحة 25022833 مقبول1710.17  بـوادي الطاقة1998-03-04

سعادة   شیماء 25022849 قریب من الجید1812.08  بـوادي الطاقة1998-06-28

بوعلي   شھیناز 25022846 جید جدا1916.82  بـوادي الطاقة1998-09-27

بوحفنة   حنان 25022746 مقبول2010.35  بـباتنة1994-03-26

عمري   حواء 25022749 مقبول2111.94  بـوادي الطاقة1998-03-17

475من390:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| بوزینة | بوزینة - مصطفى بن بولعید /م | 05386: المؤسسة  

خمال   محمد أسامة 25023129 قریب من الجید113.68  بـقسنطینة1998-08-04

بوحره   یحي 25023541 مقبول210.98  بـبوزینة1997-03-01

جبایلي   یسمینة 25023545 جید315.91  بـبوزینة1998-08-11

بولبینھ   ھشام 25023513 مقبول410.93  بـبوزینة1996-01-16

حدادي   نبیلة 25023493 مقبول510.69  بـآریس1996-03-04

بن بوتھ   نجمة 25023496 مقبول611.33  بـبوزینة1996-07-24

یعقوبي   نوال 25023502 مقبول711.04  بـبوزینة1997-01-18

بایع راسو   ھدى 25023510 مقبول810.63  بـبوزینة1997-03-15

لیتیم   نجمة 25023498 مقبول910.24  بـبوزینة1997-03-29

صیاغ   وردة 25023520 مقبول1011.80  بـبوزینة1997-04-22

خلخال   ھشام 25023515 قریب من الجید1112.33  بـبوزینة1997-04-28

مقران   ولید 25023527 مقبول1211.19  بـآریس1997-06-30

مزمازة   نور الدین 25023504 مقبول1311.63  بـبوزینة1997-07-26

ھدار   وسیلة 25023524 قریب من الجید1412.06  بـبوزینة1998-02-02

مقاوسي   ھالل 25023517 مقبول1511.19  بـآریس1998-02-27

بن بوتة   نصر الدین 25023501 مقبول1610.09  بـبوزینة1998-03-04

حمومھ   نجاة 25023494 مقبول1710.89  بـمنعة1998-05-02

بولبینة   وداد 25023519 قریب من الجید1812.37  بـآریس1998-05-29

خلخال   ھدى 25023511 جید1915.44  بـآریس1998-06-23

خلخال   ھشام 25023516 جید2014.89  بـآریس1998-06-23

اسماعیلي   یاسر 25023529 مقبول2110.96  بـمنعة1998-07-18

بوحره   وھیبة 25023528 قریب من الجید2212.81  بـبوزینة1998-09-01

سحنوني   نورة 25023508 مقبول2311.22  بـبوزینة1998-10-19

بن اجراد   لبنى 25023447 مقبول2410.52  بـبوزینة1996-02-21

475من391:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بوزینة | بوزینة - مصطفى بن بولعید /م | 05386: المؤسسة  

ھباد   فارس 25023410 مقبول2510.54  بـبوزینة1996-03-09

بایع راسو   فھیمة 25023424 مقبول2610.52  بـآریس1996-04-16

بزعي   عقبة 25023396 مقبول2710.98  بـبوزینة1996-12-01

بصوف   عبلة 25023390 قریب من الجید2812.13  بـبوزینة1997-03-22

عبھ   لیندة 25023454 مقبول2911.26  بـبوزینة1997-07-20

ولھھ   محمد األمین 25023462 مقبول3010.46  بـبوزینة1997-07-22

غقال   مسیكة 25023474 قریب من الجید3112.15  بـبوزینة1997-12-13

عوره   مسعودة 25023473 قریب من الجید3212.59  بـبوزینة1998-01-01

یعقوبي   محمد 25023459 مقبول3310.43  بـبوزینة1998-01-03

حدادي   غالیة 25023407 مقبول3411.04  بـبوزینة1998-01-06

غشام   علي 25023401 مقبول3510.59  بـبوزینة1998-01-17

شبي   عزیزة 25023394 جید3614.04  بـبوزینة1998-01-20

خلیف   محمد األمین 25023463 مقبول3711.94  بـبوزینة1998-02-02

سحنوني   فیروز 25023441 مقبول3811.06  بـبوزینة1998-02-03

بوھراوة   فارس 25023412 مقبول3911.00  بـشیر1998-03-25

بایع راسو   فطیمة 25023423 قریب من الجید4012.67  بـبوزینة1998-03-29

بولبینة   فیروز 25023442 مقبول4111.00  بـبوزینة1998-05-19

عاقل   محمد الغزالي 25023466 مقبول4210.63  بـبوزینة1998-08-24

بخوش   عدنان 25023392 مقبول4310.04  بـبوزینة1998-09-09

زني   محمد اآلمین 25023461 مقبول4410.80  بـبوزینة1998-12-01

لیتیم   سمیرة 25023302 مقبول4510.30  بـبوزینة1995-12-09

أوحامھ   سیف الدین 25023311 مقبول4610.98  بـبوزینة1996-10-27

یوسفي   سمیحة 25023299 مقبول4711.91  بـبوزینة1997-04-26

بن حیزیھ   سھى 25023309 مقبول4811.39  بـمنعة1997-10-11

لحمر   سعیدة 25023291 مقبول4910.07  بـبوزینة1998-01-02

بھلول   شیماء 25023327 جید5014.85  بـبوزینة1998-02-01

سماعیلي   شھیرة 25023325 مقبول5110.07  بـمنعة1998-02-02

عدواني   شیماء 25023328 قریب من الجید5213.13  بـبوزینة1998-02-18

دغدغ   شعیب 25023315 قریب من الجید5312.76  بـبوزینة1998-04-11

475من392:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بوزینة | بوزینة - مصطفى بن بولعید /م | 05386: المؤسسة  

سیاري   شیماء 25023329 جید5414.44  بـبوزینة1998-05-09

أوشن   شھرزاد 25023320 جید5514.07  بـبوزینة1998-06-22

مدلس   سمراء 25023297 مقبول5611.44  بـبوزینة1998-07-28

داودي   سھام 25023308 مقبول5710.63  بـثنیة العابد1998-09-12

ولھھ   شھرزاد 25023321 مقبول5810.30  بـآریس1998-10-03

مزعاش   شھرزاد 25023322 مقبول5910.72  بـبوزینة1998-12-12

بایع راسو   بوباكر 25023192 مقبول6010.19  بـبوزینة1996-07-17

سیاري   حوریة 25023219 مقبول6110.85  بـبوزینة1997-07-26

بن حیزیة   حسام 25023202 قریب من الجید6212.31  بـبوزینة1998-01-04

فریك   حسین 25023208 مقبول6310.94  بـبوزینة1998-01-13

بوذھبھ   حسناء 25023205 مقبول6410.61  بـبوزینة1998-03-11

سایغي   بلعیدة 25023191 مقبول6510.76  بـبوزینة1998-04-08

لیتیم   حنان 25023216 جید6615.57  بـبوزینة1998-04-12

مقاوسي   خولة 25023228 جید6715.20  بـبوزینة1998-04-14

بغزه   حمزة 25023212 مقبول6811.37  بـبوزینة1998-08-04

بزعي   خلیل 25023226 مقبول6910.70  بـآریس1998-09-03

قدوش   خدیجة 25023223 مقبول7010.11  بـباتنة1998-09-25

بوخلوف   عبد العزیز 25023370 مقبول7110.17  بـبوزینة1996-01-10

بلھاني   عادل 25023356 مقبول7211.20  بـآریس1996-02-22

بن حیزیھ   عبد المجید 25023377 قریب من الجید7312.28  بـبوزینة1996-09-14

بن سالم   عبد اللطیف 25023375 مقبول7410.54  بـبوزینة1997-04-21

قرجع   عبد الحق 25023359 جید7514.74  بـبوزینة1998-01-10

بوحره   عائشة 25023354 مقبول7610.35  بـبوزینة1998-02-15

قیج   عائشة 25023355 قریب من الجید7712.50  بـالرباع1998-03-10

بلخیري   عبد الحلیم 25023361 مقبول7810.65  بـالرباع1998-03-11

خلخال   عبد الرحیم 25023367 قریب من الجید7912.81  بـبوزینة1998-04-14

شباك   عاشور 25023358 جید8014.26  بـمنعة1998-05-06

لیتیم   طاوسة 25023352 مقبول8111.15  بـبوزینة1998-07-18

بوھراوه   صلیحة 25023349 جید8215.93  بـبوزینة1998-08-22

475من393:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بوزینة | بوزینة - مصطفى بن بولعید /م | 05386: المؤسسة  

ماجي   شیماء 25023342 مقبول8311.35  بـبوزینة1998-09-03

عبھ   صالح الدین 25023346 قریب من الجید8413.67  بـبوزینة1998-09-23

دغدغ   دنیا زاد 25023245 مقبول8510.20  بـبوزینة1996-03-02

لیتیم   ریمة 25023255 مقبول8611.00  بـبوزینة1997-02-02

مكنتیشي   زھیة 25023260 مقبول8710.83  بـبوزینة1997-03-16

برنھ   زھیة 25023261 مقبول8811.61  بـبوزینة1997-04-01

سماعیلي   سارة 25023272 قریب من الجید8912.24  بـمنعة1997-07-25

بن شادي   زینة 25023269 مقبول9010.39  بـبوزینة1998-01-02

مقران   زھیر 25023263 جید9114.24  بـبوزینة1998-01-04

بنارة   سارة 25023274 جید9214.69  بـبوزینة1998-01-04

ھباد   راضیة 25023249 قریب من الجید9313.63  بـآریس1998-03-09

أمقران   زینة 25023271 مقبول9411.67  بـبوزینة1998-03-16

قادري   ربیعة 25023252 مقبول9510.11  بـشیر1998-06-27

بصوف   ریمة 25023256 مقبول9610.57  بـبوزینة1998-08-11

غشام   دنیا 25023244 مقبول9710.54  بـبوزینة1998-10-24

غشام   سامي 25023277 قریب من الجید9812.43  بـبوزینة1998-11-01

مكنتیشي   زھور 25023258 جید9915.35  بـبوزینة1998-11-18

لیتیم   اسماعیل 25023168 مقبول10011.24  بـبوزینة1995-07-29

عوره   أحمد 25023147 مقبول10110.13  بـبوزینة1996-02-24

أمقران   العید 25023171 مقبول10211.98  بـبوزینة1996-03-20

قلقیل   أحالم 25023146 مقبول10310.50  بـبوزینة1996-05-19

یوسفي   آمال 25023141 مقبول10411.41  بـبوزینة1997-01-04

ریحاني   آمال 25023142 جید10514.35  بـبوزینة1998-01-03

لیتیم   اوریدة 25023176 مقبول10610.81  بـبوزینة1998-01-07

لغدیر   اسماعیل 25023169 مقبول10711.28  بـبوزینة1998-01-19

فاتح   آمال 25023143 قریب من الجید10813.19  بـبوزینة1998-02-01

مقاوسي   إیمان 25023162 قریب من الجید10912.26  بـباتنة1998-05-09

یوسفي   أمیرة 25023154 مقبول11011.98  بـبوزینة1998-06-19

بایع راسو   آمنة 25023144 مقبول11111.63  بـبوزینة1998-08-09

475من394:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بوزینة | بوزینة - مصطفى بن بولعید /م | 05386: المؤسسة  

غشام   ابتسام 25023165 مقبول11210.67  بـبوزینة1998-08-23

مكنتیشي   أمیرة 25023155 مقبول11311.57  بـباتنة1998-09-04

لیتیم   ابتسام 25023166 ممتاز11418.15  بـآریس1998-09-26

بن مزمازة   إیمان 25023163 مقبول11511.78  بـبوزینة1998-10-17

ساسي   إیمان 25023164 قریب من الجید11612.96  بـبسكرة1998-12-30

475من395:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| بوزینة | متوسطة تاقوست  | 05387: المؤسسة  

جبایلي   وسیلة 25023523 مقبول111.57  بـبوزینة1997-09-13

قحمام   نادیة 25023491 مقبول211.63  بـبوزینة1998-01-21

رحموني   ھاني 25023509 جید314.85  بـباتنة1998-07-22

منزر   وردة 25023521 قریب من الجید412.61  بـآریس1998-08-30

بزعي   وسیم 25023525 مقبول510.39  بـبوزینة1999-01-09

زمیط   فتیحة 25023416 مقبول610.65  بـباتنة1996-12-30

ریحاني   لطفي 25023449 قریب من الجید712.69  بـبوزینة1998-01-04

منزر   مریم 25023470 مقبول810.98  بـمنعة1998-02-08

كربوب   سلمى 25023292 مقبول910.19  بـآریس1996-01-03

فرطاس   شھیرة 25023324 مقبول1010.70  بـبوزینة1996-02-27

أوشن   سلیم 25023294 مقبول1110.46  بـبوزینة1997-10-19

كربوب   سمراء 25023296 جید1214.78  بـمنعة1997-10-19

ریحاني   شادیة 25023313 مقبول1310.33  بـآریس1998-08-28

كربوب   خامسة 25023221 مقبول1411.33  بـبوزینة1996-02-28

زعتر   حنان 25023214 مقبول1510.76  بـبوزینة1996-06-15

بعزیز   حدة 25023199 مقبول1611.35  بـبوزینة1998-01-11

بزعي   حسیبة 25023206 قریب من الجید1713.09  بـبوزینة1998-01-26

كربوب   حواء 25023217 قریب من الجید1812.63  بـمنعة1998-04-03

بعجوج   حواء 25023218 مقبول1911.67  بـبوزینة1998-04-18

بن تواتي   حسیبة 25023207 قریب من الجید2012.04  بـبوزینة1998-05-05

ریحاني   حفیظة 25023210 مقبول2111.76  بـبوزینة1998-10-04

صغداو   خولة 25023229 قریب من الجید2213.91  بـآریس1998-12-30

عكسھ   عبد الحق 25023360 مقبول2311.09  بـبوزینة1998-01-17

قحمام   عبد الرزاق 25023368 مقبول2411.96  بـبوزینة1998-04-11

475من396:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بوزینة | متوسطة تاقوست  | 05387: المؤسسة  

مسامح   عبد المالك 25023376 جید2514.76  بـبوزینة1998-10-03

بزعي   صلیح 25023347 مقبول2610.94  بـباتنة1998-12-09

زایدي   عادل 25023357 قریب من الجید2712.20  بـمنعة1999-01-15

جبایلي   داود 25023240 مقبول2810.31  بـبوزینة1997-09-13

بعجوج   سعید 25023279 قریب من الجید2912.26  بـآریس1998-07-03

بن یحي   داود 25023241 قریب من الجید3013.15  بـآریس1998-10-01

شعیره   رانیھ 25023251 مقبول3111.30  بـمنعة1998-12-22

كربوب   الشیخة 25023170 مقبول3210.41  بـبوزینة1997-01-04

بن تواتي   الویزة 25023173 قریب من الجید3312.09  بـبوزینة1997-08-04

معلم   الیاس 25023175 مقبول3410.09  بـآریس1998-08-26

475من397:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة - متوسطة بن بعطوش عبد العالي   | 05395: المؤسسة  

رقیق   یسرى 25024127 مقبول110.46  بـبریكة1997-03-15

وناس   ھانیة 25024108 مقبول210.02  بـبریكة1997-08-20

فني   یحي 25024125 مقبول310.68  بـبریكة1997-10-13

قیرود   ھیبة 25024112 مقبول411.58  بـعین ارنات1998-04-23

قاسمي   ھیفاء 25024114 جید515.04  بـبریكة1998-08-07

صراوي   نسیمة 25024077 جید615.94  بـبریكة1998-04-10

بن حرزاهللا   نور الھدى 25024087 مقبول711.46  بـبریكة1998-04-22

فرحاني   ھاجر 25024094 مقبول810.34  بـبریكة1998-10-13

ضیافي   نورة 25024091 مقبول910.02  بـبریكة1999-03-01

ركبي   فایزة 25023977 مقبول1010.30  بـبریكة1994-01-25

بوذیب   فاروق 25023973 مقبول1110.42  بـبیطام1995-07-05

سحنون   كمال 25023991 مقبول1210.38  بـبریكة1996-07-24

مباركي   عیسى 25023969 قریب من الجید1313.16  بـبریكة1997-11-25

منصر   عمار 25023965 قریب من الجید1412.56  بـبریكة1998-01-17

قیرود   فاطمة الزھراء 25023975 قریب من الجید1512.12  بـتقرت1998-05-11

بوزیدي   مروة 25024038 مقبول1611.06  بـبریكة1998-04-15

فرحاني   لیندة 25024011 مقبول1710.64  بـبریكة1998-08-05

طوبال   محمد أیوب 25024021 جید جدا1816.90  بـالقرارة1998-08-23

حمادي   محمد 25024020 قریب من الجید1912.94  بـبریكة1998-09-04

بوتیطاو   لیلیا 25024009 قریب من الجید2013.00  بـبریكة1998-09-15

فرحاني   مرزاقة 25024035 قریب من الجید2112.54  بـبریكة1999-01-31

میھوبي   مسعود 25024042 مقبول2210.24  بـبریكة1999-05-26

نویس   عز الدین 25023938 جید2315.04  بـبریكة1994-12-29

طالبي   عبد المنعم 25023929 مقبول2411.04  بـقسنطینة1995-03-24

475من398:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة - متوسطة بن بعطوش عبد العالي   | 05395: المؤسسة  

ھالالت   عبد الكریم 25023924 مقبول2510.66  بـبریكة1995-11-19

بوزیدي   عبد المجید 25023928 مقبول2610.10  بـبریكة1997-11-20

مسعودي   عبیر 25023936 قریب من الجید2712.18  بـبریكة1998-06-02

دھیري   عبد المالك 25023927 قریب من الجید2812.30  بـبریكة1998-09-08

حالتة   عبد الخالق 25023913 مقبول2910.88  بـبریكة1999-01-27

دلیح   سیف الدین 25023861 مقبول3010.16  بـبریكة1997-02-21

بولحیة   شروق 25023867 مقبول3110.22  بـبریكة1998-11-03

قویسم   شھیناز 25023878 قریب من الجید3212.70  بـبریكة1999-01-04

بوعالق   سیف الدین 25023863 مقبول3311.98  بـالمرادیة1999-01-24

زیرق   زولیخة 25023819 مقبول3411.80  بـبریكة1996-07-13

بن دقیش   سارة 25023823 مقبول3510.70  بـبریكة1997-04-10

احمادي   سھام 25023845 قریب من الجید3612.54  بـبریكة1997-08-28

صید   سھیلة 25023847 مقبول3710.32  بـبریكة1997-11-19

قراوي   زكریاء 25023817 مقبول3810.30  بـبریكة1998-06-02

بشیش   سندس 25023843 مقبول3911.20  بـبریكة1998-07-05

رزیق   زینب 25023821 جید جدا4017.38  بـبریكة1998-11-29

حامي   حنان 25023727 مقبول4110.42  بـبریكة1998-06-22

شرقي   خیر الدین 25023747 مقبول4210.60  بـبریكة1998-07-09

لویشي   خولة 25023743 جید جدا4317.02  بـبریكة1998-12-16

زیات   خولة 25023744 جید4415.10  بـبریكة1999-01-30

یوعالق   ایمان 25023682 مقبول4511.04  بـبریكة1995-11-10

بن النوي   أیمن 25023620 مقبول4611.16  بـبریكة1996-06-28

رقیق   أمینة 25023612 مقبول4710.30  بـبریكة1996-07-28

عوینة   إكرم 25023643 مقبول4810.42  بـباتنة1997-03-22

سماتي   إكرام 25023641 مقبول4910.42  بـبریكة1997-05-22

زیرق   ابتسام 25023662 مقبول5011.62  بـبریكة1998-03-29

ذویبي   رضوان 25023779 مقبول5111.15  بـبریكة1998-05-06

بلھوشات   رفیق 25023780 جید5215.44  بـباتنة1998-07-01

رمیلي   بشرى 25023691 مقبول5311.46  بـبریكة1998-07-29

475من399:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة - متوسطة بن بعطوش عبد العالي   | 05395: المؤسسة  

حویشي   أمینة 25023616 مقبول5411.84  بـبریكة1998-08-17

خصام   ریم 25023797 جید5515.38  بـبریكة1998-12-08

بعلي الشریف   دعاء 25023760 قریب من الجید5612.20  بـبریكة1998-12-17

دریدي   رمیساء 25023785 قریب من الجید5713.86  بـبریكة1999-01-29

بوعالق   ریان 25023796 جید5814.64  بـبریكة1999-03-31

یحوي   أصالة سلسبیل 25023579 قریب من الجید5912.08  بـبریكة1997-01-21

جعفر   أسماء 25023574 مقبول6010.40  بـبریكة1997-03-21

زیرق   أكرم 25023582 مقبول6110.06  بـبریكة1997-10-11

بن حرزاهللا   أكرم 25023583 مقبول6211.28  بـبریكة1998-02-02

خالف   آمینة 25023560 مقبول6311.06  بـبریكة1998-07-24

قویسم   آیة 25023562 جید6414.58  بـبریكة1999-02-23

درواز   أماني 25023589 مقبول6510.88  بـبریكة1999-03-12

سعودي   أسماء 25023575 جید6614.08  بـبریكة1999-03-19

زغدار   أحمد رامي 25023564 قریب من الجید6712.32  بـقسنطینة1999-07-30

475من400:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة - متوسطة مھملي محمد  | 05396: المؤسسة  

