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لرجم   أسامة 21025989 مقبول111.70  بـالرویبة1996-02-18

حمزة   أمال 21026030 مقبول211.48  بـعین طایة1996-04-13

علون   أحالم 21025979 مقبول311.08  بـالرویبة1997-06-11

بودرھم   أمیرة 21026047 جید415.76  بـأوالد موسى1998-02-28

دوكارة   أمیرة 21026048 جید515.18  بـعین طایة1998-05-11

أمقیدش   أسماء 21026021 مقبول610.06  بـالحراش1998-07-28

بوجبل   أمیرة 21026049 جید جدا717.60  بـونزة1998-08-05

دریس   إسحاق 21026120 مقبول810.38  بـسیدي عیسى1995-03-14

بن ناصر   إلھام 21026142 قریب من الجید912.04  بـالحراش1997-03-27

تقرار   أیمن أحمد 21026094 مقبول1010.72  بـالحراش1998-02-11

كسایسیة   إكرام 21026134 مقبول1110.48  بـالشلف1998-07-31

بلھادي   أوسامة 21026085 مقبول1211.96  بـالرویبة1998-08-17

درامشي   أیمن 21026092 قریب من الجید1312.38  بـاوالد موسى1998-10-19

عویس   إخالص 21026108 قریب من الجید1413.90  بـالدار البیضاء1998-11-23

رعاد   أیوب 21026100 جید1514.94  بـحسین داي1999-01-02

قرباب   اوسامة 21026205 قریب من الجید1613.24  بـخمیس الخشنة1995-01-08

زعاریر   العمري 21026203 مقبول1710.38  بـالرویبة1997-04-07

بوراس   احمد 21026186 مقبول1811.04  بـالحراش1997-09-19

أمالو   بثینة 21026226 مقبول1910.74  بـالقبة1997-10-22

جابري   بشرى 21026234 قریب من الجید2013.60  بـخمیس الخشنة1998-02-01

سالطني   ادم 21026187 مقبول2111.32  بـعین طایة1998-07-10

شولي   إیمان 21026172 مقبول2211.86  بـحسین داي1998-09-30

كاھیة   امینة 21026204 جید2314.52  بـمفتاح1998-11-06

مایدي   إیمان 21026175 قریب من الجید2413.17  بـالدار البیضاء1998-11-16
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كحلوش   إیمان 21026177 قریب من الجید2513.40  بـالرویبة1999-02-26