لوصیف   یوسف 25024129 مقبول111.50  بـبریكة1995-01-15

عزوز   یوسف 25024130 مقبول210.64  بـبریكة1996-01-01

بن حمو   وسام 25024118 مقبول311.22  بـبریكة1996-05-21

شمشام   یونس 25024133 قریب من الجید412.82  بـبریكة1996-07-22

داي   یوسف 25024131 مقبول510.64  بـبریكة1997-03-12

داي   موفق 25024067 مقبول610.24  بـبریكة1996-02-15

ھالالت   نسرین 25024074 مقبول710.24  بـبریكة1996-10-21

میھوبي   موسى 25024065 مقبول811.68  بـبریكة1997-05-11

قویزي   نعیم 25024080 قریب من الجید912.04  بـبریكة1997-06-05

بن حمو   منار الھدى 25024058 مقبول1010.04  بـبریكة1998-04-14

روان   منال 25024060 جید جدا1116.30  بـبریكة1998-05-09

لویشي   نسرین 25024075 مقبول1210.38  بـبریكة1998-07-06

بن حمو   منال 25024061 مقبول1310.82  بـبریكة1998-09-27

بن یحي   نور الھدى 25024089 مقبول1411.50  بـبریكة1998-12-19

بن النوي   نھال 25024081 قریب من الجید1513.86  بـبریكة1999-01-03

لویشي   نور الھدى 25024090 قریب من الجید1613.50  بـبریكة1999-04-01

ھالالت   كمال 25023990 قریب من الجید1712.32  بـبریكة1995-12-26

خرموش   عیسى 25023968 مقبول1811.90  بـبریكة1996-12-14

جعیل   لطیفة 25023996 مقبول1910.76  بـبریكة1998-07-31

زیرق   علي 25023960 مقبول2010.72  بـبریكة1998-08-01

بركة   كوثر 25023993 مقبول2111.56  بـبریكة1998-08-08

ناصري   لبنى 25023995 قریب من الجید2212.70  بـبریكة1998-09-24

غناي   فردوس 25023978 مقبول2311.64  بـبریكة1998-11-27

باي   فاطمة الزھراء 25023976 قریب من الجید2413.74  بـعین آزال1999-05-24

475من401:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة - متوسطة مھملي محمد  | 05396: المؤسسة  

یخلف   ملیة 25024045 مقبول2510.28  بـبریكة1995-03-16

یخلف   منار 25024046 مقبول2611.48  بـبریكة1996-12-20

العقون   مرام 25024031 جید2714.60  بـبریكة1998-07-22

غانم   مرام 25024032 قریب من الجید2812.96  بـبریكة1998-08-20

شروف   محمد كمال 25024027 مقبول2910.36  بـبریكة1998-09-14

خالدي   مریم 25024041 جید3015.54  بـبریكة1999-01-01

عزیل   محمد األمین 25024024 مقبول3111.92  بـبریكة1999-02-07

مھملي   عثمان 25023937 مقبول3210.90  بـبریكة1995-08-29

بوذراع   عبیر 25023934 قریب من الجید3312.78  بـبریكة1996-07-20

الیزیدي   عبد الرحیم 25023918 قریب من الجید3412.46  بـبریكة1996-11-28

بركة   عبد الھادي 25023930 مقبول3510.82  بـبریكة1997-02-04

غناي   عبد اللطیف 25023925 مقبول3610.30  بـبریكة1997-08-20

بن النوي   عالء الدین 25023947 مقبول3711.44  بـبریكة1997-10-12

غناي   عبد الجلیل 25023909 مقبول3811.66  بـبریكة1998-07-25

غالم   عفاف 25023942 جید جدا3917.56  بـبریكة1998-11-14

لوصیف   سوسن 25023859 قریب من الجید4012.24  بـبریكة1997-07-07

منان   صارة 25023881 جید4114.18  بـبریكة1998-06-13

منان   صھیب 25023886 مقبول4211.16  بـبریكة1998-06-13

توتي   شروق 25023865 ممتاز4318.20  بـبریكة1998-07-11

رزاق   شعیب 25023870 قریب من الجید4413.10  بـبریكة1998-08-22

بلخیري   عبد الباقي 25023897 مقبول4511.20  بـبریكة1998-10-09

دحمان   سفیان 25023830 مقبول4610.60  بـبریكة1994-08-11

حدیدي   زكریاء 25023812 مقبول4710.96  بـبریكة1995-01-11

بوذراع   زكریاء 25023816 قریب من الجید4812.52  بـبریكة1995-05-31

عیاد   زایدي 25023811 مقبول4911.78  بـبریكة1996-05-11

عزي   سھام 25023844 مقبول5011.50  بـبریكة1996-05-22

بن النوي   زكریاء 25023813 مقبول5111.36  بـبریكة1996-06-03

قویسم   سھیل حسام الدین 25023846 مقبول5210.92  بـبریكة1997-03-09

غرباوي   ریمة 25023808 مقبول5310.78  بـبریكة1997-10-21

475من402:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة - متوسطة مھملي محمد  | 05396: المؤسسة  

غناي   سلمى 25023837 مقبول5411.28  بـبریكة1998-08-07

حاشي   زكریاء 25023818 جید جدا5516.64  بـبریكة1998-10-03

ضیافي   سلسبیل 25023832 قریب من الجید5613.02  بـبریكة1998-12-27

شباح   ریمة 25023810 جید5715.34  بـباتنة1999-01-24

رویشي   سلمى 25023839 قریب من الجید5813.24  بـبریكة1999-10-29

بن حمو   جومانة 25023715 مقبول5911.02  بـبریكة1996-11-25

بوذراع   خدیجة 25023732 مقبول6011.42  بـبریكة1996-12-06

بغدادي   حنان 25023726 مقبول6111.16  بـبریكة1998-03-14

بن سعید   خلید 25023735 مقبول6210.18  بـبریكة1998-04-03

شنافي   حسام الدین 25023720 جید6315.34  بـبریكة1998-07-21

طواھري   بالل 25023694 مقبول6410.96  بـبریكة1993-08-30

مباركي   رامي 25023772 قریب من الجید6512.44  بـبریكة1994-06-15

براني   راضیة 25023771 مقبول6610.26  بـبریكة1995-05-16

بن النوي   ریان 25023790 مقبول6711.80  بـبریكة1995-06-01

بغدادي   رانیا 25023773 مقبول6810.14  بـبریكة1995-09-13

ناصري   العربي 25023675 مقبول6911.54  بـبریكة1996-03-09

عریوات   اسماعیل 25023665 مقبول7010.62  بـبریكة1996-06-29

داي   الشیماء 25023671 مقبول7110.62  بـبریكة1996-10-21

بن زعیم   إیمان 25023659 مقبول7210.66  بـبریكة1997-01-03

مھلل   ریان 25023793 قریب من الجید7312.08  بـبریكة1997-01-29

میساوي   بركاھم 25023689 مقبول7410.14  بـبریكة1997-01-31

خماجة   ابتسام 25023661 مقبول7511.20  بـبریكة1997-02-02

میساوي   دینا 25023766 جید جدا7616.50  بـورقلة1997-11-19

بن النوي   إیمان 25023660 مقبول7710.60  بـبریكة1997-12-02

حجیمي   ایمان 25023684 مقبول7810.66  بـبریكة1998-01-01

سطوف   أمینة 25023613 ممتاز7918.08  بـبریكة1998-02-16

بوذراع   اناس 25023681 مقبول8011.08  بـبریكة1998-07-05

مباركي   ریان 25023794 جید جدا8116.40  بـبریكة1998-07-19

زیرق   أیوب 25023629 مقبول8210.96  بـبریكة1998-08-15

475من403:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة - متوسطة مھملي محمد  | 05396: المؤسسة  

یخلف   أیوب 25023630 مقبول8311.90  بـبریكة1998-08-29

شبیلي   إسالم 25023637 مقبول8411.12  بـبریكة1998-09-01

بغدادي   رانیا 25023775 مقبول8511.22  بـبریكة1998-11-26

یحي الشریف   إلھام 25023644 مقبول8610.60  بـبریكة1999-02-04

سالمي   أواب 25023619 قریب من الجید8713.78  بـبریكة1999-02-11

باشي   الویزة 25023679 جید جدا8816.50  بـبریكة1999-02-22

بن النوي   إسراء 25023635 جید8915.54  بـبریكة1999-02-28

صریاك   ابراھیم 25023664 قریب من الجید9012.26  بـبریكة1999-05-08

سالمي   أسعید 25023572 مقبول9110.10  بـبریكة1995-06-12

ھالالت   أسماء 25023573 قریب من الجید9212.82  بـبریكة1996-03-02

قاسمي المدعو حفیظي   أمیرة 25023593 مقبول9310.28  بـبریكة1996-12-09

مراد   أشواق 25023577 مقبول9411.88  بـسطیف1997-04-23

لوصیف   أمیرة 25023596 قریب من الجید9512.28  بـبریكة1997-12-06

بن النوي   أمل 25023590 مقبول9610.42  بـبریكة1998-02-06

خلیفي   أماني 25023588 قریب من الجید9712.72  بـبریكة1998-05-30

بركة   أمال 25023586 جید9814.21  بـبریكة1998-06-02

داي   أسامة 25023571 قریب من الجید9913.04  بـبریكة1998-06-05

بن النوي   أمال 25023587 مقبول10010.10  بـبریكة1998-07-09

شباح   أحمد شكري 25023566 مقبول10111.88  بـبریكة1998-09-09

عدالن   أحمد تاج الدین 25023563 جید جدا10216.18  بـبریكة1998-09-26

475من404:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة -المنطقة الشرقیة الجدیدة مركز / م | 05401: المؤسسة  

دریس   ھنیدة 25024111 قریب من الجید112.40  بـبریكة1998-05-09

دلیح   وردة 25024117 جید215.58  بـبریكة1998-05-28

زیور   میلود 25024068 مقبول310.06  بـبریكة1995-08-20

دحاح   نور الھدى 25024085 مقبول410.02  بـبریكة1997-01-09

بن النوي   نور 25024082 قریب من الجید513.50  بـبریكة1998-06-02

فرحاني   نور اإلسالم 25024083 مقبول610.12  بـبریكة1999-03-22

بن علیة   عیسى 25023967 مقبول711.20  بـبریكة1996-05-14

براھمي   المیة 25023994 مقبول810.26  بـبریكة1997-01-05

مباركي   فارس 25023972 جید914.98  بـبریكة1998-01-01

وناس   فطیمة 25023983 قریب من الجید1013.50  بـبریكة1998-09-02

زیوار   كریمة األخالق 25023989 جید1115.08  بـبریكة1998-11-05

غرباوي   محمد 25024013 مقبول1210.12  بـبریكة1994-09-26

جعیط   مرزاقة 25024033 قریب من الجید1312.26  بـبریكة1995-02-05

بن دحاح   مختار 25024030 مقبول1411.02  بـبریكة1996-05-15

وناس   مرزاقة 25024034 مقبول1510.86  بـبریكة1996-06-18

فرحاتي   مروة 25024037 مقبول1611.60  بـبریكة1998-01-06

حاجي   مریم 25024040 مقبول1711.76  بـبریكة1998-07-04

مدور   عبد الحلیم 25023912 مقبول1811.10  بـبریكة1994-10-16

شباح   عالء الدین 25023946 مقبول1910.28  بـبریكة1995-06-21

بن لعریبي   عبد الحق 25023910 مقبول2010.86  بـبریكة1995-09-04

دفداف   عقیلة 25023944 مقبول2111.04  بـبریكة1996-04-07

عزیل   عبد القادر 25023922 مقبول2210.70  بـبریكة1996-11-17

جعیط   عبد الحق 25023911 مقبول2311.70  بـبریكة1997-03-02

نجاعي   عز الدین 25023939 مقبول2411.34  بـبریكة1997-04-06

475من405:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة -المنطقة الشرقیة الجدیدة مركز / م | 05401: المؤسسة  

العیدون   شمیسة 25023873 مقبول2510.22  بـبریكة1995-08-02

العیبي   شمس الدین 25023871 مقبول2611.06  بـبریكة1995-11-08

خرزي   شافیة 25023864 قریب من الجید2712.14  بـبریكة1997-03-06

زیوار   شروق 25023868 جید جدا2816.12  بـبریكة1999-01-10

دلیح   سعدان 25023829 قریب من الجید2912.60  بـبریكة1994-12-05

فرحاتي   زینة 25023822 قریب من الجید3012.62  بـبریكة1996-09-13

دلیح   زینب 25023820 مقبول3111.58  بـبریكة1998-01-06

العقون   سلمى 25023836 مقبول3210.68  بـبریكة1998-06-01

سني   سلسبیل 25023831 جید3314.80  بـبریكة1998-07-27

بوعالق   سلمى 25023838 قریب من الجید3412.06  بـبریكة1998-09-08

فرحاني   بوسعدیة 25023709 مقبول3510.26  بـبریكة1995-08-07

ساعي   حسان 25023721 مقبول3610.08  بـعزیل عبد القادر1996-01-20

عزیل   خولة 25023741 قریب من الجید3712.66  بـبریكة1998-05-19

سحار   حبیبة 25023717 قریب من الجید3812.10  بـعزیل عبد القادر1998-06-17

براني   خولة 25023742 قریب من الجید3913.44  بـبریكة1998-07-08

دلیح   خدیجة 25023733 قریب من الجید4012.54  بـبریكة1998-12-14

براھمي   الزھرة 25023667 مقبول4110.14  بـبریكة1994-01-13

مدور   رمزي 25023782 مقبول4210.50  بـبریكة1995-01-16

وناس   ابراھیم 25023663 مقبول4311.00  بـبریكة1995-04-05

جعیط   خیرة 25023758 مقبول4410.02  بـبریكة1995-12-13

مسعودي   راشدة 25023770 مقبول4511.44  بـبریكة1996-01-06

مداني   إسحاق 25023634 مقبول4610.56  بـبریكة1996-02-24

نجاع   رانیا 25023774 مقبول4710.12  بـبریكة1996-02-25

بن علیة   بشرى 25023690 مقبول4810.90  بـبریكة1996-04-14

سایب   بالل 25023695 مقبول4911.00  بـبریكة1996-09-02

دلیح   روفیدة 25023789 قریب من الجید5012.02  بـبریكة1997-05-09

دلیح   دنیا 25023764 جید5114.36  بـبریكة1998-03-22

جعیط   العید 25023677 قریب من الجید5212.86  بـبریكة1998-04-08

لشھب   رانیة 25023776 جید5314.92  بـبریكة1998-05-11

475من406:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 1بریكــــة | بریكة -المنطقة الشرقیة الجدیدة مركز / م | 05401: المؤسسة  

شباح   إسالم أیمن 25023638 مقبول5411.38  بـبریكة1998-09-28

مقران   رندة 25023788 مقبول5510.54  بـبریكة1998-10-06

براني   إكرام 25023642 قریب من الجید5612.58  بـبریكة1998-11-04

مرزوق   ریان 25023795 مقبول5710.20  بـبریكة1998-11-18

رزیق   دعاء 25023761 قریب من الجید5812.72  بـبریكة1998-12-18

الیازیدي   آمال 25023559 مقبول5910.72  بـبریكة1996-05-27

475من407:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة طریق مقرة  | 05397: المؤسسة  

یحیاوي   ھاجر 25024694 مقبول110.82  بـبریكة1995-07-07

بن سعید   ھدى 25024699 مقبول211.38  بـبریكة1996-07-18

رویبح   وسیلة 25024710 مقبول310.68  بـبریكة1998-02-18

غناي   وردة 25024708 جید415.84  بـبریكة1998-04-13

نویس   ھناء 25024704 مقبول510.66  بـبریكة1998-04-19

نویس   یوسف 25024720 مقبول610.24  بـبریكة1998-04-30

میھوبي   یعقوب 25024715 جید715.80  بـبریكة1999-04-20

سحوان   نور الھدى 25024678 مقبول811.22  بـبریكة1998-01-01

بن دقیش   نور الھدى 25024680 قریب من الجید913.80  بـبریكة1998-01-25

بن قریشي   نضال نرمین 25024671 مقبول1011.64  بـبریكة1998-02-15

شارف خوجة   نجاح 25024661 قریب من الجید1112.06  بـبریكة1998-05-31

بن قسمي   منى 25024649 جید جدا1216.75  بـبریكة1998-06-30

زوقار   نصر الدین 25024669 مقبول1311.22  بـبریكة1998-11-26

نكوري   نورة 25024683 جید1414.18  بـبریكة1998-12-08

بوراس   محمد 25024579 مقبول1510.70  بـبریكة1996-07-29

نویس   المیة 25024563 مقبول1610.26  بـبریكة1996-11-13

وفاي   فتیحة 25024552 جید1715.46  بـبریكة1998-06-28

نویس   لیندة 25024575 مقبول1810.46  بـبریكة1998-09-05

الیزیدي   محمد الصدیق 25024605 مقبول1910.54  بـبریكة1996-05-21

سفیان   مصعب 25024630 قریب من الجید2012.82  بـبریكة1998-01-04

مشوت   محمد 25024597 مقبول2110.52  بـبریكة1998-09-18

حلیتیم   عبیر 25024499 مقبول2210.32  بـبریكة1995-01-21

ھالل   عمر 25024526 مقبول2310.56  بـبریكة1996-09-08

بقار   عالء الدین 25024510 مقبول2411.00  بـبریكة1996-10-16

475من408:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة طریق مقرة  | 05397: المؤسسة  

قواوسي   عقبة 25024505 مقبول2510.04  بـبریكة1997-01-15

غانم   عمر الفاروق 25024528 مقبول2610.10  بـبریكة1997-06-27

زوقار   عالء الدین 25024511 مقبول2711.90  بـبریكة1997-10-02

غموري   عصماء 25024504 ممتاز2818.56  بـبریكة1998-03-15

نویس   عمار 25024522 قریب من الجید2913.64  بـبریكة1998-03-28

قتال   علي 25024516 قریب من الجید3012.66  بـبریكة1998-05-08

خاللفة   عالء الدین 25024513 مقبول3111.76  بـبریكة1998-06-06

بري   عبد المنعم 25024494 مقبول3210.26  بـبریكة1998-11-10

رحیم   عبد الحمید 25024467 مقبول3311.76  بـبریكة1998-01-13

قواوسي   شیماء 25024445 قریب من الجید3413.84  بـبریكة1998-06-29

دراجي   صفاء 25024450 قریب من الجید3513.76  بـبریكة1998-08-12

شوطح   سمیة 25024405 مقبول3611.00  بـمقرة1995-05-08

بن قسمي   سلیم 25024400 مقبول3710.40  بـبریكة1996-03-11

شروف   سیلیا 25024415 مقبول3810.16  بـبریكة1996-09-09

غانمي   شھرزاد 25024428 مقبول3910.54  بـبریكة1998-02-13

بولحیة   سلمى 25024394 قریب من الجید4012.68  بـبریكة1998-03-27

بقار   شھیناز 25024431 مقبول4110.74  بـبریكة1998-08-08

شروف   رحمة 25024331 مقبول4210.14  بـبریكة1995-03-15

شبیلي   رانیة 25024326 مقبول4311.14  بـبریكة1995-05-02

بن قویدر   خولة 25024312 مقبول4410.94  بـبریكة1997-11-03

غناي   رانیة 25024328 جید4514.34  بـبریكة1998-01-11

سایل   خولة 25024317 جید4614.60  بـبریكة1998-10-10

غوانمي   رانیا 25024325 قریب من الجید4712.72  بـبریكة1998-11-26

كوربالي   الطاھر 25024214 مقبول4810.68  بـبریكة1995-06-02

زیدي   حمودي 25024277 قریب من الجید4912.24  بـبریكة1996-02-02

العایب   الھاشمي 25024219 مقبول5010.02  بـبریكة1996-06-09

سالوي   بھاء الدین 25024251 مقبول5111.46  بـبریكة1996-09-24

عزیل   بثینة 25024229 مقبول5211.86  بـبریكة1997-05-13

بوذراع   بدر الدین 25024233 مقبول5310.22  بـبریكة1997-08-05

475من409:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة طریق مقرة  | 05397: المؤسسة  

سعدوني   حاتم 25024267 مقبول5410.70  بـبریكة1998-03-27

ھالل   تقي الدین 25024258 مقبول5510.66  بـبریكة1998-09-11

مراح   إكرام 25024199 مقبول5610.86  بـبریكة1998-09-17

محنش   ریان 25024357 مقبول5710.68  بـبریكة1997-04-06

قتال   زیاد 25024365 قریب من الجید5812.24  بـبریكة1998-01-20

جعیل   رشاد 25024345 مقبول5911.98  بـبریكة1998-09-10

مراح   أكرم 25024160 مقبول6010.32  بـبریكة1995-08-15

خالدي   أسماء 25024155 قریب من الجید6112.88  بـبریكة1996-07-23

العیشي   أمینة 25024178 مقبول6210.96  بـبریكة1997-11-04

باي   أمیرة 25024171 قریب من الجید6312.02  بـبریكة1998-05-07

حلیتیم   أم كلثوم 25024165 مقبول6411.82  بـبریكة1998-06-16

مشري   أیمن 25024182 قریب من الجید6512.18  بـبریكة1998-08-15

مشوت   أحمد 25024148 مقبول6610.36  بـبریكة1998-09-18

خمیسي   أیمن 25024183 قریب من الجید6712.08  بـبریكة1998-10-14

475من410:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة فرحات محمد الطیب  | 05398: المؤسسة  

میساوي   ھارون 25024697 مقبول111.12  بـبریكة1995-10-10

عروة   یوسف صھیب 25024723 مقبول210.76  بـبریكة1996-06-14

بوعزیز   وفاء 25024712 قریب من الجید313.88  بـبریكة1998-05-22

رقیق   یسرى 25024714 مقبول410.60  بـبریكة1998-07-15

بن النوي   ھاجر 25024696 مقبول510.20  بـعین أزال1998-08-21

عروة   یوسف 25024721 قریب من الجید612.28  بـبسكرة1998-09-04

بن النوي   وصال 25024711 قریب من الجید713.82  بـبریكة1998-12-20

عدالن   نجود 25024662 قریب من الجید812.06  بـبریكة1997-07-15

بغدادي   ناصر الدین 25024660 مقبول911.94  بـبیطام1997-11-05

ھالل   میساء 25024658 قریب من الجید1012.64  بـبریكة1998-04-18

لعطلي   نوح 25024674 مقبول1111.60  بـبریكة1998-06-02

تریكي   نورة 25024682 مقبول1211.70  بـبریكة1998-07-06

صالحي   نوح 25024675 مقبول1311.54  بـبریكة1998-12-27

مسعودي   محسن 25024577 مقبول1411.80  بـبریكة1995-07-12

خوجة   لیندة 25024574 مقبول1510.08  بـبریكة1996-01-14

میلودي   لیلى 25024572 مقبول1610.78  بـبریكة1996-04-21

سعودي   فضیلة 25024554 مقبول1710.00  بـبریكة1997-11-12

دھیمي   قطر الندى 25024559 مقبول1811.34  بـبریكة1998-05-13

زغود   فاطمة الزھراء 25024550 مقبول1911.12  بـبریكة1998-10-31

بعلي الشریف   فؤاد 25024545 مقبول2010.16  بـبریكة1999-07-24

میمي   مصعب عبد الرؤوف 25024631 مقبول2110.16  بـبسكرة1997-08-02

لعشب   مروى 25024624 قریب من الجید2213.14  بـبریكة1998-03-02

سلمي   محمد 25024594 قریب من الجید2312.84  بـبریكة1998-03-08

العقون   مرزاقة 25024617 جید2415.46  بـبریكة1998-06-08

475من411:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة فرحات محمد الطیب  | 05398: المؤسسة  

میدون   محمد ریاض 25024608 قریب من الجید2512.02  بـبریكة1998-10-20

میھوبي   محمد األمین 25024601 قریب من الجید2613.72  بـبریكة1999-02-07

فالح   محمد زیاد 25024609 قریب من الجید2712.98  بـمقاوس1999-07-07

عریوات   عماد الدین 25024518 مقبول2810.00  بـبریكة1995-12-22

معیریف   عبدالسالم 25024496 مقبول2910.74  بـبریكة1996-01-22

غانم   عبید 25024497 مقبول3010.08  بـبریكة1996-06-15

بن دقیش   عبیر 25024500 مقبول3110.52  بـبریكة1996-06-26

صالحي   عمار 25024524 قریب من الجید3213.80  بـبریكة1998-12-27

زغود   عبد الحفیظ 25024465 قریب من الجید3312.98  بـبریكة1996-02-13

مھلل   عبد الرحمان 25024472 مقبول3410.08  بـبریكة1996-04-10

سالوي   عادل 25024460 قریب من الجید3513.04  بـبریكة1997-01-30

مسعودي   عبد الحمید 25024468 قریب من الجید3612.72  بـبریكة1998-02-14

مطابس   عادل 25024461 مقبول3710.86  بـبریكة1998-08-18

قیري   عبد الرؤوف 25024470 جید3814.78  بـباتنة1998-08-19

كمیش   عبد الجلیل 25024463 جید جدا3916.82  بـباتنة1998-11-01

شباح   عبد الكریم 25024481 قریب من الجید4013.00  بـبریكة1999-01-16

سائب   عبد الرحیم 25024475 جید4114.96  بـباتنة1999-01-18

نویس   صفاء 25024452 جید4214.04  بـبریكة1999-04-25

حلیتیم   سیف الدین 25024413 مقبول4310.96  بـبریكة1996-04-01

میساوي   سلمى 25024395 مقبول4410.00  بـبریكة1998-04-09

صراوي   سلوى 25024399 قریب من الجید4513.78  بـباتنة1998-10-24

شین   سلمى 25024398 مقبول4611.54  بـبریكة1999-01-08

سحوان   خولة 25024306 مقبول4710.46  بـبر یكة1995-09-20

مبراك   خدیجة 25024299 مقبول4810.32  بـبریكة1997-02-03

خوجة   خولة 25024311 قریب من الجید4912.20  بـبریكة1997-02-19

خالدي   خولة 25024314 مقبول5010.76  بـبریكة1998-02-25

باي   خولة 25024315 مقبول5111.00  بـالعلمة1998-03-27

خلیفي   ربیحة 25024330 مقبول5210.00  بـبریكة1999-02-13

العایب   حسام 25024269 مقبول5310.16  بـبریكة1994-12-27

475من412:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة فرحات محمد الطیب  | 05398: المؤسسة  

بن زیان   ایھاب عماد الدین 25024228 مقبول5411.78  بـبریكة1995-12-21

سواحي   ایمن 25024226 مقبول5511.00  بـبریكة1996-05-11

قطوش   إیمان 25024200 مقبول5611.76  بـبریكة1996-11-19

بوذراع   امیرة 25024222 مقبول5710.36  بـبریكة1996-12-19

مباركي   ایمان 25024225 مقبول5811.16  بـبریكة1997-07-04

میدون   حسام 25024271 قریب من الجید5912.08  بـبریكة1997-07-07

میھوبي   ابتسام 25024203 مقبول6010.58  بـبریكة1997-08-12

لھمیسي   تقوى بایة 25024256 مقبول6110.40  بـبریكة1997-10-13

حمدي باشا   اكرام 25024276 مقبول6211.82  بـعین الخضراء1997-10-18

بلعیاضي   اسامة 25024210 مقبول6310.82  بـبریكة1997-11-07

رقیق   جمال الدین 25024260 قریب من الجید6413.40  بـبریكة1998-05-27

صالحي   بھاء الدین 25024252 قریب من الجید6512.64  بـبریكة1998-07-17

میساوي   إیمان 25024202 قریب من الجید6613.80  بـبریكة1998-08-23

حمدیني   جمانة سلسبیل 25024261 جید جدا6717.30  بـبریكة1998-11-23

حاتب   امیرة 25024223 جید جدا6816.06  بـبریكة1998-12-29

رقیق   حسام 25024272 مقبول6910.00  بـبریكة1999-02-08

دحمان   تقوى 25024255 قریب من الجید7012.08  بـبریكة1999-02-21

مباركي   زكریاء 25024364 مقبول7110.84  بـبریكة1996-01-29

زغود   سلمى 25024381 مقبول7211.66  بـبریكة1996-02-21

زیادي   رضا 25024347 مقبول7310.50  بـبریكة1997-02-11

بلخیري   سفیان 25024375 مقبول7411.30  بـبریكة1997-05-11

خاللفة   سعدي 25024373 مقبول7510.32  بـبریكة1997-09-04

خوري   سلمى 25024383 قریب من الجید7613.56  بـبریكة1998-01-05

خوري   ریاض 25024356 مقبول7710.30  بـبریكة1998-01-20

لكحل   زیاد 25024366 مقبول7810.08  بـبریكة1998-04-03

سني   ریان 25024362 جید7915.60  بـبریكة1998-06-16

عروة   سلسبیل 25024378 قریب من الجید8013.38  بـبریكة1998-07-02

مباركي   سلسبیل 25024379 قریب من الجید8113.66  بـبریكة1998-07-23

سلماني   ریان 25024363 جید8215.20  بـبریكة1998-08-19

475من413:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة فرحات محمد الطیب  | 05398: المؤسسة  

سالمي   رمیسة 25024353 مقبول8310.94  بـبریكة1998-10-30

بلخیري   أسماء 25024154 قریب من الجید8413.50  بـبریكة1994-01-28

عدالن   أسامة 25024151 مقبول8511.66  بـبریكة1995-03-16

خصام   أمینة 25024176 مقبول8611.72  بـبریكة1997-03-06

475من414:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة الجدیدة  طریق متكعوك  | 05399: المؤسسة  

خزاري   ھاجر 25024695 جید115.23  بـبریكة1998-03-02

فاروق علوان   ھدیل 25024700 قریب من الجید212.48  بـبریكة1998-04-15

بن دریس   ھشام 25024703 جید314.18  بـبریكة1998-06-18

بن بعطوش   یوسف 25024722 جید جدا417.56  بـبریكة1998-09-26

دراجي   ھیثم 25024705 قریب من الجید513.48  بـبریكة1999-03-25

واشم   ھدیل 25024701 جید614.28  بـبریكة1999-04-24

العیشي   مي 25024657 قریب من الجید712.80  بـبریكة1996-01-02

جزیري   منال 25024644 مقبول810.68  بـبریكة1996-03-01

طبیب   موسى 25024656 مقبول911.82  بـبریكة1998-07-13

حلفایة   قمر 25024560 مقبول1010.00  بـبریكة1996-05-28

براھیمي   لقمان 25024569 قریب من الجید1113.34  بـبریكة1997-12-05

عیساني   لطیفة 25024568 قریب من الجید1212.04  بـبریكة1997-12-30

بھلولي   لیدیة 25024570 قریب من الجید1312.98  بـاقبو1998-03-15

محنش   كوثر 25024562 ممتاز1418.04  بـبریكة1998-10-22

سماتي   محمد األمین 25024598 مقبول1511.78  بـالسانیة1995-08-07

مشاشو   مروة 25024620 مقبول1610.60  بـبریكة1997-03-29

كتال   محمد االمین 25024602 مقبول1711.04  بـاقبو1997-06-13

بوزیر   محمد 25024596 مقبول1811.94  بـبریكة1998-06-29

قرین   مریم 25024627 جید جدا1917.10  بـبریكة1998-12-21

مرشي   محمد بھاء الدین 25024607 قریب من الجید2013.24  بـبریكة1999-01-17

شمشام   عنتر تقي الدین 25024529 قریب من الجید2113.40  بـبریكة1995-07-27

مرزوقي   عالء الدین 25024509 قریب من الجید2212.28  بـبریكة1996-09-23

بن مبروك   عبد النور 25024495 مقبول2310.70  بـبریكة1998-06-25

عبیدات   عبد اهللا 25024482 مقبول2410.42  بـبریكة1997-06-09

475من415:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة الجدیدة  طریق متكعوك  | 05399: المؤسسة  

فرج   عبد الرحمان 25024473 قریب من الجید2513.60  بـبریكة1998-03-27

قیة   عبد الرؤوف 25024469 جید2614.08  بـبریكة1998-08-01

فرحاني   عبد الكریم 25024480 قریب من الجید2713.34  بـبریكة1998-09-07

بوقفة   عبد الجلیل 25024464 قریب من الجید2812.56  بـبریكة1999-03-08

شبیلي   شیماء 25024432 مقبول2910.48  بـبریكة1996-03-04

قواوسي   شھر زاد 25024426 مقبول3011.02  بـبریكة1998-01-13

عدنان   سمیرة 25024407 جید3114.60  بـبریكة1998-08-19

نوري   شرف الدین 25024418 قریب من الجید3212.56  بـبریكة1998-11-30

زیدي   شھاب ولي الدین 25024425 قریب من الجید3312.86  بـبریكة1998-12-24

صكاك   خدیجة 25024296 قریب من الجید3412.24  بـبریكة1994-11-26

خصام   خدیجة 25024297 مقبول3510.28  بـبریكة1995-07-13

خرصي   خدیجة 25024298 مقبول3610.50  بـبریكة1995-11-07

راس الغراب   دنیا زاد 25024322 مقبول3710.63  بـبریكة1996-05-14

مشغب   رانیة 25024327 مقبول3810.90  بـبریكة1996-11-15

مشاشو   خولة 25024313 جید3914.98  بـبریكة1998-02-15

میلودي   خالف 25024302 قریب من الجید4012.90  بـبریكة1998-06-29

شروف   جھیدة 25024265 مقبول4110.66  بـبریكة1994-11-12

قواوسي   بدر الدین 25024231 مقبول4210.04  بـبریكة1995-04-26

زیوار   بالل 25024247 مقبول4310.68  بـبریكة1995-09-01

سني   بولنوار 25024253 مقبول4411.30  بـبریكة1996-06-21

سایل   حنان 25024278 مقبول4510.08  بـبریكة1997-04-21

مكاوي   جھینة 25024266 مقبول4611.40  بـبریكة1997-11-30

دوراري   أیوب 25024195 جید4715.44  بـبریكة1998-08-31

اعمیري   بلقاسم 25024249 مقبول4811.12  بـبریكة1998-09-30

بن خمیس   حسام الدین 25024273 مقبول4911.62  بـبریكة1998-11-04

بلحاج   حاتم 25024268 قریب من الجید5012.32  بـبریكة1999-03-14

صالحي   سارة 25024370 مقبول5111.48  بـبریكة1995-04-26

عزیل   ریان 25024361 قریب من الجید5212.84  بـبریكة1998-06-03

بن عباس   سامي 25024372 قریب من الجید5313.04  بـباتنة1999-02-11

475من416:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة الجدیدة  طریق متكعوك  | 05399: المؤسسة  

ھالالت   أمیمة 25024172 مقبول5410.24  بـبریكة1995-03-23

دلیح   أمال 25024166 مقبول5511.04  بـسان جولیان جانوفوا1996-08-10

سالوي   أمینة 25024175 مقبول5611.06  بـبریكة1996-09-15

بلخنفر   أمال 25024167 قریب من الجید5712.96  بـبریكة1997-04-10

یحوي   أماني 25024169 قریب من الجید5812.86  بـبریكة1998-05-01

بن قسمي   أحمد 25024147 قریب من الجید5912.90  بـبریكة1998-05-09

بورنان   أحمد ابو القاسم 25024149 قریب من الجید6013.24  بـبریكة1998-08-13

محنش   أمین نصر اهللا 25024173 جید6115.76  بـبریكة1998-09-27

475من417:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة غجاتي محمد  | 05400: المؤسسة  

زیداني   یونس 25024724 مقبول111.60  بـبریكة1994-09-25

بوعالق   منى 25024647 مقبول210.04  بـبریكة1996-11-25

رزیق   نسرین 25024665 مقبول311.56  بـبریكة1997-06-24

مباركي   نور الھدى 25024679 مقبول410.94  بـبریكة1998-01-16

قرین   مھدي 25024654 مقبول511.96  بـبریكة1998-03-25

جفال   فارس 25024546 مقبول610.80  بـبریكة1996-01-28

حاجي   فریال 25024553 مقبول711.36  بـبریكة1996-11-02

خراشي   محمد 25024582 مقبول810.88  بـبریكة1997-08-07

حاجي   فاطمة 25024547 مقبول910.86  بـبریكة1997-10-19

زیداني   محمد 25024583 مقبول1010.56  بـبریكة1997-12-30

معیریف   كنزة 25024561 مقبول1110.38  بـبریكة1998-08-30

شبیلي   مراج 25024615 قریب من الجید1212.18  بـبریكة1996-08-25

بن الطیب   محمد نجیب 25024612 مقبول1310.04  بـبریكة1997-09-27

بوفنار   محمد األمین 25024600 مقبول1411.04  بـبریكة1998-11-24

شودار   عالء الدین 25024508 قریب من الجید1512.38  بـبریكة1996-02-21

عطافي   عقبة 25024506 مقبول1610.84  بـبریكة1997-06-07

لعطار   عبیر 25024501 جید جدا1716.00  بـبریكة1998-05-14

شریف   عبیر 25024502 قریب من الجید1813.26  بـبریكة1998-09-26

فرحات   عبد الحمید 25024466 مقبول1911.86  بـبریكة1994-10-13

جراح   صوفیة 25024455 مقبول2010.70  بـبریكة1995-05-01

عزیل   عبد الرحمان 25024471 قریب من الجید2112.44  بـبریكة1995-05-23

بن دایخة   صھیب 25024454 مقبول2211.34  بـأشمول1995-06-19

بیوض   صفاء 25024449 مقبول2310.58  بـبریكة1997-04-02

حاجي   طارق 25024457 مقبول2410.18  بـبریكة1997-08-20

475من418:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 2بریكــــة | بریكة - متوسطة غجاتي محمد  | 05400: المؤسسة  

قراوي   عائشة 25024458 مقبول2510.74  بـبریكة1998-08-30

بارشي   صفاء 25024451 جید جدا2616.78  بـبریكة1999-04-25

لویشي   عائشة 25024459 جید جدا2716.58  بـبریكة1999-06-14

حمیسي   سلیمان 25024401 مقبول2810.96  بـبریكة1995-06-17

صدیقي   شمس الدین 25024421 مقبول2911.26  بـبریكة1998-01-12

شبیلي   سندس 25024408 قریب من الجید3012.84  بـبریكة1998-02-14

سالوي   خولة 25024308 مقبول3110.68  بـبریكة1995-09-29

حاجي   خولة 25024310 مقبول3210.34  بـبریكة1996-08-30

حاجي   الطاھر 25024215 مقبول3311.96  بـبریكة1995-07-12

نوي   ایمان 25024224 مقبول3411.71  بـبریكة1995-07-15

سیدي عثمان   الھواري 25024220 مقبول3510.58  بـبریكة1996-01-07

قسوم   ادریس 25024208 مقبول3610.36  بـبریكة1997-04-09

لمیسي   حوریة 25024279 مقبول3710.64  بـبریكة1997-07-16

عزیل   الضاویة 25024213 جید3814.14  بـبریكة1998-02-10

رحماني   جھان 25024264 مقبول3910.32  بـبریكة1998-03-18

مزغیش   اسراء 25024211 جید4014.94  بـبریكة1998-10-22

العطار   اكرام 25024212 قریب من الجید4112.92  بـبریكة1999-01-06

بوحالة   رشیدة 25024346 قریب من الجید4212.12  بـبریكة1995-02-07

قراوي   زینب 25024368 قریب من الجید4312.24  بـبریكة1996-09-03

لشب   رمیسة 25024352 مقبول4411.60  بـبریكة1996-12-18

نویس   ریان 25024359 جید4515.18  بـبریكة1998-02-17

بوراس   رومیسا 25024355 جید4614.22  بـبریكة1998-11-09

دراجي   رشا 25024344 مقبول4710.64  بـبریكة1998-12-16

معیریف   أسامة 25024150 مقبول4811.52  بـبریكة1995-02-13

معیریف   أفراح 25024159 مقبول4910.92  بـبریكة1995-05-24

عزیل   أمیرة 25024170 قریب من الجید5012.64  بـبریكة1996-08-25

قسوم   أشواق 25024157 مقبول5110.68  بـبریكة1998-01-01

حاجي   أماني 25024168 قریب من الجید5212.00  بـبریكة1998-00-00

475من419:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 3بریكة | متوسطةحي المجاھدین بریكة  | 05410: المؤسسة  

حاجي   نجاة 25025296 مقبول110.36  بـبریكة1996-05-28

قملة   نسیبة 25025307 مقبول211.44  بـبریكة1996-11-12

ھیمة   یسرى 25025370 مقبول310.78  بـبریكة1997-04-09

بن قسمي   منى 25025287 مقبول410.22  بـبریكة1998-01-22

بوحركات   نور الھدى 25025323 جید514.46  بـبریكة1998-01-27

شریف   ھارون 25025342 مقبول610.52  بـبریكة1998-03-11

سعداوي   نور الھدى 25025324 قریب من الجید713.30  بـبریكة1998-04-20

قیري   یعقوب 25025372 جید814.10  بـبریكة1998-11-18

نباطي   نسرین 25025306 مقبول910.44  بـبریكة1998-11-24

شوباني   محمد 25025239 مقبول1010.72  بـبریكة1995-09-17

حمیدي   مریم 25025267 مقبول1111.48  بـبریكة1998-09-01

عریوات   مریم 25025268 مقبول1211.92  بـبریكة1998-12-13

خالدي   عبد النور 25025154 مقبول1310.72  بـبریكة1996-05-22

سائب   عبداللطیف 25025159 قریب من الجید1413.28  بـبریكة1998-04-24

قزي   عفراء 25025164 مقبول1511.60  بـبریكة1998-09-22

مرابط   لبنى 25025217 مقبول1611.08  بـبریكة1996-12-21

دبي   فادیة 25025188 مقبول1711.64  بـبریكة1997-08-21

موراح   قلب الدین 25025206 مقبول1811.62  بـبریكة1998-05-29

بن قوقة   فریال 25025200 قریب من الجید1912.20  بـبریكة1999-01-06

قریشي   عائشة 25025112 مقبول2011.46  بـبریكة1995-03-10

سلمي   عبد الحق 25025118 مقبول2110.64  بـبریكة1997-03-07

بري   صارة 25025090 مقبول2211.64  بـبریكة1998-09-23

شوباني   صھیب 25025108 جید2314.26  بـبریكة1998-12-20

بیوض   سلیمة 25025044 مقبول2411.18  بـبریكة1996-09-07

475من420:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 3بریكة | متوسطةحي المجاھدین بریكة  | 05410: المؤسسة  

سالوي   سیف الدین 25025061 مقبول2511.83  بـبریكة1998-03-30

زغود   زھرة العال 25025000 مقبول2610.80  بـبریكة1996-02-23

زكور   سعیدة 25025023 مقبول2710.12  بـبریكة1997-02-28

بن علیة   حسناء 25024891 جید2814.90  بـبریكة1997-12-28

سایب   استبرق 25024814 مقبول2910.70  بـبریكة1997-09-19

وحشي   اشواق 25024817 مقبول3011.32  بـبریكة1997-10-03

قیري   إسحاق 25024786 قریب من الجید3112.62  بـبریكة1998-11-18

باي   الھام 25024842 مقبول3210.80  بـبریكة1996-08-04

نباطي   الشیماء 25024837 مقبول3310.34  بـبریكة1997-05-10

بخاخشة   ریان 25024973 مقبول3410.60  بـبریكة1997-08-23

نباطي   ریان 25024974 مقبول3511.96  بـبریكة1997-10-16

قناز   ریاض 25024971 مقبول3611.38  بـبریكة1998-02-01

شارف خوجة   دلولة 25024944 قریب من الجید3712.52  بـبریكة1998-02-10

لیشاني   رمیسة 25024967 قریب من الجید3813.62  بـبریكة1998-02-16

بن قریشي   خولة 25024936 مقبول3911.62  بـبریكة1998-06-19

جعیل   ایمان 25024854 جید4014.54  بـبریكة1998-06-29

تومي   ریاض 25024972 قریب من الجید4113.48  بـبریكة1998-09-22

سعدون   براءة 25024860 قریب من الجید4212.80  بـبریكة1998-12-19

475من421:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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قبوبة   نصر الدین 25025311 مقبول110.98  بـبریكة1995-01-08

لعطلي   ھاجر 25025341 مقبول210.04  بـبریكة1996-01-21

وقاف   نسرین 25025303 مقبول310.18  بـبریكة1996-03-14

قدیري   نجیب 25025299 مقبول411.02  بـعین ملیلة1998-01-06

میھوبي   والء 25025365 قریب من الجید513.90  بـبریكة1998-04-10

میلودي   نھاد 25025313 جید614.86  بـبریكة1998-07-17

شباح   نبیھة 25025295 مقبول710.14  بـبریكة1998-07-31

سیدي عثمان   نور الیقین 25025338 جید814.78  بـبریكة1998-11-20

بولحیة   ھیثم 25025355 قریب من الجید912.92  بـبریكة1999-01-01

عزیل   ھارون 25025343 مقبول1011.92  بـبریكة1999-05-22

بن النوي   مھدي 25025288 قریب من الجید1113.40  بـبریكة1999-08-03

ھالل   مبارك 25025236 قریب من الجید1212.66  بـبریكة1998-04-24

بن قریشي   محمد علي 25025252 مقبول1310.78  بـبریكة1998-07-16

سماعي   مالك 25025272 قریب من الجید1413.02  بـبریكة1998-08-22

سعایدیة   محمد 25025242 مقبول1511.16  بـتاورة1998-08-29

معیریف   محمد الغزالي 25025250 مقبول1611.62  بـبریكة1999-02-01

قیري   عالء الدین 25025166 مقبول1710.10  بـبریكة1996-06-23

رحماني   عبد المنعم 25025151 قریب من الجید1812.62  بـبریكة1999-01-30

بن علیة   فارس 25025190 مقبول1910.20  بـبریكة1994-09-11

صحراوي   عبد الباسط 25025115 مقبول2010.12  بـبریكة1993-10-07

بریش   عبد الحق 25025119 مقبول2110.82  بـبریكة1998-01-01

بوراس   شیماء 25025086 قریب من الجید2212.90  بـبریكة1998-08-10

ناصري   شیماء 25025087 جید2314.32  بـبریكة1998-08-12

قندوز   صفاء 25025102 جید2414.04  بـبریكة1999-01-14
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براھمي   شعیب 25025066 مقبول2511.00  بـبریكة1998-03-24

سایب   شعیب 25025067 جید2614.04  بـبریكة1998-11-14

سایب   شھیناز 25025072 جید2714.58  بـبریكة1998-12-02

فرج   شروق ایمان 25025064 قریب من الجید2813.40  بـبریكة1999-02-11

یحیاوي   ریمة 25024990 مقبول2910.54  بـبریكة1994-10-25

غموري   سارة 25025011 قریب من الجید3012.66  بـبریكة1998-01-09

أونیس   سارة 25025012 جید جدا3117.14  بـبریكة1998-07-15

عویسي   زین الشرف 25025007 مقبول3210.25  بـبریكة1999-03-19

ھاللي   خدیجة 25024911 مقبول3310.80  بـبریكة1998-02-03

لطرش   خدیجة 25024913 قریب من الجید3412.88  بـبریكة1998-04-29

موح الخیر   خدیجة 25024914 مقبول3511.96  بـبریكة1998-09-03

ھالل   اسامة 25024809 مقبول3610.92  بـبریكة1994-05-15

بوحفص   الخامسة 25024819 مقبول3710.42  بـبریكة1998-03-05

بلحسن   احالم 25024807 قریب من الجید3813.90  بـبریكة1998-03-13

باي   احمد 25024808 جید3914.12  بـبریكة1998-11-24

ساللي   إكرام 25024791 مقبول4010.88  بـبریكة1999-02-01

بن مكي   ایناس 25024856 قریب من الجید4112.48  بـبریكة1996-09-10

بن النوي   بلقاسم 25024868 مقبول4210.46  بـبریكة1998-01-23

واشم   رضوان 25024960 مقبول4311.00  بـبریكة1999-02-15

بریش   انتصار 25024852 مقبول4410.34  بـبریكة1999-03-31

ضیافي   أمیر 25024750 قریب من الجید4512.30  بـبریكة1996-05-23

صراوي   أنفال 25024761 جید4614.62  بـبریكة1998-08-18

مریف   أماني 25024747 قریب من الجید4713.48  بـبریكة1999-04-17
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قواوسي   وفاء 25025363 مقبول110.00  بـبریكة1994-08-11

نجاع   نبیل 25025294 مقبول211.16  بـبریكة1996-03-04

دحمان   یسرى 25025369 قریب من الجید312.26  بـبریكة1996-12-11

دھیمي   نریمان 25025301 قریب من الجید413.08  بـبریكة1997-04-17

لعزیري   یسرى 25025371 قریب من الجید512.58  بـبریكة1998-05-30

حارك   نور االسالم 25025318 قریب من الجید612.18  بـبریكة1998-09-02

زراط   ھدى 25025348 جید714.96  بـبریكة1998-10-25

فني   مروى 25025261 مقبول811.02  بـبریكة1995-07-14

سحوان   مروة 25025258 مقبول910.24  بـبریكة1995-10-19

خوري   مریم 25025266 مقبول1011.70  بـبریكة1996-12-01

فني   محمد 25025241 مقبول1110.04  بـبریكة1997-09-17

مرزوق   مالك 25025271 مقبول1211.30  بـبریكة1998-07-08

طبیب   مدیحة 25025254 مقبول1311.12  بـبریكة1998-10-04

حمدي باشا   مرزاقة 25025255 قریب من الجید1412.86  بـبریكة1998-12-06

مفتاح   عبیر 25025160 مقبول1510.36  بـبریكة1995-02-22

عزیل   عبد الوھاب 25025158 مقبول1610.22  بـبریكة1996-01-14

بوعالق   عبد القادر 25025144 مقبول1711.20  بـبریكة1996-03-27

طبیب   عمار 25025171 مقبول1810.22  بـبریكة1996-10-28

حاجي   عبد السالم 25025141 مقبول1911.40  بـبریكة1997-06-10

فرحاني   عبیر 25025161 قریب من الجید2013.34  بـبریكة1998-01-13

میھوبي   عبد السالم 25025142 مقبول2111.72  بـبریكة1998-07-12

صحراوي   عبد اهللا 25025146 مقبول2211.38  بـبریكة1998-12-09

خراشي   عبد المؤمن 25025147 مقبول2311.56  بـبریكة1999-04-09

سلمي   فاطمة 25025194 مقبول2410.36  بـبریكة1994-06-11
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لمیسي   فاطمة 25025195 مقبول2511.14  بـبریكة1995-01-19

نویس   قلب الدین 25025205 مقبول2610.62  بـبریكة1997-11-19

سني   فواز 25025203 قریب من الجید2712.06  بـبریكة1998-05-10

میھوبي   لینا 25025223 مقبول2811.98  بـبریكة1998-08-28

فني   عیسى 25025186 مقبول2911.54  بـبریكة1998-09-24

حارك   صبرینة 25025095 مقبول3011.26  بـبریكة1996-11-24

براھمي   عبد الرؤوف 25025123 مقبول3110.26  بـبریكة1997-02-20

فرحات   عادل 25025113 مقبول3210.18  بـبریكة1997-06-01

شاقي   صحرة 25025100 مقبول3310.76  بـبریكة1998-08-06

شباح   صالح الدین 25025104 مقبول3410.36  بـبریكة1998-10-08

مشغب   سمیة 25025048 مقبول3511.80  بـبریكة1995-06-19

سواسي   سلسبیل 25025036 مقبول3610.49  بـبریكة1997-04-07

بوعالق   سناء 25025054 مقبول3710.20  بـبریكة1997-10-23

فني   سھیلة 25025055 مقبول3810.36  بـبریكة1997-11-25

شودار   شھر زاد 25025068 مقبول3911.52  بـبریكة1998-01-26

زقاق   سلسبیل 25025038 جید4014.96  بـبریكة1998-08-23

قویسم   سلسبیل 25025039 مقبول4111.22  بـبریكة1998-09-29

قراوي   سمیة 25025049 مقبول4210.30  بـبریكة1998-12-09

جریدي   زھور 25025001 مقبول4310.56  بـبریكة1995-11-10

عیساني   زلیخة 25024996 مقبول4410.48  بـبریكة1996-12-27

فرحاتي   زینب 25025008 قریب من الجید4512.04  بـبریكة1997-08-27

بوعالق   سامیة 25025018 مقبول4611.08  بـبریكة1998-04-19

قراوي   زوینة 25025003 مقبول4711.40  بـبریكة1998-06-19

بن قریشي   سارة 25025013 مقبول4810.90  بـبریكة1998-07-25

سواسي   ریان 25024986 جید4915.10  بـبریكة1998-09-21

لیشاني   زھرة 25024999 جید5014.26  بـبریكة1998-10-05

غروي   ریان 25024987 مقبول5110.58  بـبریكة1998-11-10

بن حمو   ریان 25024989 مقبول5211.34  بـبریكة1999-01-03

فني   حسام 25024887 مقبول5310.44  بـبریكة1993-12-22
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مشغب   خدیجة 25024909 مقبول5411.86  بـبریكة1995-06-19

نویس   حمزة 25024898 قریب من الجید5513.52  بـبریكة1996-07-31

غروي   خدیجة 25024910 مقبول5611.82  بـبریكة1996-12-11

العیدون   حنان 25024904 مقبول5710.90  بـبریكة1997-08-02

بوذراع   حمزة 25024900 قریب من الجید5812.12  بـبریكة1997-12-14

شاقي   خولة 25024923 مقبول5911.58  بـبریكة1998-02-05

سواسي   خلیل 25024919 جید6015.48  بـبریكة1998-10-21

سایب   حسام الدین 25024889 قریب من الجید6113.64  بـالرغایة1999-01-14

شبیلي   إیمان 25024800 مقبول6211.36  بـبریكة1996-02-11

فني   الخیر 25024820 مقبول6310.50  بـبریكة1996-10-03

لعطلي   إیمان 25024801 مقبول6410.76  بـبریكة1997-09-25

میھوبي   دحمان 25024941 مقبول6510.60  بـبریكة1995-01-09

صید   حبیبة 25024874 مقبول6610.42  بـبیطام1995-06-11

بن سعید   خولة 25024939 مقبول6711.14  بـبریكة1998-10-18

بن عیفة   أحمد 25024737 قریب من الجید6813.22  بـبریكة1997-02-11

بوعالق   أمینة 25024756 مقبول6910.84  بـبریكة1997-05-20

شاقي   أمینة 25024757 مقبول7010.92  بـبریكة1997-08-11

بوعالق   أمل 25024748 مقبول7111.72  بـبریكة1997-10-28

بوعالق   أیة أم القدس 25024762 مقبول7210.78  بـبریكة1997-11-12

شودار   أیمن 25024765 قریب من الجید7312.42  بـبریكة1997-11-30

لونیسي   أحالم 25024736 مقبول7410.16  بـبریكة1998-07-08

یحیاوي   أسامة 25024742 قریب من الجید7513.22  بـبریكة1998-08-08

فني   أمیرة 25024754 جید7614.72  بـبریكة1998-11-02

سیدي عثمان   أسماء 25024744 مقبول7710.80  بـبریكة1998-11-03
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ھنیني   یونس 25025386 جید جدا116.20  بـآریس1998-01-30

رقیق   یوسف 25025385 جید215.70  بـبریكة1998-06-25

صبان   نصر الدین 25025310 مقبول311.04  بـبریكة1993-07-09

مسعودي   نور الھدى 25025321 مقبول411.19  بـبریكة1995-02-11

فرج   ھانیة 25025345 مقبول511.32  بـبریكة1996-08-15

یحیاوي   ھند 25025353 مقبول610.20  بـبسكرة1996-11-17

صاخر   یوسف 25025373 مقبول711.92  بـبریكة1996-12-30

دحمان   ھناء 25025351 مقبول810.94  بـبریكة1997-10-19

نجاعي   وداد 25025359 مقبول910.68  بـبریكة1998-02-02

بن قسمي   نسرین 25025305 جید1014.92  بـبریكة1998-02-25

غربي   نریمان 25025302 جید جدا1117.32  بـالحروش1998-05-26

مرزوق   نور الھدى 25025335 جید جدا1216.72  بـبریكة1998-07-09

بوشخشوخة   ولید 25025367 قریب من الجید1313.80  بـمرسط1998-08-13

بوترعة   نور اإلیمان 25025317 قریب من الجید1413.22  بـنقاوس1998-11-17

حفافني   نوال 25025315 جید1514.48  بـبوحجار1998-12-09

بورنان   نھاد 25025314 جید1614.32  بـبریكة1998-12-16

لطرش   نور الھدى 25025336 مقبول1711.14  بـبریكة1999-09-15

مشقق   محمد 25025237 مقبول1810.84  بـالمعذر1994-02-02

حوض   مداني 25025253 مقبول1910.26  بـبریكة1996-00-00

غویني   مریم 25025265 مقبول2010.50  بـبریكة1996-03-18

سلمي   منال 25025274 مقبول2110.98  بـبریكة1996-03-25

مرزوق   محمد 25025243 مقبول2211.22  بـبریكة1998-10-13

بن عیفة   مروة 25025260 مقبول2310.22  بـبریكة1999-01-25

عامر   عبد الرحمان 25025136 مقبول2411.00  بـبریكة1995-04-30
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نوار   علجیة 25025168 مقبول2510.30  بـبریكة1995-12-25

زھیر   عالء الدین 25025165 مقبول2611.04  بـبریكة1996-03-18

حساني   عنتر 25025174 مقبول2711.58  بـبریكة1997-05-10

شارف خوجة   عالء الدین 25025167 مقبول2811.30  بـبریكة1997-10-22

میھوبي   عبد المالك 25025149 مقبول2910.24  بـعزیل عبدالقادر1997-11-10

بن سعید   عبد المجید 25025150 جید3014.06  بـبریكة1998-07-22

سعداوي   عبد النور 25025156 قریب من الجید3112.02  بـبریكة1998-12-10

میھوبي   عبد الغاني 25025143 قریب من الجید3212.04  بـبریكة1998-12-14

لویشي   عبد المنعم 25025152 جید3314.44  بـبریكة1999-05-01

برقیة   فاطمة الزھرة 25025198 مقبول3411.18  بـغلیزان1996-04-16

بن سعید   فرید 25025201 مقبول3511.42  بـبریكة1997-01-22

بن سعیدة   عیسى 25025185 مقبول3611.14  بـبریكة1997-12-03

عامر   فتیحة 25025199 مقبول3710.10  بـبریكة1998-04-30

شق الطین   لمیاء 25025220 مقبول3810.04  بـبریكة1998-07-24

ناصري   كریمة 25025209 مقبول3911.10  بـبریكة1998-08-24

لعفیفي   لمیاء 25025221 جید4015.13  بـبریكة1998-12-19

العیدون   عبد الجبار 25025116 مقبول4111.26  بـبریكة1993-10-22

زیوار   صالح الدین 25025103 مقبول4210.92  بـبریكة1995-04-30

رنان   صبیرة 25025098 مقبول4310.94  بـبریكة1996-03-14

فني   صباح 25025094 قریب من الجید4412.22  بـبریكة1997-06-08

نوار   عبد الحكیم 25025120 قریب من الجید4513.16  بـبریكة1997-10-24

بوخرص   صوفیة 25025111 مقبول4611.70  بـقسنطینة1997-11-02

حارك   صوریة 25025110 مقبول4711.12  بـبریكة1998-01-22

قرورو   شیماء 25025085 قریب من الجید4812.30  بـاألبیار1998-07-16

شعوي   شیماء 25025088 قریب من الجید4913.14  بـسطیف1998-11-05

سمون   عبد الحكیم 25025121 مقبول5011.76  بـبریكة1998-12-08

رابح   سلمى 25025042 قریب من الجید5112.34  بـبریكة1997-12-25

سایب   سلسبیل 25025037 جید جدا5216.21  بـبریكة1998-02-20

شروف   شھیناز 25025071 مقبول5311.82  بـبریكة1998-03-22
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مكاوي   سلمى 25025043 مقبول5411.66  بـبریكة1998-04-24

قروي   سماح 25025046 جید5514.22  بـبریكة1998-06-24

دحمان   سمیحة 25025050 مقبول5610.96  بـبریكة1998-08-03

خورصي   سھیلة 25025056 قریب من الجید5713.88  بـبریكة1998-09-27

مزغیش   شاھیناز 25025063 مقبول5811.94  بـبریكة1999-01-13

قویسم   زھرة 25024998 مقبول5910.64  بـبریكة1995-09-17

بوعافیة   زین الدین 25025004 مقبول6011.78  بـبریكة1995-11-11

بعلي الشریف   سرور 25025019 مقبول6110.80  بـبریكة1996-08-10

بانشور   زین الدین 25025006 قریب من الجید6212.42  بـثنیة العابد1997-07-20

ساللي   زكریاء 25024994 جید جدا6316.44  بـبریكة1998-03-07

خصام   ریان 25024985 قریب من الجید6412.84  بـبریكة1998-04-05

جراف   حدة 25024886 مقبول6510.98  بـبریكة1994-08-29

سمون   خمیسي 25024920 قریب من الجید6612.42  بـعزیل عبد القادر1996-04-10

قاسمي   حسان 25024890 مقبول6711.90  بـبریكة1996-10-16

نوار   حبیبة 25024885 قریب من الجید6812.94  بـبریكة1997-01-10

قشي   حمیدة 25024902 مقبول6910.38  بـبریكة1997-10-26

بن قوقة   خالد 25024907 مقبول7011.50  بـبریكة1998-01-03

ماجن   خالد 25024908 جید7114.10  بـفرجیوة1998-03-13

سلمي   حمزة 25024901 مقبول7211.04  بـبریكة1998-06-06

لشھب   إیناس 25024802 مقبول7310.04  بـبریكة1995-01-15

سحنون   الزھرة 25024823 مقبول7411.80  بـبریكة1995-07-06

عامر   الدراجي 25024821 مقبول7510.64  بـبریكة1995-09-04

سالوي   إسحاق 25024785 مقبول7610.60  بـبریكة1996-04-24

فرج   إسراء 25024787 جید7714.14  بـبریكة1998-00-00

صبان   الذوادي 25024822 مقبول7810.38  بـبریكة1998-02-20

بعلي الشریف   إلیاس 25024794 مقبول7911.80  بـبریكة1998-03-20

مالخسو   إسالم الدین محمد 25024789 جید جدا8016.46  بـباتنة1999-06-07

بوعالق   رحمة 25024954 مقبول8110.04  بـبریكة1996-01-29

بركات   بالل 25024865 مقبول8211.00  بـبریكة1996-04-10
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شارف خوجة   رندة 25024969 قریب من الجید8312.62  بـبریكة1996-10-14

دحمان   الشیماء 25024836 مقبول8410.78  بـبریكة1996-11-08

نقاز   دنیا 25024947 قریب من الجید8513.36  بـبریكة1997-03-24

صویلح   رمیسة 25024966 مقبول8611.30  بـالحروش1997-05-14

حمدي باشا   الھادي 25024841 مقبول8710.68  بـبریكة1997-05-15

حفیظ   رمزي 25024964 قریب من الجید8812.14  بـبریكة1997-09-16

ساللي   رانیا 25024951 مقبول8910.30  بـبریكة1997-11-05

بن قوقة   بلقاسم 25024867 مقبول9011.24  بـبریكة1997-11-15

حاجي   رفیدة 25024961 قریب من الجید9112.94  بـبریكة1998-04-29

بن النوي   بشرى 25024862 قریب من الجید9212.50  بـبریكة1998-05-11

نجاعي   خولة 25024935 جید9314.18  بـبریكة1998-05-13

حساني   رانیا 25024952 جید جدا9416.14  بـبریكة1998-08-14

یحیاوي   رشا 25024958 مقبول9511.28  بـبریكة1998-08-24

صراوي   رائد عبد الصمد 25024949 جید9615.02  بـبریكة1998-09-12

تومي   رمیسة 25024968 قریب من الجید9712.68  بـبریكة1998-12-20

بن بعطوش   درین 25024942 جید9815.54  بـبریكة1999-01-04

جریدي   رشا 25024959 قریب من الجید9912.96  بـبریكة1999-01-09

بولحیة   أحالم 25024735 مقبول10011.62  بـبریكة1994-10-09

لشھب   أمیرة 25024753 مقبول10110.88  بـبریكة1996-03-22

نوار   أحمد 25024738 مقبول10210.88  بـبریكة1997-06-23

مالك   أیمن 25024766 مقبول10311.32  بـبریكة1998-04-14

دحمان   أسامة 25024740 مقبول10411.02  بـبریكة1998-05-29

صالحي   أسامة 25024741 قریب من الجید10512.78  بـبریكة1998-07-07

محداب   أمیمة نور الھدى 25024755 جید جدا10616.56  بـقسنطینة1998-07-26

حوض   أیمن 25024769 قریب من الجید10712.66  بـبریكة1998-11-04

عزیل   أسماء 25024743 مقبول10810.74  بـبریكة1998-11-30

أمیر   شمسي 25024751 قریب من الجید10913.18  بـبریكة1999-07-16
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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مخلوف   وردة 25025903 مقبول110.24  بـبریكة1996-10-23

داودي   یوسف 25025911 مقبول210.56  بـبریكة1996-12-06

سطوف   ولید 25025904 مقبول310.24  بـبجایة1997-06-17

سعودي   ھیثم 25025899 قریب من الجید413.20  بـبریكة1998-04-24

دوراري   ھناء 25025898 مقبول510.22  بـبریكة1998-05-05

رویشي   یاسمین 25025906 جید614.88  بـبریكة1999-04-13

معروف   محمد 25025798 مقبول711.08  بـبن عزوز1995-10-16

خوجة   محمد 25025800 مقبول811.22  بـبریكة1997-03-02

صریاك   مروة 25025819 مقبول911.64  بـبریكة1997-12-07

دراجي   ملیة 25025828 قریب من الجید1013.66  بـبریكة1998-01-08

صالحي   محمد عبد الرؤوف 25025808 مقبول1110.86  بـباب الوادي1998-06-10

دراجي   محمد 25025801 قریب من الجید1212.24  بـبریكة1998-06-17

سیفي   ناھد 25025836 مقبول1310.98  بـبریكة1998-07-10

صراوي   منار 25025830 مقبول1411.64  بـبریكة1998-09-30

زازة   نادیة 25025835 قریب من الجید1512.26  بـبریكة1998-10-03

خوجة   مروة 25025821 جید1615.84  بـبریكة1998-11-13

سالوي   محمد األمین 25025803 مقبول1710.48  بـبریكة1999-04-11

مشوط   نسیبة 25025859 مقبول1811.74  بـبریكة1995-06-13

العیدون   نور الھدى 25025869 مقبول1911.22  بـبریكة1996-05-12

عریوات   ھناء 25025886 مقبول2011.26  بـبریكة1997-05-05

رحابي   نور الھدى 25025871 مقبول2111.32  بـبریكة1997-05-13

مرزوق   نسرین 25025858 مقبول2210.14  بـبریكة1997-08-21

صالحي   نریمان 25025853 مقبول2311.02  بـبریكة1998-04-02

سیفي   نوال 25025866 مقبول2410.42  بـبریكة1998-08-17
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عزیل   ھارون 25025879 مقبول2510.78  بـبریكة1998-08-21

العقون   نجاة 25025850 قریب من الجید2613.98  بـبریكة1998-09-28

دبة   نور الیقین 25025872 قریب من الجید2712.70  بـبریكة1998-12-22

رحابي   فیروز 25025762 مقبول2811.44  بـبریكة1996-01-30

سعودي   فارس 25025750 مقبول2911.46  بـبریكة1996-06-10

زراط   لویزة 25025779 مقبول3011.16  بـبریكة1996-10-26

سعودي   فدوى 25025755 مقبول3110.40  بـبریكة1997-04-09

معروف   كنزة 25025767 مقبول3210.28  بـبریكة1997-05-23

یخلف   لیدیا 25025780 مقبول3311.54  بـخراطة1997-10-29

مشوط   لمیاء 25025774 مقبول3411.98  بـبریكة1997-12-06

بن سعید   قیس 25025764 جید جدا3516.28  بـبریكة1998-01-28

لموي   كریمة 25025765 قریب من الجید3612.42  بـبریكة1998-02-15

مرزوق   فارس 25025752 مقبول3711.38  بـبریكة1998-05-07

دحمان   فریدة 25025759 مقبول3811.30  بـبریكة1998-06-04

زازة   فریال 25025757 مقبول3911.28  بـبریكة1998-07-12

حماش   مؤمن 25025785 قریب من الجید4012.70  بـبریكة1999-03-06

سیفي   علي 25025729 مقبول4111.08  بـبریكة1995-11-20

سالوي   عالء الدین 25025725 قریب من الجید4213.20  بـبریكة1996-01-16

صالحي   عمر 25025733 مقبول4310.14  بـبریكة1996-03-06

حفیظ   عزیزة 25025720 مقبول4410.54  بـبریكة1996-07-20

شبیلي   عبیر 25025715 قریب من الجید4512.00  بـبریكة1996-09-04

طھراوي   عبیر 25025716 مقبول4611.54  بـبریكة1997-03-31

فني   عالء الدین 25025726 قریب من الجید4713.76  بـبریكة1997-07-17

سالوي   عبلة 25025713 مقبول4811.10  بـبریكة1997-10-08

سرحواني   علي 25025730 قریب من الجید4912.02  بـبریكة1998-01-09

حجیمي   عبد النور 25025712 قریب من الجید5012.54  بـبریكة1998-01-24

نجاعي   عبد العزیز 25025706 مقبول5110.78  بـبریكة1998-04-19

میدون   عبد اللطیف 25025708 قریب من الجید5212.80  بـبریكة1998-10-27

سلمي   عمار 25025732 قریب من الجید5312.14  بـبریكة1998-12-08
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دراجي   عبیر 25025719 قریب من الجید5412.38  بـبریكة1998-12-11

بن قریشي   عبد الرحمان 25025701 مقبول5510.90  بـبریكة1999-01-06

باي   شمس الدین 25025658 مقبول5610.84  بـبریكة1996-10-08

خماجة   شھیرة 25025660 قریب من الجید5712.14  بـبریكة1997-04-21

نجاعي   صابرینة 25025670 قریب من الجید5812.62  بـبریكة1998-04-21

مخلوف   شیماء 25025666 قریب من الجید5912.08  بـبریكة1998-06-05

عامر   شیماء 25025667 قریب من الجید6012.40  بـبریكة1998-07-20

رویشي   صالح الدین 25025677 مقبول6111.06  بـبریكة1998-07-27

داي   شیماء 25025668 جید جدا6216.10  بـبریكة1998-09-14

داودي   صالح الدین 25025678 قریب من الجید6312.96  بـبریكة1998-11-04

مراح   شروق 25025656 جید6414.68  بـبریكة1998-11-19

خلیفي   سندس منال 25025650 مقبول6511.06  بـبریكة1998-12-23

جعیل   عاتكة نھال 25025685 جید جدا6616.42  بـبریكة1999-01-18

بورنان   خولة 25025568 مقبول6710.46  بـبریكة1994-12-21

جبوط   خیرالدین 25025574 مقبول6811.78  بـنقاوس1996-02-03

سیفي   رحمة 25025585 مقبول6910.54  بـبریكة1996-09-29

سالمي   خولة 25025572 مقبول7011.28  بـبریكة1997-01-14

دراجي   حنان 25025554 مقبول7111.46  بـبریكة1997-06-11

رحابي   حوریة 25025557 مقبول7210.54  بـبریكة1997-06-20

شارف خوجھ   خلود 25025564 قریب من الجید7313.46  بـبریكة1998-02-18

عریوات   خلیل 25025567 مقبول7411.20  بـبریكة1998-04-12

فرحاتي   دالل 25025577 جید7514.18  بـبشار1998-05-30

بن النوي   دعاء 25025576 قریب من الجید7613.32  بـبریكة1999-01-02

رحال   سعید 25025631 مقبول7710.46  بـبریكة1996-02-14

مكاوي   تقي الدین 25025527 مقبول7811.86  بـبریكة1996-05-02

رابح   بدري 25025507 مقبول7911.62  بـبریكة1996-05-19

رابح   زین العابدین 25025614 مقبول8010.34  بـبریكة1996-07-20

بن قویدر   تقوى 25025526 مقبول8110.72  بـبریكة1996-08-03

بري   سارة 25025621 مقبول8210.72  بـبریكة1996-08-28
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خماجة   بلقیس 25025522 مقبول8310.04  بـبریكة1996-09-22

بطین   سعید 25025632 مقبول8411.98  بـبریكة1996-10-22

رابح   جالل الدین 25025528 مقبول8510.68  بـبریكة1997-04-24

زیادي   جمانة 25025530 مقبول8611.78  بـبریكة1997-05-14

دراجي   زینب 25025615 مقبول8711.16  بـبریكة1997-06-20

داودي   أمینة 25025448 قریب من الجید8812.78  بـبریكة1997-08-29

ضیافي   سعاد 25025629 مقبول8910.86  بـبریكة1997-09-09

خلیفي   بالل 25025520 قریب من الجید9013.78  بـبریكة1998-01-31

مسعودي   سعیدة 25025633 مقبول9110.10  بـبریكة1998-02-01

میدون   رفقة 25025603 جید9214.26  بـبریكة1998-02-11

نویس   بثینة 25025503 مقبول9310.04  بـبریكة1998-02-18

جراف   أنور 25025451 مقبول9411.18  بـبریكة1998-02-19

درواز   اشواق 25025479 قریب من الجید9513.25  بـبریكة1998-03-06

بوضیاف   العلجة 25025497 مقبول9610.62  بـبریكة1998-04-05

بوذراع   زلیخة 25025612 مقبول9710.96  بـبریكة1998-04-14

سالوي   حسام 25025536 مقبول9811.48  بـبریكة1998-05-03

بربر   امیرة 25025499 قریب من الجید9912.06  بـبریكة1998-05-17

رحماني   حبیبة 25025535 قریب من الجید10013.96  بـبریكة1998-05-25

حاجي   إبتسام 25025463 مقبول10110.74  بـبریكة1998-06-09

جزیري   بشیر 25025516 قریب من الجید10212.98  بـبریكة1998-07-15

زیادي   إكرام 25025467 مقبول10311.58  بـبریكة1998-07-24

مخلوف   رشیدة 25025599 قریب من الجید10412.98  بـبریكة1998-08-16

معیري   زینة 25025620 مقبول10510.56  بـبریكة1998-09-13

حمالوي   ریمة 25025610 مقبول10611.42  بـبریكة1998-09-30

معیري   بشرى 25025514 مقبول10710.48  بـبریكة1998-10-16

عیساني   ایة 25025500 مقبول10811.22  بـبریكة1998-10-21

بن الشیخ   سارة 25025624 قریب من الجید10912.20  بـبریكة1998-11-15

حاجي   بثینة 25025504 جید11015.92  بـبریكة1998-11-16

جعیط   بثینة 25025505 مقبول11111.00  بـبریكة1998-11-28

475من434:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4بریكة | بریكة - متوسطة طریق الجزار  | 05413: المؤسسة  

لوصیف   الشیماء 25025486 جید11214.62  بـالجزار1998-12-05

العیشي   بالل 25025521 قریب من الجید11313.50  بـبریكة1999-06-16

حدیدان   بشرى مالك 25025515 جید11415.84  بـبریكة1999-09-12

مرزوقي   أمیرة 25025425 مقبول11511.58  بـبریكة1996-01-30

تجاني   أمیرة 25025426 مقبول11610.56  بـبریكة1996-08-13

جبوط   أمیرة 25025428 مقبول11710.06  بـبریكة1997-04-22

بن قسمي   أمیرة 25025429 مقبول11810.44  بـبریكة1997-05-25

بن قسمي   أسماء 25025411 مقبول11911.84  بـبریكة1997-08-04

خلیفي   أمل 25025424 مقبول12011.10  بـبریكة1997-11-28

خالف   أمین 25025434 مقبول12110.72  بـبریكة1997-12-16

فرحات   أمیرة 25025430 ممتاز12218.78  بـبریكة1998-02-27

غرباوي   أشواق أمیمة 25025417 جید12314.40  بـبریكة1998-04-25

معروف   أحمد عبد الرؤوف 25025407 جید12414.86  بـبریكة1998-05-07

جراف   أشواق 25025416 مقبول12510.56  بـبریكة1998-06-10

سلوم   آیة 25025400 جید جدا12617.94  بـبریكة1999-04-20

475من435:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4بریكة | بریكة - متوسطة طریق نقاوس  | 05414: المؤسسة  

حجیمي   ھناء 25025897 جید115.50  بـبریكة1998-02-12

ربیعي   یسرى 25025909 قریب من الجید212.22  بـبریكة1998-11-03

داي   محمد الصادق 25025804 مقبول310.24  بـبریكة1996-10-19

بن یحي   مریم 25025824 مقبول410.88  بـبریكة1996-10-25

نوار   محمد إسالم 25025802 قریب من الجید512.70  بـبریكة1996-11-19

مفتاح   مروان 25025810 مقبول610.16  بـبریكة1997-02-13

داي   مروى 25025822 قریب من الجید712.74  بـبریكة1998-09-21

غول   نور الھدى 25025867 مقبول811.24  بـباتنة1995-09-05

سعودي   ھاجر 25025877 جید914.16  بـبریكة1998-07-09

ضیافي   لمیس 25025776 جید1014.34  بـبریكة1997-03-18

بصباص   فتیحة 25025754 قریب من الجید1112.56  بـبریكة1997-10-19

داي   لیلى 25025782 جید جدا1216.46  بـبریكة1998-01-19

ھالالت   لزھر 25025773 قریب من الجید1312.76  بـبریكة1998-01-25

میھوبي   لمیاء 25025775 مقبول1410.96  بـبریكة1998-08-26

بوعالق   عبد العزیز 25025705 مقبول1511.22  بـبریكة1997-07-02

مبراك   علي 25025731 مقبول1611.04  بـبریكة1998-01-13

مسعودي   شعیب 25025657 مقبول1710.14  بـبریكة1995-09-21

واجري   صھیب 25025679 مقبول1811.40  بـبریكة1996-01-14

عبیدات   صفاء 25025675 جید1915.66  بـبریكة1998-12-15

ضیافي   سوسن 25025653 جید2014.66  بـالجزار1999-09-12

داي   خدیجة 25025560 مقبول2110.06  بـبریكة1996-08-23

بعلي الشریف   خولة 25025573 مقبول2211.40  بـبریكة1997-01-17

العقون   حنان 25025555 قریب من الجید2313.76  بـبریكة1998-01-11

جریدي   خدیجة 25025561 جید2415.86  بـبریكة1998-02-17

475من436:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4بریكة | بریكة - متوسطة طریق نقاوس  | 05414: المؤسسة  

خرموش   دنیا 25025578 مقبول2511.02  بـبریكة1998-02-28

سعودي   رانیة 25025582 مقبول2611.04  بـبریكة1998-05-12

بالسعید   ذكرى 25025579 جید2714.66  بـبریكة1998-10-10

العقون   خالد 25025559 مقبول2811.88  بـبریكة1999-01-13

بن لوصیف   بالل 25025518 مقبول2911.80  بـبریكة1995-03-05

صالحي   إلیاس 25025468 مقبول3010.32  بـبریكة1995-07-12

سلوم   زبیدة 25025611 مقبول3111.50  بـبریكة1996-09-20

داي   أیمن 25025454 مقبول3210.60  بـبریكة1997-04-24

داي   سعدة 25025630 قریب من الجید3312.14  بـبریكة1997-09-08

قریب   أیمن 25025457 مقبول3411.88  بـبریكة1998-03-29

رحابي   رضوان 25025601 مقبول3511.76  بـبریكة1998-09-22

ھالالت   رضوان 25025602 جید3615.70  بـبریكة1998-10-01

قوریش   جمعة 25025532 قریب من الجید3713.76  بـبریكة1998-12-11

ضیافي   سلسبیل 25025634 قریب من الجید3813.42  بـبریكة1999-05-01

بن غانم   ساعد 25025625 قریب من الجید3912.90  بـبریكة1999-08-30

قریش   أكرم 25025421 مقبول4010.58  بـبریكة1998-03-14

ھالالت   أمال 25025423 جید4114.82  بـبریكة1998-04-03

بن دراجي   أمیمة 25025433 قریب من الجید4213.12  بـبریكة1998-07-25

خراشي   أسماء 25025413 مقبول4310.26  بـبریكة1999-01-01

بلقریشي   آیة 25025399 قریب من الجید4413.72  بـبریكة1999-01-21

475من437:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4بریكة | بریكة - متوسطة حي النصر  | 05416: المؤسسة  

سلیماني   وردة 25025902 مقبول111.26  بـبریكة1995-10-05

جریدي   یمینة 25025910 مقبول210.04  بـبریكة1996-03-26

حاجي   محمد 25025797 قریب من الجید312.36  بـبریكة1994-08-23

رحابي   مریم 25025823 مقبول410.34  بـبریكة1996-10-19

مروة   میساوي 25025832 مقبول510.28  بـبریكة1997-10-24

جراف   نزیھة 25025855 مقبول611.34  بـبریكة1996-04-19

حجیمي   ھجیرة 25025881 مقبول711.08  بـبریكة1996-11-28

رحابي   نسرین 25025857 مقبول810.02  بـبریكة1997-07-01

خیاري   ھانیة 25025880 مقبول910.10  بـبریكة1997-11-01

صطوف   نصیرة 25025861 مقبول1010.24  بـبریكة1998-11-25

لبیوض   نعیمة 25025862 جید جدا1117.40  بـبریكة1999-02-19

حمادي   فوزیة 25025761 مقبول1211.88  بـالجزار1996-00-00

لحالح   لمیس 25025777 مقبول1311.24  بـبریكة1997-04-26

دحاح   عبد الغاني 25025707 مقبول1410.78  بـبریكة1996-08-04

دوخ   عبد الرحیم 25025702 قریب من الجید1513.62  بـبریكة1997-06-06

بركات   عبیر 25025717 قریب من الجید1612.75  بـبریكة1998-01-24

دبي   عبد العالي 25025704 جید جدا1717.30  بـبریكة1998-02-06

بن قوقة   عادل 25025697 مقبول1810.02  بـبریكة1998-05-15

بوذراع   عالء الدین 25025727 مقبول1911.32  بـبریكة1998-08-18

ھاشمي   طارق 25025683 مقبول2010.12  بـبریكة1994-10-27

ضیافي   سھیلة 25025652 مقبول2110.18  بـبریكة1996-01-17

مبراك   سلمى 25025647 مقبول2210.68  بـبریكة1996-02-20

كبابي   سلمى 25025648 قریب من الجید2312.88  بـبریكة1996-09-13

سطوف   الشیماء 25025665 مقبول2411.56  بـبریكة1998-05-05

475من438:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4بریكة | بریكة - متوسطة حي النصر  | 05416: المؤسسة  

نجاعي   صونیة 25025681 جید جدا2517.58  بـبریكة1998-09-08

لكحل   شیماء 25025669 قریب من الجید2612.86  بـبریكة1998-09-29

داي   حمزة 25025549 مقبول2711.98  بـبریكة1994-06-05

صالحي   حمزة 25025550 مقبول2811.22  بـبریكة1995-12-13

موقاس   ربیعة 25025584 مقبول2911.98  بـبریكة1996-02-11

قویزي   حنان 25025552 مقبول3010.50  بـالجزار1996-02-27

غناي   خولة 25025570 مقبول3110.64  بـبریكة1996-04-15

جریدي   حنان 25025553 مقبول3210.92  بـبریكة1997-05-26

جراف   رانیا 25025581 مقبول3310.02  بـبریكة1997-07-22

مشقب   بالل 25025517 قریب من الجید3412.16  بـبریكة1992-11-10

العیشي   ریمة 25025609 قریب من الجید3512.12  بـبریكة1995-02-11

عزیل   سلمى 25025635 مقبول3611.40  بـبریكة1995-12-05

ھجال   الزھرة 25025482 مقبول3711.12  بـبریكة1996-09-12

زیبار   إلیاس 25025469 مقبول3810.80  بـبریكة1996-10-27

جعالب   الشیماء 25025485 مقبول3911.36  بـبریكة1997-03-17

حمالوي   رومیسة 25025605 مقبول4010.64  بـبریكة1997-07-05

قویزي   بوثینة 25025524 مقبول4111.08  بـبریكة1997-10-19

فاطمي   أمینة 25025449 قریب من الجید4212.14  بـبریكة1998-00-00

رانیة   بوعالق 25025525 مقبول4310.24  بـبریكة1998-01-29

زیبار   ریان نور الھدى 25025608 مقبول4410.80  بـبریكة1998-02-11

سطوف   أیمن 25025459 مقبول4510.98  بـبریكة1998-05-25

لعلى   ریان 25025606 مقبول4611.48  بـبریكة1998-07-05

حلیتیم   زھرة العال 25025613 جید4714.46  بـبریكة1998-07-14

قاسمي   بشرة 25025513 جید4814.08  بـالجزار1998-08-09

دالل   زینب 25025618 مقبول4911.10  بـبریكة1998-09-16

زیبار   إیمان 25025474 جید5015.00  بـبریكة1999-02-15

داي   أسامة 25025408 مقبول5110.46  بـبریكة1996-03-15

غانمي   أمال 25025422 مقبول5210.24  بـبیریكة1997-00-00

جریدي   أسامة 25025409 مقبول5310.26  بـبریكة1997-01-10

475من439:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة | 4بریكة | بریكة - متوسطة حي النصر  | 05416: المؤسسة  

سلوم   أمینة 25025436 مقبول5410.42  بـبریكة1997-03-29

قرورو   أحمد 25025406 مقبول5510.72  بـبریكة1997-05-13

دبي   أسامة 25025410 جید5615.44  بـبریكة1998-04-28

سطوف   أصالة 25025418 جید5714.84  بـبریكة1998-08-12

475من440:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة | 4بریكة | قادري محمد الجدیدة طریق سطیف بریكة / م | 05417: المؤسسة  

میساوي   محمد الصالح 25025805 مقبول111.16  بـبریكة1996-10-04

رویشي   محمد الطاھر 25025806 مقبول210.62  بـبریكة1998-06-13

یخلف   مفیدة 25025826 قریب من الجید312.54  بـبریكة1998-07-26

سطوف   نورة 25025874 قریب من الجید413.80  بـبریكة1995-05-19

سطوف   فلة 25025760 مقبول510.20  بـبریكة1994-06-05

یلس   لبنى 25025771 مقبول611.30  بـباتنة1997-04-14

حاجي   ماجدة 25025786 مقبول711.10  بـالجزار1998-01-04

سني   كوثر 25025770 مقبول810.40  بـبشار1998-03-08

ھالالت   عمران 25025734 مقبول911.38  بـبریكة1995-01-18

بوقطایة   سھیل 25025651 مقبول1010.76  بـعین الملح1996-05-11

ھالالت   شمس الدین 25025659 مقبول1110.32  بـبریكة1996-11-21

برو   شھیناز 25025663 قریب من الجید1213.86  بـبریكة1998-06-13

یلس   حمة 25025548 مقبول1310.28  بـعزیل عبد القادر1995-12-27

بوعكاز   خلیصة 25025565 مقبول1410.12  بـبریكة1996-03-24

میرود   خلود 25025562 مقبول1511.40  بـبریكة1997-01-20

حمدیني   دعاء 25025575 مقبول1610.86  بـبریكة1998-03-24

صریاك   حسام 25025547 جید1715.70  بـبریكة1999-04-13

مرابط   أنور 25025450 مقبول1810.16  بـبریكة1993-07-23

مالك   ایمان 25025501 مقبول1911.14  بـبریكة1995-03-15

وناس   زینب 25025616 مقبول2010.32  بـبریكة1997-09-24

سایب   سارة 25025623 مقبول2110.78  بـبریكة1998-06-21

معاش   أیمن 25025460 مقبول2211.32  بـبریكة1998-12-21

رویشي   أمیرة 25025427 مقبول2310.78  بـبریكة1997-03-22

معیوف   أكرم 25025419 مقبول2410.58  بـبریكة1997-04-30

475من441:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| بیطـــــام | متوسطة  بودراس محمد بیطام القدیمة  | 05420: المؤسسة  

رزیق   یسمینة 25026222 جید114.96  بـبیطام1998-06-06

ناصر   الھام 25025946 مقبول210.44  بـبیطام1996-09-24

رزیق   أیمن 25025933 مقبول311.40  بـبیطام1996-09-29

درار   العید 25025944 مقبول410.22  بـسیدي علي1996-10-30

دحو   أسامة 25025926 مقبول510.02  بـبیطام1997-03-29

قطاي   أسامة 25025927 مقبول611.18  بـبریكة1997-09-03

وازن   الطاھر 25025943 مقبول710.56  بـبیطام1998-02-24

سالمي   أبو بكر 25025922 مقبول810.72  بـبریكة1998-11-21

حجوج   أیمن 25025936 قریب من الجید912.12  بـبیطام1999-09-13

رحماني   جھینھ 25025972 مقبول1010.22  بـبیطام1994-00-00

تومي   دلیلة 25025998 مقبول1110.68  بـبریكة1996-04-14

زیدان   خولة 25025996 قریب من الجید1213.14  بـبیطام1998-01-24

قویسم   رحمة 25026004 مقبول1311.36  بـبیطام1998-03-10

عبد العزیز   روفیدة 25026010 جید1414.60  بـبریكة1998-04-24

سعودي   رانیة 25026002 مقبول1510.16  بـبریكة1998-04-30

دباش   خدیجة 25025986 قریب من الجید1613.44  بـبریكة1998-06-02

تومي   عمر 25026101 مقبول1710.42  بـباتنة1996-05-13

عمیري   شیماء 25026058 مقبول1811.02  بـبیطام1997-01-01

بغدادي   صابرینة 25026072 مقبول1910.96  بـبریكة1997-05-21

تومي   شھرة 25026055 مقبول2010.74  بـقسنطینة1997-11-20

جھیر   سارة 25026030 قریب من الجید2112.22  بـبیطام1998-03-30

عبود   شھرزاد 25026056 قریب من الجید2213.98  بـبریكة1998-06-25

رزیق   سعاد 25026037 قریب من الجید2312.92  بـبیطام1998-07-22

حجوج   صبرینة 25026073 مقبول2410.06  بـبیطام1998-08-15

475من442:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بیطـــــام | متوسطة  بودراس محمد بیطام القدیمة  | 05420: المؤسسة  

شتوح   زینب 25026024 قریب من الجید2513.32  بـبریكة1998-10-04

رحماني   مدیحة 25026140 مقبول2610.56  بـبریكة1997-12-11

رزیق   لویزة 25026132 مقبول2711.34  بـبیطام1998-08-15

سالمي   نور االیمان 25026182 مقبول2810.24  بـبریكة1995-11-24

عیشي   ولید 25026200 مقبول2910.12  بـبریكة1996-03-02

عبود   نسرین 25026177 مقبول3010.30  بـبریكة1997-10-23

475من443:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| بیطـــــام | بیطام - المتوسطة  الجدیدة   | 05421: المؤسسة  

مفتاح   یونس 25026229 مقبول110.40  بـبریكة1996-07-23

ترغیني   الطاھر 25025942 مقبول210.04  بـبریكة1994-07-08

دحو   ابتسام 25025938 مقبول310.36  بـبیطام1994-09-10

بن عالیة   أسامة 25025924 مقبول410.98  بـبریكة1996-03-17

لوھاني   إیھاب 25025937 مقبول510.84  بـبریكة1997-09-05

فالح   ایوب 25025953 مقبول610.82  بـبریكة1997-10-14

بوذیب   الھام 25025947 مقبول710.81  بـبیطام1998-02-01

حامي   أمال منى 25025930 قریب من الجید812.60  بـبریكة1998-11-24

عزوز   الخنساء ریان 25025941 مقبول910.12  بـبریكة1998-12-21

قارح   امیمة 25025951 جید1014.16  بـبیطام1998-12-21

جھیر   حسیبة 25025978 مقبول1110.56  بـبیطام1996-06-29

بودراس   حوریة 25025984 قریب من الجید1213.10  بـبریكة1997-01-17

خایب   خولة 25025993 مقبول1311.46  بـبریكة1997-02-10

مفتوح   راویة 25026003 مقبول1410.44  بـبریكة1997-12-19

مفتوح   رقیة 25026007 مقبول1510.10  بـبریكة1998-05-03

عیساني   حلیمة 25025979 مقبول1610.06  بـبیطام1998-11-06

بوذیب   سلمى 25026039 مقبول1710.68  بـبریكة1996-02-04

ناصر   شافیة 25026051 مقبول1810.68  بـبریكة1996-03-01

خایب   عادل 25026081 مقبول1910.40  بـبریكة1996-08-02

ناصر   فتیحة 25026109 مقبول2011.58  بـبریكة1996-09-12

ناصر   سعاد 25026036 مقبول2110.69  بـبیطام1997-07-24

حمادي   فاطمة الزھراء 25026106 مقبول2210.28  بـبیطام1997-11-03

عیساني   شیماء 25026060 مقبول2311.16  بـبیطام1998-02-02

شتوح   سارة 25026031 مقبول2411.30  بـبریكة1998-06-04

475من444:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| بیطـــــام | بیطام - المتوسطة  الجدیدة   | 05421: المؤسسة  

ناصر   عائشة 25026079 مقبول2510.94  بـبیطام1998-10-26

شتوح   سلیمة 25026042 مقبول2611.36  بـبریكة1998-11-24

بوفاتح   سھیلة 25026050 قریب من الجید2712.08  بـبیطام1998-11-24

بن حرز اهللا   عائشة 25026080 قریب من الجید2812.88  بـبریكة1998-12-15

عبد الباقي   لیلى 25026133 مقبول2910.20  بـبیطام1995-01-22

بلحوت   مرزاقة 25026141 مقبول3010.26  بـبیطام1995-02-10

قرورو   مبروك 25026135 مقبول3111.24  بـبیطام1995-08-08

بن عالیة   مسعود 25026154 مقبول3210.06  بـبریكة1997-11-01

بوصوار   مریم 25026151 قریب من الجید3312.38  بـبریكة1998-02-07

ناصر   مروة 25026142 مقبول3410.36  بـبریكة1998-03-12

بودراس   مروة 25026143 مقبول3511.50  بـبریكة1998-03-21

بن عالیة   مروى 25026144 جید3614.78  بـبریكة1998-05-02

حاجي   مسعودة 25026155 مقبول3711.82  بـبیطام1998-05-05

زیدان   فوزیة 25026123 مقبول3810.42  بـبیطام1998-07-07

دبة   لبنى 25026131 قریب من الجید3913.60  بـبریكة1998-10-07

اوراق   محمد العید 25026138 قریب من الجید4013.46  بـبیطام1999-01-23

وازن   مروة 25026145 جید4114.50  بـبریكة1999-03-23

أقرید   یسمینة 25026211 مقبول4210.22  بـبریكة1996-08-09

ناصر   ھدى 25026191 مقبول4310.50  بـبریكة1996-12-19

بوفاتح   نجالء 25026173 مقبول4410.70  بـبیطام1996-12-31

زغود   یسرى 25026206 مقبول4510.68  بـبیطام1997-01-13

ناصر   یسرى 25026207 مقبول4610.78  بـبریكة1997-01-30

ناصر   نور السادات 25026184 مقبول4710.20  بـبیطام1997-04-05

شتوح   یسرى 25026209 قریب من الجید4813.74  بـبریكة1998-01-22

قرورو   یاسمینة 25026204 قریب من الجید4912.92  بـبریكة1998-03-27

برباري   یاسمینة 25026205 جید5014.54  بـبریكة1998-09-23

حجوج   ھاجر 25026190 قریب من الجید5112.74  بـبیطام1998-11-11

زیدان   نور الدین 25026183 مقبول5211.10  بـبریكة1998-12-21

بوذیب   یاسر 25026203 مقبول5311.30  بـبریكة1999-01-17

475من445:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| الجــــــزار | الجزار القدیمة - متوسطة عزیل ابراھیم  | 05425: المؤسسة  

جالت   یونس 25026798 مقبول110.26  بـبریكة1997-06-22

سي عبد اهللا   یوسف شرف الدین 25026796 قریب من الجید212.24  بـبریكة1998-05-12

سي عبد اهللا   یونس 25026799 مقبول310.24  بـبریكة1999-02-03

یحي الشریف   خدیجة 25026409 مقبول410.66  بـغردایة1997-10-29

مطابس   دنیا 25026426 مقبول511.16  بـالجزار1997-11-15

قوریش   ریمة 25026459 مقبول611.44  بـالجزار1998-00-00

شویمت   حمزة 25026403 جید714.48  بـالجزار1998-03-22

دلیح   سحر 25026474 قریب من الجید812.04  بـبریكة1998-04-24

عزیل   خلیصة 25026411 جید جدا916.74  بـبریكة1998-08-06

بوستھ   سلیمان 25026501 مقبول1010.20  بـالجزار1994-05-27

شویمت   شرف الدین 25026513 مقبول1110.10  بـالجزار1996-12-16

شویمت   سلیم 25026500 مقبول1210.36  بـالجزار1997-05-13

شویمت   سھام 25026508 مقبول1310.78  بـالجزار1997-10-05

خبیل   سفیان 25026494 مقبول1410.04  بـالجزار1997-10-10

بوستھ   سھام 25026509 مقبول1510.22  بـالجزار1998-06-18

ابراھیمي   شیماء 25026524 جید1614.58  بـضایة بن ضحوة1998-07-09

سي عبد اهللا   شریفة 25026515 قریب من الجید1712.40  بـالجزار1998-07-15

سي عبد اهللا   سلسبیل 25026496 مقبول1811.46  بـالجزار1998-08-30

شویمت   عبد الكریم 25026574 مقبول1911.80  بـالجزار1993-08-23

یحي الشریف   عبد المالك 25026576 مقبول2010.88  بـبریكة1993-10-03

طیان   عبدالحق 25026579 مقبول2111.96  بـالجزار1998-02-16

بن عثمان   عبد القادر 25026573 قریب من الجید2212.46  بـالجزار1998-06-24

قویزي   فواز 25026623 قریب من الجید2312.56  بـبریكة1995-03-29

محمدي   محمد 25026659 مقبول2410.50  بـالجزار1995-10-02

475من446:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| الجــــــزار | الجزار القدیمة - متوسطة عزیل ابراھیم  | 05425: المؤسسة  

مقالتي   محمد 25026661 مقبول2510.92  بـالجزار1996-02-10

مرزوق   فاتح 25026611 مقبول2610.60  بـالجزار1996-02-24

مرزوق   عمر 25026607 مقبول2711.60  بـالجزار1996-03-17

طیان   محمد لمین 25026670 مقبول2810.46  بـالجزار1997-01-13

سي عبد اهللا   كلتوم 25026642 مقبول2910.28  بـالجزار1997-03-23

براھیمي   المیة 25026652 مقبول3010.74  بـالجزار1997-04-20

شخشوخ   لمیاء 25026655 مقبول3110.80  بـبریكة1998-04-21

یحي الشریف   عصماء 25026596 قریب من الجید3213.88  بـالجزار1998-05-17

طیان   كمال 25026646 مقبول3311.58  بـبریكة1998-05-30

شخشوخ   فتیحة 25026617 قریب من الجید3413.22  بـالجزار1998-06-21

معمري   مدیحة 25026673 مقبول3511.88  بـبریكة1998-07-23

محمدي   عفاف 25026601 مقبول3611.98  بـالجزار1998-10-17

سي عبداهللا   منى 25026701 مقبول3710.62  بـالجزار1996-01-07

سي عبد اهللا   ھیبة 25026761 مقبول3810.28  بـالجزار1996-10-23

تومي   مفیدة 25026698 قریب من الجید3913.80  بـالجزار1997-05-25

شویمت   ولید 25026764 مقبول4010.40  بـالجزار1997-09-01

براھیمي   ھارون 25026751 قریب من الجید4112.28  بـالجزار1998-02-01

بن عثمان   ھاجر 25026750 مقبول4211.10  بـبریكة1998-05-18

شخشوخ   یاسین 25026773 مقبول4310.40  بـالجزار1998-08-22

بوستة   نسرین 25026725 مقبول4411.82  بـالجزار1998-09-21

یحي الشریف   مسعود 25026692 مقبول4511.84  بـالجزار1998-10-26

براھیمي   مسعودة 25026693 قریب من الجید4612.28  بـالجزار1998-11-29

میھوب   یاسمین 25026768 قریب من الجید4712.02  بـالقبة1998-12-05

شویمت   أنس عبد المعز 25026267 جید4815.76  بـالجزار1998-12-29

قریشي   الطاھر 25026313 مقبول4910.82  بـالجزار1995-03-18

تومي   امیرة 25026325 جید5015.14  بـوادي العثمانیة1996-02-15

قریشي   امیرة 25026327 مقبول5110.86  بـالجزار1997-00-00

سي عبد اهللا   ابتسام 25026291 مقبول5211.58  بـالجزار1997-05-21

لوصیف   ابتسام 25026292 مقبول5311.46  بـالجزار1997-09-19

475من447:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| الجــــــزار | الجزار القدیمة - متوسطة عزیل ابراھیم  | 05425: المؤسسة  

سعیدي   امحمد 25026324 مقبول5411.26  بـالجزار1998-05-11

جدان   الخیر 25026306 مقبول5510.66  بـالجزار1998-08-21

سي عبد اهللا   اكرم 25026303 مقبول5611.90  بـالجزار1998-10-03

سي عبد اهللا   احمد ایوب 25026296 مقبول5711.92  بـالجزار1998-10-25

سعیدي   تقي الدین 25026356 مقبول5810.38  بـالجزار1995-03-10

زیبار   ایمان 25026340 مقبول5911.50  بـالجزار1996-01-08

سعیدي   جمیلة 25026365 قریب من الجید6012.36  بـالجزار1997-02-16

شویمت   حسام الدین 25026374 مقبول6111.20  بـبریكة1997-06-12

شویمت   حسین 25026379 مقبول6211.46  بـالجزار1997-08-09

یحي الشریف   ایمن 25026343 مقبول6310.72  بـالجزار1998-04-07

یحي الشریف   بثینة 25026346 مقبول6411.80  بـالجزار1998-08-15

بوستھ   جھینة 25026368 مقبول6511.74  بـالجزار1999-04-04

475من448:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| الجــــــزار | متوسطة الجزار الجدیدة  | 05426: المؤسسة  

عزیل   خلیل 25026413 مقبول110.90  بـالجزار1994-11-10

ھجال   زلیخة 25026463 مقبول211.34  بـالجزار1995-02-04

جدان   ربیحة 25026444 مقبول311.24  بـالجزار1996-01-25

خماجة   سعاد 25026476 مقبول411.10  بـبریكة1997-02-17

قویزي   سعدة 25026479 مقبول510.60  بـالجزار1998-03-02

ھجال   خولة 25026420 مقبول610.12  بـبریكة1998-05-18

لوصیف   سلیم 25026498 مقبول710.12  بـبریكة1994-02-08

طیان   طارق 25026554 مقبول811.20  بـبریكة1994-04-20

جریدي   عبد الحكیم 25026564 مقبول911.78  بـالجزار1996-03-24

قویزي   عبد الحلیم 25026565 قریب من الجید1012.66  بـبریكة1997-05-03

لوصیف   عبدالسالم 25026590 مقبول1110.52  بـالحامة1994-05-21

لوصیف   عزالدین 25026594 مقبول1210.62  بـالجزار1996-05-13

لوصیف   عمار 25026605 مقبول1310.86  بـالجزار1996-05-13

صمھالي   كنزة 25026648 مقبول1410.50  بـالجزار1998-08-16

براھمي   فلة 25026622 مقبول1510.98  بـالجزار1998-10-24

ھاشمي   فطیمة 25026620 قریب من الجید1612.44  بـالجزار1998-10-26

صالحي   نجوى 25026718 مقبول1710.14  بـالجزار1996-02-26

جدان   نجوى 25026719 مقبول1811.12  بـبریكة1996-03-07

جدان   یاسمین 25026766 مقبول1910.20  بـبریكة1997-03-11

عزیل   نوال 25026741 مقبول2010.96  بـالجزار1998-02-01

لعلى   موسى 25026706 مقبول2111.74  بـالجزار1998-04-12

رحال   یسرى 25026776 مقبول2211.00  بـالجزار1998-10-09

رحال   ناریمان 25026709 قریب من الجید2313.60  بـبریكة1998-11-22

لعلى   أحمد 25026248 مقبول2410.62  بـبریكة1994-07-13

475من449:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| الجــــــزار | متوسطة الجزار الجدیدة  | 05426: المؤسسة  

رحال   آمنة 25026245 مقبول2510.54  بـبریكة1994-11-19

لوصیف   اسماعیل 25026301 مقبول2611.18  بـالجزار1995-08-26

زیبار   الربیع 25026307 مقبول2710.12  بـالجزار1996-02-28

رحال   الیامنة 25026321 مقبول2810.28  بـالجزار1996-08-11

ھجال   ابتسام 25026293 مقبول2911.02  بـبریكة1998-01-27

زیبار   الخیر 25026305 قریب من الجید3012.96  بـالجزار1998-02-07

جدان   ایمان 25026341 مقبول3110.52  بـالجزار1996-12-22

زیبار   جمال 25026363 قریب من الجید3212.00  بـالجزار1997-12-10

زیبار   جمعة 25026364 مقبول3310.94  بـالجزار1998-02-07

زیبار   حدة 25026371 مقبول3411.26  بـالجزار1998-11-09

حمالوي   بشرى 25026350 مقبول3510.02  بـالجزار1999-05-02
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دراجي   دحمان 25026422 مقبول110.00  بـبریكة1995-12-30

سعیدي   رمزي 25026451 مقبول210.26  بـالجزار1996-07-17

قریش   سارة 25026471 مقبول311.26  بـالجزار1996-09-01

ھاللي   رباب 25026443 مقبول411.76  بـوادي العثمانیة1996-09-08

بوستة   خلود 25026410 مقبول510.40  بـالجزار1996-10-09

محمدي   سرور 25026475 مقبول610.78  بـالجزار1996-12-18

دراجي   خولة 25026417 مقبول710.16  بـالجزار1997-05-18

یحي الشریف   حمزة 25026402 قریب من الجید812.16  بـالجزار1997-08-10

سعیدي   زیاد 25026464 مقبول911.92  بـالجزار1997-10-11

بوستة   خولة 25026419 مقبول1010.92  بـالجزار1997-12-15

عریوات   رضوان 25026448 مقبول1110.36  بـبریكة1998-01-23

دراجي   ریان 25026457 مقبول1210.20  بـبریكة1998-01-31

محمدي   خولة 25026421 قریب من الجید1313.06  بـالجزار1998-06-21

محمدي   راویة 25026442 مقبول1410.73  بـالجزار1998-08-29

سعیدي   رقیة 25026450 مقبول1511.18  بـبریكة1998-10-25

سعیدي   سلیمان 25026502 مقبول1611.24  بـالجزار1995-02-03

دراجي   سعیدة 25026490 مقبول1710.76  بـالجزار1995-08-21

عواسي   سلیمان 25026503 مقبول1810.72  بـالقصبات1996-04-16

ھالل   سمیرة 25026506 قریب من الجید1912.14  بـالجزار1997-00-00

دراجي   شیماء 25026521 قریب من الجید2012.56  بـالجزار1997-12-08

جریدي   شیماء 25026523 مقبول2110.36  بـالجزار1998-04-16

سعیدي   شیماء 25026525 قریب من الجید2212.34  بـبریكة1998-07-22

بن عثمان   سعیدة 25026491 مقبول2311.23  بـالجزار1998-10-03

ثابتي   عادل 25026557 مقبول2411.32  بـالجزار1995-05-07
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لعلى   صونیا 25026552 مقبول2511.68  بـالجزار1996-05-05

سعیدي   عبد الجلیل 25026561 جید2615.04  بـالجزار1998-01-19

قویزي   غفران 25026609 مقبول2710.58  بـبریكة1996-07-14

بوستھ   عمار 25026606 مقبول2811.76  بـالجزار1997-04-13

دراجي   مروة 25026678 مقبول2910.10  بـبریكة1997-04-13

بوستة   عفاف 25026598 مقبول3010.80  بـبریكة1997-08-14

بوستھ   عصام 25026595 مقبول3111.18  بـالجزار1997-08-26

دراجي   عیاش 25026608 قریب من الجید3212.08  بـالجزار1998-02-07

دراجي   فاطمة 25026613 قریب من الجید3313.66  بـالجزار1998-02-08

حمالوي   فاطمة 25026614 مقبول3410.58  بـالجزار1998-02-25

بوستھ   محمد أمین 25026666 قریب من الجید3512.90  بـالجزار1998-03-26

لحالح   فاتح 25026612 مقبول3610.22  بـالجزار1998-03-27

سعیدي   عفاف 25026600 مقبول3711.42  بـالجزار1998-10-16

زیود   فاطمة الزھراء 25026616 قریب من الجید3813.63  بـبسكرة1999-04-07

سعیدي   نعمان 25026729 مقبول3910.66  بـبریكة1994-10-14

ھاشمي   یاسین 25026770 مقبول4011.40  بـالجزار1995-11-03

تجاني   نورالھدى 25026748 مقبول4110.70  بـبریكة1998-01-17

دراجي   یسرى 25026775 مقبول4210.14  بـبریكة1998-03-28

حمالوي   نور الھدى 25026744 قریب من الجید4312.92  بـالجزار1998-04-11

سعیدي   نسرین 25026724 قریب من الجید4413.04  بـبریكة1998-09-20

دراجي   منال 25026700 جید جدا4516.18  بـبریكة1998-10-30

بوستھ   نور الھدى 25026745 جید4614.00  بـالجزار1999-02-07

دراجي   أكرم 25026257 مقبول4710.92  بـبریكة1994-11-26

یحي الشریف   أمال 25026259 مقبول4810.92  بـالجزار1995-02-03

تجاني   إلھام 25026275 مقبول4911.32  بـببریكة1996-01-01

بوستة   ابتسام 25026278 قریب من الجید5013.14  بـالجزار1996-02-12

بن عثمان   أنور 25026268 مقبول5110.90  بـالجزار1996-03-14

دراجي   إیمان 25026276 مقبول5211.84  بـبریكة1996-07-26

بوستھ   أسامة 25026252 مقبول5311.92  بـالجزار1996-11-29
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سعیدي   أسامة 25026253 مقبول5411.78  بـالجزار1997-01-01

بوستة   آمال 25026242 مقبول5511.60  بـبریكة1997-03-31

سي عبد اهللا   أصالة 25026256 مقبول5611.76  بـالجزار1997-03-31

بن قریشي   آمال 25026243 مقبول5710.16  بـأوالد عمار1997-04-06

دراجي   أسامة 25026254 مقبول5811.04  بـبریكة1997-07-15

دراجي   أیمن 25026271 مقبول5910.72  بـالجزار1998-03-22

یحي الشریف   أحمد 25026251 مقبول6011.50  بـالجزار1998-05-17

تومي   أمینة 25026266 جید جدا6116.86  بـبجایة1998-07-17

بوستة   أیمن 25026272 جید6214.08  بـبریكة1998-08-12

دراجي   آمال 25026244 قریب من الجید6312.22  بـبریكة1998-10-04

رحال   أمیرة 25026263 مقبول6411.22  بـبریكة1998-10-08

دراجي   الھام 25026318 مقبول6510.38  بـالجزار1995-07-15

تجاني   الشائعة 25026309 قریب من الجید6612.26  بـالجزار1996-04-21

دراجي   اسامة 25026297 مقبول6711.22  بـالجزار1996-07-10

عزیل   حسین 25026378 مقبول6810.26  بـالجزار1995-11-01

بورنان   حسني 25026375 مقبول6911.52  بـبریكة1998-04-05
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شمول   یونس 25027196 مقبول110.86  بـاوالد عمار1994-12-19

سلیماني   وفاء 25027183 مقبول211.70  بـأوالد عمار1996-02-12

درباي   ھناء 25027179 مقبول311.26  بـأوالد عمار1996-06-17

بن قریشي   یسرى 25027189 مقبول411.00  بـبریكة1996-11-08

حاجي   نسیمة 25027162 مقبول511.14  بـبریكة1997-06-22

أرمیلي   نسرین 25027160 قریب من الجید612.90  بـبریكة1997-09-27

حساني   یسرى 25027192 مقبول711.00  بـأوالد عمار1998-07-01

مباركي   وفاء 25027184 مقبول811.30  بـأوالد عمار1998-07-07

بن قریشي   نور الھدى 25027173 قریب من الجید913.76  بـبریكة1998-09-02

نباطي   ورود 25027182 مقبول1011.98  بـاوالد عمار1998-11-15

ذیاب   مسعود 25027133 مقبول1111.54  بـعزیل عبد القادر1994-06-13

سعداوي   محمد 25027114 مقبول1210.44  بـاوالد عمار1995-12-02

بن قریشي   محمد رمز الدین 25027123 مقبول1310.14  بـبریكة1996-07-22

بوزیدة   نجاة 25027145 مقبول1410.76  بـأوالد عمار1997-04-20

سعداوي   مروة 25027127 قریب من الجید1513.88  بـبریكة1998-06-06

خالدي   فرحات 25027087 مقبول1610.36  بـأوالد عمار1995-11-25

جعیط   كمال 25027090 مقبول1711.60  بـبریكة1996-04-17

بن سعید   عالء الدین 25027066 مقبول1811.62  بـاوالد عمار1996-12-03

بن قریشي   فتحي 25027083 مقبول1910.34  بـبریكة1997-01-07

حساني   لیامین 25027098 قریب من الجید2013.12  بـأوالد عمار1997-04-20

لكاك   عبیر 25027060 مقبول2110.40  بـبریكة1997-12-05

بن قریشي   كریمة 25027089 مقبول2211.78  بـأوالد عمار1998-01-17

بن سعید   فایزة 25027081 جید2315.18  بـأوالد عمار1998-07-02

سعداوي   لدمیة 25027095 مقبول2410.12  بـبریكة1998-07-21
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مباركي   غنیة 25027073 مقبول2510.68  بـبریكة1998-10-30

بن قریشي   ریمة 25026964 مقبول2611.14  بـبریكة1995-09-06

سلیماني   سعید 25026978 مقبول2710.14  بـبریكة1996-01-22

بضیاف   سعاد 25026975 مقبول2810.70  بـأوالد عمار1996-06-10

زرون   سعاد 25026976 مقبول2910.12  بـعزیل عبد القادر1996-09-26

بن قریشي   ریمھ 25026965 مقبول3010.22  بـأوالد عمار1997-07-28

بن قریشي   زھرة 25026968 قریب من الجید3112.06  بـأوالد عمار1998-02-20

بن قریشي   سعاد 25026977 قریب من الجید3212.08  بـأوالد عمار1998-03-22

شمول   شیماء 25026998 قریب من الجید3312.60  بـبریكة1998-04-14

بوضیاف   سوزان 25026987 قریب من الجید3413.52  بـبریكة1998-05-28

زیرق   شیماء 25026999 مقبول3510.06  بـبریكة1998-06-02

زیداني   جمعة 25026896 جید3614.86  بـعزیل عبد القادر1994-01-31

بن قریشي   عبد الودود 25027047 مقبول3710.12  بـبریكة1995-12-20

مباركي   حبیبة 25026899 مقبول3811.94  بـأوالد عمار1996-09-26

خالدي   خولة 25026924 مقبول3910.24  بـبریكة1996-09-26

بوزیدي   عبد الرزاق 25027033 قریب من الجید4013.28  بـأوالد عمار1996-12-03

جعیط   رندة 25026947 مقبول4110.54  بـبریكة1997-02-04

بن قریشي   رندة 25026948 قریب من الجید4212.16  بـبریكة1997-02-14

مباركي   عبد الرؤوف 25027029 مقبول4311.78  بـبریكة1997-02-23

بن قریشي   العید 25026862 مقبول4410.10  بـاوالد عمار1997-04-20

سعداوي   جھاد 25026897 قریب من الجید4512.34  بـبریكة1997-05-01

قندوز   عبد النور 25027046 مقبول4611.98  بـعزیل عبد القادر1997-09-21

بن قریشي   ایناس 25026876 قریب من الجید4712.46  بـأوالد عمار1997-10-21

خنتر   الھام 25026865 مقبول4810.12  بـبریكة1997-12-07

خنتر   جمال الدین 25026894 مقبول4910.42  بـبریكة1997-12-18

جعیط   حیاة 25026917 مقبول5011.74  بـبریكة1998-02-14

بن قریشي   خدیجة 25026919 مقبول5110.72  بـبریكة1998-03-08

مباركي   دعاء 25026933 جید5214.38  بـبریكة1998-03-24

بلقریشي   راویة 25026941 جید5314.02  بـبریكة1998-06-06
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بن قریشي   عبد اللطیف 25027042 مقبول5410.24  بـاوالد عمار1998-09-01

بن قریشي   شیماء 25027010 جید جدا5516.24  بـبریكة1998-12-31

مباركي   أشواق 25026818 قریب من الجید5612.58  بـبریكة1998-08-12

حفیظ   إسحاق تاج الدین 25026836 مقبول5711.14  بـبریكة1998-10-28

مباركي   أحالم 25026812 قریب من الجید5812.24  بـأوالد عمار1998-12-22
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غانم   یاسین 25027188 مقبول110.02  بـبریكة1995-07-11

دفداف   ھشام 25027177 مقبول211.22  بـبریكة1996-09-16

غانم   نعیمة بنت عبد الرزاق 25027169 مقبول310.04  بـعزیل عبد القادر1996-10-27

شودار   یسرى 25027190 مقبول411.06  بـبریكة1997-02-02

حارك   نوال 25027171 مقبول510.32  بـبریكة1997-10-26

دفداف   نصر الدین 25027166 مقبول611.12  بـعزیل عبد القادر1997-11-23

العیبي   محمد الصالح 25027122 مقبول710.62  بـبریكة1993-12-25

دفداف   نجیب اهللا 25027149 مقبول810.22  بـعزیل عبد القادر1997-01-27

حارك   ناجي 25027142 مقبول911.04  بـعزیل عبد القادر1997-05-29

غانم   میادة 25027139 مقبول1011.58  بـعزیل عبد القادر1998-05-25

سطوف   محمد 25027119 مقبول1110.84  بـبریكة1998-12-29

شودار   لخضر 25027093 مقبول1211.00  بـعزیل عبد القادر1995-10-23

دفداف   لبنى 25027091 مقبول1310.38  بـبریكة1997-08-24

باي   لبنى 25027092 مقبول1410.54  بـعزیل عبد القادر1998-06-09

باي   شمس الدین 25026994 مقبول1510.82  بـعزیل عبد القادر1997-05-28

بن دحاح   شمس الدین 25026995 مقبول1610.08  بـعزیل عبد القادر1997-06-03

حارك   شمس 25026992 مقبول1711.32  بـبریكة1998-08-06

میشالي   صحراوي 25027012 مقبول1810.10  بـعزیل عبد القادر1996-05-05

حارك   عبد العزیز 25027036 قریب من الجید1912.54  بـعزیل عبد القادر1997-03-21

دفداف   صالح 25027014 مقبول2010.20  بـبریكة1997-05-03

میشالي   باسم 25026877 مقبول2110.22  بـعزیل عبد القادر1997-07-13

شودار   بشرى 25026885 مقبول2211.28  بـعزیل عبد القادر1998-04-10

شباح   خولة 25026926 قریب من الجید2312.54  بـبریكة1998-07-02

العیبي   جمال الدین 25026895 مقبول2411.76  بـبریكة1998-09-15
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حارك   بثینة 25026878 مقبول2511.24  بـبریكة1998-11-04

بن دحاح   بشرى 25026886 قریب من الجید2613.66  بـعزیل عبد القادر1998-11-19

حارك   إسحاق 25026835 مقبول2711.86  بـعزیل عبد القادر1997-02-24

غانم   أحالم 25026811 قریب من الجید2813.32  بـبریكة1998-02-17

حارك   أحمد 25026814 مقبول2910.76  بـبریكة1998-05-09

475من458:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| أوالد عمـــار | متوسطة عزیل عبد الرحمان  | 05437: المؤسسة  

تیجاني   نور الدین 25027172 مقبول110.42  بـبریكة1993-06-20

مشقق   یوسف 25027195 مقبول210.46  بـبریكة1994-11-16

بن قریشي   ھشام 25027176 مقبول310.42  بـبریكة1995-08-21

بن علیة   نصیرة 25027167 مقبول410.64  بـبریكة1995-11-24

خنفر   ھالل 25027178 مقبول510.10  بـعزیل عبد القادر1997-03-01

صالحي   یمینة 25027193 قریب من الجید613.86  بـعزیل عبد القادر1998-02-13

كتال   ھدى 25027175 مقبول711.98  بـبریكة1998-12-16

شبیلي   محمد 25027113 مقبول810.80  بـبریكة1994-05-27

صحراوي   مروة 25027126 مقبول911.32  بـبریكة1997-02-26

شویتر   مبروكة 25027110 مقبول1010.94  بـعزیل عبد القادر1998-01-03

بوبشیر   مبارك 25027099 مقبول1110.90  بـعزیل عبد القادر1993-03-16

سعداوي   لعارم 25027096 مقبول1210.70  بـاوالد عمار1994-10-18

براھمي   فارس 25027074 مقبول1310.48  بـعزیل عبد القادر1994-10-26

میالس   فتحي 25027082 قریب من الجید1412.92  بـبریكة1994-11-09

قروش   عمار 25027071 مقبول1510.80  بـعزیل عبد القادر1995-03-04

زیداني   عز الدین 25027061 مقبول1611.74  بـعزیل عبد القادر1995-04-09

شویتر   فتحي 25027084 مقبول1711.66  بـبریكة1997-03-10

شویتر   فایزة 25027080 قریب من الجید1813.30  بـبریكة1998-02-04

شویتر   عزالدین 25027063 مقبول1911.94  بـبریكة1998-09-22

حساني   سفیان 25026981 مقبول2010.84  بـبریكة1994-10-27

فرحاتي   زكریاء 25026967 مقبول2110.62  بـبریكة1997-00-00

شویتر   سلوى 25026984 مقبول2210.06  بـعزیل عبد القادر1998-09-20

بوضیاف   جالل 25026893 مقبول2311.26  بـبریكة1993-08-03

بن قریشي   خیر الدین 25026929 قریب من الجید2412.40  بـاوالد عمار1994-03-16

475من459:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| أوالد عمـــار | متوسطة عزیل عبد الرحمان  | 05437: المؤسسة  

حساني   خیر الدین 25026930 مقبول2511.34  بـبریكة1994-04-25

العایب   خیر الدین 25026931 مقبول2610.94  بـاوالد عمار1994-09-12

صالحي   طارق 25027022 مقبول2710.26  بـعزیل عبد القادر1994-10-03

بن قریشي   العید 25026861 مقبول2810.54  بـأوالد عمار1995-04-24

دلیح   حسام 25026911 مقبول2910.00  بـبریكة1995-11-10

میرود   ربیحة 25026942 مقبول3010.34  بـبریكة1996-04-30

قملة   بشرة 25026884 مقبول3110.44  بـبریكة1996-11-06

قملة   رومیساء 25026949 مقبول3211.14  بـبریكة1996-12-17

قتال   ایمان 25026875 مقبول3310.68  بـبریكة1997-05-28

شویتر   حسني 25026913 مقبول3410.82  بـعزیل  عبد القادر1997-05-28

قتال   عائشة 25027023 مقبول3510.50  بـعزیل عبد القادر1997-05-28

میرود   جھیدة 25026898 مقبول3611.14  بـالجزار1997-06-18

زیداني   بسمة 25026883 قریب من الجید3713.02  بـبریكة1997-09-08

كروش   امال 25026870 مقبول3810.46  بـعزیل عبد القادر1997-09-30

ذراع   دالل 25026935 جید جدا3917.34  بـتازولت1998-01-17

لبدي   امال 25026871 جید4014.66  بـبریكة1998-03-24

دحمان   امینة 25026872 قریب من الجید4113.56  بـبریكة1998-06-29

حریز   صلیحة 25027020 مقبول4210.18  بـعزیل عبد القادر1998-11-18

زیداني   إسحاق 25026834 مقبول4311.08  بـعزیل عبد القادر1993-06-22

باي   أكرم 25026819 مقبول4411.88  بـبریكة1995-08-25

صدیقي   إیمان 25026837 مقبول4510.70  بـبریكة1997-05-01

475من460:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| امدوكـــــال | متوسطة مدوكال  | 05445: المؤسسة  

زلوف   محمد السعید 25027358 مقبول110.14  بـامدوكال1993-04-18

صدیقي   یحي 25027392 مقبول210.04  بـبریكة1994-04-21

عوینة   موسى 25027374 مقبول311.30  بـبریكة1994-11-16

بودراس   محمداسالم 25027362 مقبول410.78  بـامدوكال1996-03-06

توتي   محمداسالم 25027363 مقبول510.18  بـبریكة1996-04-23

عطالوي   ھجیرة 25027383 مقبول610.98  بـبریكة1997-02-20

حمیش   یسمینة 25027394 مقبول710.32  بـامدوكال1997-02-22

بودراس   نصرالدین 25027381 مقبول810.44  بـبریكة1997-03-14

عیفة   محمد الیامین 25027361 مقبول911.14  بـامدوكال1997-04-09

شنوفي   مسعودة 25027371 مقبول1010.36  بـبریكة1997-06-20

تومي   مسعود 25027370 مقبول1110.76  بـبریكة1997-07-04

عروش   محمد السعید 25027359 جید1214.36  بـبریكة1998-09-04

رزاز   ناصرالدین 25027377 قریب من الجید1312.50  بـامدوكال1998-10-10

جابي   محمد اسالم 25027357 مقبول1411.12  بـالقبة1998-10-14

شباطة   مریم 25027367 مقبول1511.48  بـامدوكال1998-10-19

لشھب   مصطفى 25027373 قریب من الجید1612.92  بـبریكة1998-12-18

حملة   یاسمین 25027391 جید1714.60  بـامدوكال1998-12-19

كویسي   مریم 25027368 جید1815.14  بـبریكة1999-02-10

توتي   محمد العربي 25027360 جید1914.10  بـبریكة1999-03-30

سعدي   مریم 25027369 قریب من الجید2013.12  بـبریكة1999-07-03

عوینة   بالل 25027257 مقبول2111.56  بـبریكة1994-05-21

قریب   عائشة 25027319 مقبول2211.40  بـامدوكال1995-01-03

بن نعجة   سمیر 25027291 مقبول2310.70  بـامدوكال1995-01-12

عالم   تقي الدین 25027259 مقبول2410.56  بـبریكة1995-01-20

475من461:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| امدوكـــــال | متوسطة مدوكال  | 05445: المؤسسة  

رزاز   شھیرة 25027314 مقبول2511.14  بـامدوكال1995-01-27

دحماني   عائشة 25027320 مقبول2610.74  بـبریكة1995-02-28

عطالوي   زینب 25027280 مقبول2710.26  بـامدوكال1995-06-15

ناصر   علي 25027335 مقبول2810.90  بـبریكة1995-12-17

عطالوي   خدیجة 25027268 مقبول2910.82  بـبریكة1996-01-13

بن عزي   حمزة 25027262 مقبول3010.42  بـامدوكال1996-03-03

قني   عبدالحق 25027322 مقبول3110.18  بـبریكة1996-04-24

لكحلي   عبدالمالك 25027330 مقبول3210.52  بـبریكة1996-07-01

توتي   خولود 25027272 مقبول3310.22  بـسیدي محمد1996-08-07

عوینة   سیف الدین 25027295 قریب من الجید3412.12  بـبریكة1996-08-07

لشاني   رقیة 25027276 مقبول3510.20  بـامدوكال1996-08-08

لكحلي   شھرة 25027311 جید3615.24  بـامدوكال1996-11-23

دحمان   سماح 25027289 قریب من الجید3712.24  بـامدوكال1997-00-00

علواني   سمیر 25027292 قریب من الجید3812.86  بـبریكة1997-01-02

قادري   عبد الحكیم 25027321 مقبول3911.16  بـامدوكال1997-02-26

عایب   خالد 25027266 مقبول4011.30  بـبریكة1997-04-08

شنیتي   سعیدة 25027286 مقبول4110.54  بـامدوكال1997-04-22

عویس   فطیمة الزھرة 25027339 جید4214.18  بـامدوكال1997-07-22

بھلولي   حیاة 25027265 قریب من الجید4312.44  بـامدوكال1997-07-30

جبالي   عبدالقادر 25027327 قریب من الجید4412.04  بـامدوكال1997-11-14

رزاز   رومیساء 25027277 قریب من الجید4512.28  بـبریكة1997-12-23

قني   صابر 25027315 قریب من الجید4612.94  بـامدوكال1998-02-09

قني   زھوة 25027278 مقبول4710.82  بـامدوكال1998-02-13

قریب   خولة 25027270 مقبول4810.30  بـامدوكال1998-03-30

عباس   محمد 25027345 مقبول4911.50  بـبریكة1998-04-06

بودراس   عبدالمجیب 25027331 مقبول5011.20  بـبریكة1998-04-22

شكشاك   شروق 25027307 قریب من الجید5112.42  بـامدوكال1998-05-14

لشاني   جمانة 25027260 قریب من الجید5213.54  بـبریكة1998-06-11

بلي   حوریة 25027263 قریب من الجید5313.60  بـبریكة1998-06-16

475من462:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| امدوكـــــال | متوسطة مدوكال  | 05445: المؤسسة  

ماضي   سھام 25027293 جید5415.78  بـباتنة1998-06-20

سخري   خولة 25027271 قریب من الجید5513.82  بـبریكة1998-08-04

ماضي   عبدالسمیع 25027326 جید5615.84  بـامدوكال1998-08-11

صدیقي   تركیة 25027258 جید5715.52  بـامدوكال1998-08-20

توتي   شھرزاد 25027312 مقبول5810.96  بـامدوكال1998-08-29

عویشات   سوسن 25027294 جید5915.02  بـامدوكال1998-09-26

عرول   عبدالحكیم 25027323 مقبول6011.00  بـامدوكال1998-10-06

بودراس   سلسبیل 25027287 قریب من الجید6113.68  بـامدوكال1998-10-18

ناصر   عبداهللا 25027329 مقبول6211.92  بـبریكة1998-11-21

بوقرة   عبیر 25027333 جید جدا6317.75  بـبریكة1998-12-01

بوقارة   خدیجة 25027269 قریب من الجید6412.28  بـبرج بوعریریج1998-12-03

عزوي   رشا 25027275 مقبول6511.44  بـبریكة1999-01-09

عباس   عبدالخالق 25027324 مقبول6611.40  بـبریكة1999-01-12

زینات   حوریة 25027264 جید6714.34  بـبریكة1999-01-30

محمدي   بسمة 25027246 مقبول6811.38  بـامدوكال1994-04-19

قادري   أمینة 25027219 قریب من الجید6912.30  بـامدوكال1994-10-30

شباطة   أسیة 25027213 مقبول7010.56  بـامدوكال1995-03-26

ساسي   الطاھر 25027240 مقبول7111.04  بـامدوكال1996-05-31

غرباوي   أمینة 25027220 قریب من الجید7213.48  بـبریكة1997-04-06

مدادي   المداني 25027241 مقبول7311.62  بـامدوكال1997-05-10

شنوفي   ایمان 25027244 مقبول7410.24  بـحسین داي1997-05-11

عوینة   أمینة 25027222 مقبول7511.14  بـامدوكال1997-06-18

بن علیة   اخالص 25027236 جید7615.82  بـبسكرة1997-09-13

بھلولي   أمینة 25027223 مقبول7710.40  بـامدوكال1997-12-21

بوعالق   أسماء 25027212 مقبول7811.78  بـبریكة1998-02-14

عریوات   ابتسام 25027234 جید7914.40  بـامدوكال1998-04-24

بن عزي   إیمان 25027230 جید جدا8016.08  بـامدوكال1998-05-07

حمیسي   أیمن صالح الدین 25027228 مقبول8111.98  بـبریكة1998-07-25

قریب   أیمن 25027227 قریب من الجید8213.30  بـبریكة1998-11-08

475من463:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| امدوكـــــال | متوسطة مدوكال  | 05445: المؤسسة  

قریب   إیمان 25027232 قریب من الجید8312.60  بـبریكة1998-11-25

جھیر   ایة 25027243 مقبول8410.84  بـبریكة1999-01-07

بوحفص   أمین 25027218 قریب من الجید8512.82  بـبریكة1999-01-25

عبدالحفیظ   أحالم 25027208 جید جدا8617.42  بـامدوكال1999-05-29

475من464:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تالخمــــــــت | تالخمت - متوسطة ھواري بومدین   | 05450: المؤسسة  

صحراوي   یمین 25027853 مقبول110.35  بـتالخمت1994-03-01

سخراوي   نعیمة 25027834 مقبول210.31  بـمروانة1994-07-17

تولمیت   یوسف 25027855 مقبول310.83  بـتالخمت1994-09-12

عبد الكریم   یاسمینة 25027847 مقبول411.30  بـمروانة1995-09-14

بخاخشة   وردة 25027843 مقبول510.72  بـمروانة1996-01-16

عزوار   نورالدین 25027839 مقبول610.11  بـتالخمت1997-12-19

بن اسعید   وھیبة 25027845 مقبول711.39  بـنقاوس1998-12-05

بن سعید   ناصر 25027814 مقبول811.72  بـتالخمت1994-00-00

غنام   مباركة 25027802 مقبول911.61  بـتالخمت1995-00-00

غنام   فوزیة 25027784 مقبول1011.80  بـمروانة1995-01-20

بن السعدي   لویزة 25027801 مقبول1111.19  بـمروانة1995-02-02

أوشن   فریدة 25027782 مقبول1211.07  بـتالخمت1995-12-27

بغیاي   مصطفى 25027810 مقبول1310.04  بـتالخمت1996-02-25

رحال   ملیكة 25027811 مقبول1410.70  بـتالخمت1996-12-27

بخاخشة   فرقاني 25027779 قریب من الجید1512.83  بـمروانة1997-01-14

مرزوقي   فاتح 25027777 مقبول1610.31  بـتالخمت1997-04-06

بن یسعد   فوزیة 25027785 مقبول1711.22  بـتالخمت1997-07-01

قدور   لطیفة 25027796 جید1815.30  بـمروانة1998-03-12

یعقوب   فرید 25027781 قریب من الجید1913.61  بـمروانة1998-06-22

بن حولة   مولود 25027813 مقبول2011.15  بـتالخمت1998-10-24

عدوان   محسن 25027804 مقبول2111.39  بـمروانة1999-01-04

ناصري   سمیر 25027702 مقبول2210.02  بـمروانة1993-03-26

شافعي   سمیر 25027703 مقبول2310.65  بـمروانة1994-04-13

بن حولة   سعدان 25027683 مقبول2410.26  بـتالخمت1994-10-01

475من465:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تالخمــــــــت | تالخمت - متوسطة ھواري بومدین   | 05450: المؤسسة  

بخوش   سالم 25027681 مقبول2510.17  بـتالخمت1995-06-10

ناجي   شھرة 25027710 مقبول2611.00  بـباتنة1996-04-24

بن رابح   سعید 25027685 قریب من الجید2712.09  بـتالخمت1996-08-06

غنام   سلیم 25027695 مقبول2810.41  بـمروانة1997-02-20

بن سعید   اسماعیل 25027699 مقبول2911.50  بـتالخمت1997-05-11

بن قسمیة   شفیق 25027709 مقبول3011.20  بـمروانة1997-05-27

شوماح   سمراء 25027700 مقبول3110.20  بـتالخمت1998-00-00

شافعي   شھیرة 25027712 جید3214.59  بـمروانة1998-01-06

بخوش   زین الدین 25027677 قریب من الجید3313.70  بـتالخمت1998-01-20

غنام   سمیر 25027705 مقبول3410.28  بـمروانة1998-02-16

حولة   سماح 25027698 قریب من الجید3512.65  بـباتنة1998-03-03

بخوش   سلمى 25027690 جید3614.70  بـمروانة1998-03-12

شافعي   صفاء 25027715 قریب من الجید3712.59  بـطولقة1998-05-17

مرابط   صباح 25027713 مقبول3810.85  بـمروانة1998-05-23

بحرون   زینب 25027678 مقبول3910.74  بـتالخمت1998-07-07

بخوش   سامي 25027682 قریب من الجید4012.69  بـتالخمت1998-08-08

خرف اهللا   سلمى 25027691 جید4115.15  بـباتنة1998-10-15

بخوش   عبد العلي 25027739 مقبول4211.56  بـتالخمت1995-06-06

غنام   صلیحة 25027727 مقبول4310.91  بـتالخمت1996-00-00

عزالدین   عبد الرزاق 25027735 مقبول4410.57  بـمروانة1996-04-04

غنام   عبد الغني 25027741 مقبول4511.35  بـتالخمت1997-09-02

بن رابح   عبد الغني 25027742 مقبول4611.83  بـتالخمت1997-11-16

بخاخشة   عبد الحفیط 25027731 مقبول4710.22  بـتالخمت1997-11-23

أوشن   عبد الكریم 25027743 مقبول4810.57  بـبجایة1998-03-07

بخوش   عبد الباسط 25027730 جید4915.80  بـمروانة1998-04-20

بخاخشة   غادة 25027762 قریب من الجید5012.91  بـمروانة1998-09-20

صحراوي   عبد المالك 25027747 مقبول5110.50  بـمروانة1998-12-04

بخاخشة   بھیة 25027616 مقبول5211.11  بـنقاوس1994-01-28

مخلوفي   آمنة 25027579 مقبول5310.54  بـتالخمت1994-02-19

475من466:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تالخمــــــــت | تالخمت - متوسطة ھواري بومدین   | 05450: المؤسسة  

شایب ذراعو   أیمن 25027591 مقبول5411.79  بـتالخمت1995-05-06

بطیط   بالل 25027613 مقبول5510.26  بـتالخمت1996-04-07

سموني   أیوب 25027596 مقبول5610.98  بـمروانة1996-05-04

مقالتي   أیمن 25027592 مقبول5710.65  بـمروانة1996-07-08

اوشن   الجمعي 25027608 مقبول5811.37  بـتالخمت1997-03-30

ریغي   آمال 25027577 مقبول5910.22  بـمروانة1998-02-03

قدور   آیة 25027580 جید جدا6016.91  بـمروانة1998-02-09

قدور   إیمان 25027603 مقبول6111.09  بـمروانة1998-03-07

سخراوي   أمیرة 25027589 مقبول6210.52  بـمروانة1998-07-05

بولغ   إسالم 25027598 قریب من الجید6312.24  بـنقاوس1998-10-19

بن قسمیة   إلیاس 25027602 مقبول6410.22  بـنقاوس1998-11-01

شافعي   آیة 25027582 قریب من الجید6512.26  بـباتنة1998-11-04

عدوان   أیمن 25027595 مقبول6610.17  بـمروانة1999-01-04

دربال   أمین 25027590 مقبول6710.48  بـمروانة1999-02-21

بن حولة   حوریة 25027641 مقبول6810.04  بـتالخمت1993-08-16

شوماح   زین الدین 25027665 مقبول6910.39  بـتالخمت1994-00-00

راشدي   رمضان 25027657 مقبول7011.22  بـتالخمت1995-02-21

قبوج   خلیفة 25027650 مقبول7110.22  بـتالخمت1995-10-02

عزالدین   ریاض 25027658 جید7215.57  بـتالخمت1997-01-21

أوشن   حسان 25027635 مقبول7310.87  بـمروانة1997-02-02

بخوش   خلیل 25027651 مقبول7410.50  بـمروانة1997-02-19

بن اسعید   حمزة 25027639 مقبول7510.43  بـتالخمت1997-08-18

النوي   حكیمة 25027636 مقبول7611.31  بـتالخمت1997-12-27

غنام   حبیبة 25027634 جید7715.19  بـمروانة1998-01-19

بخوش   ثلجة 25027630 مقبول7810.69  بـتالخمت1998-02-15

عوشاش   حلیمة 25027637 قریب من الجید7912.11  بـالرویسات1998-03-28

غنام   خولة 25027652 مقبول8011.96  بـمروانة1998-08-25

بن اسعید   خدیجة 25027649 مقبول8110.57  بـنقاوس1998-10-06

475من467:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تالخمــــــــت | متوسطة تالخمت مركز  | 05451: المؤسسة  

یسعد   یاسمینة 25027562 مقبول111.34  بـتالخمت1996-02-20

بن عاشور   وردة 25027558 قریب من الجید212.40  بـتالخمت1996-07-02

یسعد   وسام 25027559 مقبول310.56  بـتالخمت1998-05-17

بن یسعد   أحمد 25027409 مقبول410.14  بـتالخمت1995-01-31

شیشون   راضیة 25027440 مقبول510.82  بـمروانة1995-02-17

صحراوي   خالد 25027432 مقبول610.88  بـتالخمت1996-04-09

أولعربي   دنیا 25027438 مقبول710.22  بـباتنة1996-07-11

خلفي   الخنساء 25027422 مقبول811.34  بـتیزي نبشار1996-09-16

بحرون   رزیقة 25027441 مقبول910.00  بـمروانة1996-12-06

زمورة   إسالم 25027417 مقبول1010.00  بـمروانة1997-06-22

سخراوي   أكرم 25027412 مقبول1111.60  بـنقاوس1997-08-19

مطرفي   باسم 25027423 مقبول1210.62  بـمروانة1997-12-06

بحرون   حیزیة 25027430 قریب من الجید1313.86  بـمروانة1998-02-02

سخراوي   خالد 25027434 مقبول1411.46  بـتالخمت1998-03-07

بن یسعد   إلھام 25027420 مقبول1510.14  بـمروانة1998-03-27

یخلف   حیزیة 25027431 مقبول1610.74  بـمروانة1998-07-19

مرابط   دنیا 25027439 قریب من الجید1713.46  بـنقاوس1998-10-14

شایب ذراعو   عیاش 25027508 مقبول1811.56  بـنقاوس1994-11-25

ھیباش   كریمة 25027522 مقبول1910.16  بـتالخمت1996-00-00

مرابط   نسرین 25027535 مقبول2010.30  بـلمسان1996-00-00

بن یسعد   منال 25027529 مقبول2110.28  بـمروانة1996-01-12

شیشون   نعیمة 25027538 مقبول2211.00  بـمروانة1996-02-15

بن خلیفة   منار 25027528 مقبول2311.46  بـسطیف1996-05-07

مقالتي   غدیر 25027509 مقبول2411.80  بـمروانة1996-05-21

475من468:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تالخمــــــــت | متوسطة تالخمت مركز  | 05451: المؤسسة  

بطیط   نادیة 25027531 قریب من الجید2513.12  بـمروانة1996-10-28

شافعي   عومار 25027507 مقبول2610.18  بـمروانة1997-01-02

عدوان   غنیة 25027511 مقبول2711.32  بـتالخمت1997-02-09

بن یسعد   نسرین 25027536 قریب من الجید2813.48  بـمروانة1997-02-22

سخري   نور الھدى 25027542 قریب من الجید2912.64  بـمروانة1998-02-09

مرزوقي   نور الدین 25027540 قریب من الجید3012.10  بـمروانة1998-05-01

بلوصیف   فریدة 25027519 قریب من الجید3112.82  بـمروانة1998-08-09

ھروس   ھاشم 25027543 مقبول3210.04  بـمروانة1998-09-05

عوشاش   ھشام 25027546 مقبول3311.82  بـمروانة1998-11-19

بطیط   میسون 25027530 جید3414.02  بـمروانة1998-12-07

نوي   نصیرة 25027537 جید3515.96  بـمروانة1998-12-30

بن عاشور   سفیان 25027463 مقبول3610.06  بـمروانة1994-05-19

سخراوي   صالح 25027480 مقبول3710.20  بـتالخمت1995-02-21

صحراوي   شاكر 25027474 مقبول3811.12  بـمروانة1995-09-07

بن عیسى   عبد المالك 25027493 مقبول3910.84  بـبني مسوس1995-10-30

بونحوش   سكینة 25027464 مقبول4010.48  بـمروانة1995-12-18

عباشي   عبد الحمید 25027488 مقبول4110.36  بـتالخمت1996-07-30

بن قسمیة   سمیة 25027470 مقبول4211.10  بـتالخمت1996-12-27

بن لوصیف   سلیم 25027465 مقبول4310.02  بـتالخمت1997-02-16

برقاد   عبد العزیز 25027491 مقبول4410.56  بـمروانة1997-04-25

قدور   صالح 25027481 مقبول4510.08  بـمروانة1997-10-25

سخري   سلیم 25027466 مقبول4611.18  بـنقاوس1998-02-11

بطیط   شھرزاد 25027477 قریب من الجید4713.32  بـتالخمت1998-05-26

شافعي   سعاد 25027460 قریب من الجید4812.06  بـنقاوس1998-12-14

475من469:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| تالخمــــــــت | متوسطة لمسان  | 05452: المؤسسة  

بیطام   یاسین 25027849 مقبول110.06  بـمروانة1996-01-06

صحراوي   یوسف 25027856 مقبول210.48  بـمروانة1996-01-07

صحراوي   ھاجر 25027840 مقبول310.02  بـمروانة1996-09-03

بوقنة   نور الدین 25027837 مقبول410.46  بـنقاوس1997-02-22

بن ناصر   نجاة 25027829 مقبول510.28  بـنقاوس1997-08-23

انزارن   ھاجر 25027841 قریب من الجید612.09  بـمروانة1997-09-20

صحراوي   یعقوب 25027852 قریب من الجید712.04  بـمروانة1998-01-20

بیطام   یسرى 25027851 مقبول811.94  بـلمسان1998-03-03

واش   نجاة 25027830 مقبول910.93  بـباتنة1998-04-27

بن ساسي   كمال 25027791 مقبول1011.09  بـمروانة1994-02-21

بیطام   لمیاء 25027797 مقبول1110.04  بـنقاوس1997-02-21

بركان   كریمة 25027789 جید1214.15  بـورقلة1998-02-05

معجوج   منى 25027812 قریب من الجید1313.98  بـمروانة1998-06-02

بیطام   لمیاء 25027799 قریب من الجید1412.89  بـلمسان1998-06-03

قبایلي   لوبنة 25027800 مقبول1510.61  بـباتنة1998-08-11

واش   سلیمان 25027696 مقبول1611.33  بـنقاوس1995-08-09

باھة   سارة 25027680 قریب من الجید1712.35  بـلمسان1998-01-07

قیتشاح   سھیل 25027708 مقبول1811.07  بـنقاوس1998-02-19

زمورة   صالح الدین 25027716 مقبول1911.41  بـنقاوس1998-05-11

عقابي   عیسى 25027760 مقبول2011.44  بـزانة1995-07-11

بیطام   عائشة 25027728 جید2114.48  بـلمسان1998-05-12

بن محمود   الیاس 25027612 مقبول2211.06  بـلمسان1996-08-07

بوساحة   أشرف 25027586 قریب من الجید2312.09  بـنقاوس1996-11-22

قبایلي   أحالم 25027583 مقبول2411.44  بـنقاوس1997-01-29

475من470:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| تالخمــــــــت | متوسطة لمسان  | 05452: المؤسسة  

بیطام   اسمھان 25027605 مقبول2510.44  بـمروانة1997-02-24

شعابنة   بالل 25027615 قریب من الجید2612.31  بـلمسان1998-02-03

بیطام   اسیا 25027607 مقبول2710.46  بـمروانة1998-03-19

بیطام   أیمن 25027593 مقبول2810.93  بـمروانة1998-05-18

واش   أیمن 25027594 مقبول2911.37  بـمروانة1998-06-09

بیطام   ابتسام 25027604 جید3014.78  بـمروانة1998-09-07

واش   أسماء 25027585 قریب من الجید3112.54  بـبودواو1998-10-18

شعابنة   آیة 25027581 قریب من الجید3212.63  بـمروانة1998-10-27

واش   زین الدین 25027666 مقبول3310.70  بـلمسان1995-05-22

رحماني   حیاة 25027644 قریب من الجید3412.67  بـنقاوس1998-03-24

بن محمود   ریمة 25027660 قریب من الجید3512.11  بـلمسان1998-09-13

475من471:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

باتنة| فیســـــــدیـس | فسدیس -  متوسطة دمبري الدراجي  | 05460: المؤسسة  

منصوري   نریمان 25028072 مقبول110.20  بـباتنة1996-07-22

عزوزي   مھدي 25028067 مقبول211.16  بـباتنة1996-08-21

بوراس   یوسف 25028093 مقبول310.58  بـباتنة1997-10-21

بن سخریة   نور الھدى 25028082 مقبول410.34  بـباتنة1998-12-28

بلخیري   فطیمة الزھراء 25028037 مقبول510.00  بـفسدیس1996-02-25

براھیمي   عماد 25028027 مقبول610.44  بـباتنة1997-05-09

بوزیان   عمر 25028029 مقبول710.26  بـواد الماء1998-02-08

بوشاللق   كلثوم 25028038 مقبول810.52  بـالشمرة1998-05-10

عزازة   فتیحة 25028036 مقبول910.70  بـباتنة1998-06-10

ریغي   منال 25028054 قریب من الجید1012.00  بـباتنة1998-07-31

نزار   ماجدة رمیساء 25028044 مقبول1110.44  بـباتنة1998-08-04

صحراوي   مریم البتول 25028052 مقبول1210.58  بـباتنة1998-09-30

دماغ   منصف 25028055 مقبول1311.22  بـباتنة1998-11-04

سلیماني   منیر 25028056 مقبول1410.72  بـباتنة1998-11-18

دھانة   توفیق 25027918 مقبول1510.24  بـفسدیس1995-11-24

ریغي   ریم 25027954 مقبول1611.46  بـباتنة1996-08-21

حامدي   جوھرة 25027920 مقبول1711.24  بـثنیة العابد1997-11-15

نیة   خولة 25027930 قریب من الجید1812.06  بـباتنة1998-01-07

بتیرة   خولة 25027931 مقبول1910.98  بـتالة تونس1998-01-09

لعبعوبي   رحمة 25027940 قریب من الجید2012.60  بـباتنة1998-01-20

خالفي   سارة 25027970 قریب من الجید2113.16  بـباتنة1998-01-22

شایب عینو   صابر 25027992 قریب من الجید2212.54  بـباتنة1998-01-27

حمیش   ریان 25027948 مقبول2310.48  بـباتنة1998-02-02

سالمي   عادل 25028000 مقبول2410.06  بـباتنة1998-02-04

475من472:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| فیســـــــدیـس | فسدیس -  متوسطة دمبري الدراجي  | 05460: المؤسسة  

قعودة   صھیب 25027996 قریب من الجید2513.22  بـباتنة1998-03-06

بوعكاز   شمس الدین 25027983 قریب من الجید2612.96  بـباتنة1998-05-21

زعبوبي   سلوى نسرین 25027979 جید2714.44  بـباتنة1998-05-28

زیدان   حوریة 25027925 جید2814.32  بـباتنة1998-07-10

بوراس   خولة 25027932 مقبول2910.62  بـباتنة1998-07-15

بن عبید   زینب 25027968 مقبول3011.48  بـباتنة1998-07-20

بوعون   خالد 25027927 قریب من الجید3112.02  بـباتنة1998-07-29

النوي   جمانة 25027919 جید3215.14  بـباتنة1998-08-18

زغیش   ریان 25027950 قریب من الجید3312.64  بـباتنة1998-08-28

حمیش   ریان 25027951 مقبول3410.36  بـباتنة1998-09-04

حواس   سلمئ 25027978 مقبول3511.12  بـباتنة1998-09-18

نایلي   شمس الدین 25027984 جید3615.40  بـباتنة1998-10-27

بوعكاز   دنیا 25027934 مقبول3710.26  بـباتنة1998-12-02

بوعكاز   شیماء 25027991 قریب من الجید3813.52  بـالمعذر1999-01-03

ریغي   حمزة أمیر 25027924 مقبول3910.72  بـباتنة1999-01-07

بورنان   سارة نریمان 25027972 جید4014.06  بـباتنة1999-01-10

زیداني   ریان 25027952 جید جدا4117.46  بـباتنة1999-01-12

ریغي   ریان 25027953 جید4215.44  بـباتنة1999-01-18

بوھنتالة   عبد الرحمان 25028006 جید4314.96  بـباتنة1999-03-18

عزوزي   بالل 25027905 مقبول4410.88  بـباتنة1996-11-18

بالغماس   أمیرة 25027877 مقبول4510.20  بـعین یاقوت1997-03-04

براھیمي   ایمان 25027900 جید جدا4616.18  بـباتنة1998-03-31

ایتیر   ایمان 25027901 مقبول4711.50  بـباتنة1998-04-05

سعیداني   أصیل 25027874 قریب من الجید4812.00  بـباتنة1998-06-08

جبارة   أنور 25027882 مقبول4911.34  بـباتنة1998-06-28

مدیازة   أشرف مسعود 25027873 قریب من الجید5012.82  بـباتنة1999-03-02

475من473:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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لخضر   یسین 25028091 مقبول111.14  بـباتنة1995-06-16

بلقاسم   ھالة 25028085 مقبول210.30  بـباتنة1996-06-30

حیتامة   نسرین 25028073 مقبول310.54  بـباتنة1997-01-30

فلیفل   وفاء 25028088 جید415.52  بـباتنة1997-08-09

عمور   یمینة 25028092 قریب من الجید512.00  بـباتنة1998-05-26

لخضر   كنزة 25028040 مقبول610.68  بـباتنة1997-00-00

لخضر   مریم 25028051 مقبول710.02  بـباتنة1997-07-19

سماش   عالء الدین 25028024 مقبول811.20  بـباتنة1997-10-27

حماني   عمر 25028030 قریب من الجید913.96  بـباتنة1998-11-16

بورنان   عبد المومن 25028019 قریب من الجید1013.72  بـباتنة1998-12-08

موجاري   عبد الحق 25028001 مقبول1111.90  بـباتنة1996-04-10

بن العیفاوي   خولة 25027929 مقبول1211.00  بـباتنة1997-07-21

كحالت   رمزي 25027944 مقبول1310.68  بـباتنة1997-08-01

مسعودان   رامي 25027935 مقبول1410.30  بـباتنة1997-08-25

عبد الرزاق   سعیدة 25027973 مقبول1511.90  بـالزرزور1997-10-20

سعیداني   خدیجة 25027928 جید جدا1616.38  بـباتنة1998-02-26

احمادي   حفیظة 25027922 قریب من الجید1712.04  بـجرمة1998-03-22

مداح   سمراء 25027981 جید1815.60  بـباتنة1998-04-15

جبالي   سارة 25027971 مقبول1911.70  بـباتنة1998-05-16

براھیمي   زینب 25027969 قریب من الجید2013.94  بـباتنة1998-10-02

لخضر   بثنیة 25027904 مقبول2111.44  بـباتنة1995-04-13

دردوبة   أمال 25027876 مقبول2210.90  بـبسكرة1996-10-25

عبدلي   أسماء 25027871 قریب من الجید2312.10  بـباتنة1997-04-12

أحمان   أمینة 25027881 مقبول2410.92  بـباتنة1997-05-01

475من474:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مرازقــة الوردي

الختم والتوقیع



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

باتنة| فیســـــــدیـس | جرمة -  متوسطة إبراھیمي السعید  | 05461: المؤسسة  

لمودع   أكرم أمیر 25027875 قریب من الجید2513.62  بـباتنة1998-06-13

رویني   أحالم 25027867 مقبول2610.94  بـباتنة1998-07-23

حمادي   بالل 25027906 مقبول2711.28  بـباتنة1998-08-05
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