جندلي   حنان 21026326 مقبول2611.20  بـعزابة1996-05-06

بورحلة   حیاة 21026344 مقبول2710.96  بـعین طایة1997-12-01

غیالل   حنان 21026333 قریب من الجید2813.85  بـخمیس الخشنة1998-01-29

قرباب   حنان 21026335 قریب من الجید2913.82  بـخمیس الخشنة1998-04-16

صفاح   خدیجة 21026356 جید3014.90  بـحسین داي1998-05-18

أوقاب   رقیة 21026434 مقبول3111.64  بـحسین داي1995-01-23

بومزیان   زینب 21026498 مقبول3210.20  بـالرویبة1996-02-11

خربة   زھور 21026487 مقبول3311.30  بـخمیس الخشنة1996-06-29

حبیقي   ریاض 21026455 مقبول3410.20  بـحسین داي1996-09-16

كرومبة   زینب 21026500 مقبول3511.58  بـعین طایة1996-12-02

سبع   زكریاء 21026477 قریب من الجید3612.00  بـاألخضریة1996-12-23

قراحلي   زینب 21026501 قریب من الجید3712.20  بـاوالد موسى1996-12-24

جمعي   زینب 21026503 مقبول3810.06  بـالحراش1997-03-19

مكاور   زینب 21026506 مقبول3911.28  بـالرویبة1997-07-19

بارة   ریھان 21026472 قریب من الجید4012.98  بـالحراش1998-02-09

كال النمر   زیاد 21026492 مقبول4110.46  بـالرویبة1998-05-07

بلھوان   ریمة 21026470 قریب من الجید4212.12  بـعین طایة1998-05-24

غراف   ریان 21026456 مقبول4310.33  بـعین طایة1998-06-02

نشاف   زھیة 21026489 قریب من الجید4413.06  بـخمیس الخشنة1998-07-03

جابري   ریمة 21026471 مقبول4510.80  بـالرویبة1998-07-13

العالي   رمیساء 21026448 مقبول4611.90  بـالحراش1998-10-13

ضربان   سعاد 21026547 مقبول4710.28  بـحسین داي1995-09-28

لرجم   سمیرة 21026602 مقبول4811.18  بـالرویبة1996-03-31

شنوف   سمیة 21026592 مقبول4910.54  بـالرویبة1997-04-08

بوقندورة   سلمى 21026573 قریب من الجید5012.84  بـاوالد موسى1997-05-31

قضاي   سلوى 21026577 مقبول5110.04  بـالرویبة1997-11-14

مدلل   زینب 21026523 مقبول5210.70  بـخمیس الخشنة1998-06-26

خیاري   سالمى 21026542 قریب من الجید5313.16  بـزموري1998-09-29
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أكلیل   سارة 21026537 قریب من الجید5413.52  بـالحراش1998-10-05

بلحاج   عادل 21026738 مقبول5510.04  بـالرویبة1996-12-22

بوصبع   طارق 21026730 مقبول5611.34  بـحسین داي1997-08-17

بولحیة   عادل 21026740 مقبول5711.76  بـالرویبة1997-10-06

قراحلي   عادل 21026741 مقبول5810.36  بـحسین داي1998-08-23

بدراني   عبد الحق 21026750 جید جدا5916.13  بـالرویبة1998-10-10

بلھوان   عبد الحق 21026751 مقبول6011.74  بـعین طایة1999-01-09

شنور   عبد النور 21026819 مقبول6110.52  بـالرویبة1995-08-25

فسیح   عمر 21026851 مقبول6210.10  بـالرویبة1995-09-26

مفتاح   عمر 21026852 مقبول6310.16  بـالرویبة1995-10-14

جعدي   عبد الرحمان 21026773 مقبول6410.08  بـخمیس الخشنة1995-12-13

الباي   غنیة 21026856 مقبول6511.56  بـعین طایة1996-02-17

بومھیرة   عبد الناصر 21026807 مقبول6610.48  بـاوالد موسى1996-04-01

علو   عبد اهللا 21026800 مقبول6710.00  بـالرویبة1996-12-13

سالم   عبد الرحمان 21026777 مقبول6811.17  بـالمغیر1997-01-24

جمعي   عبد الرحمان 21026779 قریب من الجید6912.18  بـالدار البیضاء1997-10-12

بوقندورة   عمر 21026853 مقبول7011.70  بـالرویبة1998-03-04

العربي زغالش   عبد الرؤوف 21026772 مقبول7111.76  بـاالبیار1998-03-12

خوجة   عبد اهللا 21026802 قریب من الجید7212.40  بـعین طایة1998-03-24

العالي   عبد العالي 21026791 مقبول7311.36  بـعین طایة1998-09-03

تملغاغیت   عبد المؤمن 21026804 جید7415.50  بـرویبھ1998-11-27

محنان   فریدة 21026928 مقبول7511.24  بـاوالد موسى1996-01-18

لملوم   فاروق 21026878 مقبول7611.94  بـاالبیار1997-02-22

لھشیلي   فایز 21026894 قریب من الجید7713.90  بـعین طایة1999-08-15

سناجقي   محمد 21027027 مقبول7811.00  بـاوالد موسى1996-04-21

بوكرمة   محمد أمین 21027050 مقبول7911.72  بـالرغایة1996-07-26

معبد   محمد أمین 21027053 مقبول8010.16  بـأوالد موسى1997-02-17

بداوي   لیلى 21026996 قریب من الجید8112.24  بـالحمامات1997-04-28

جمعي   محمد 21027043 قریب من الجید8212.28  بـحسین داي1998-02-21
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عزي   كھینة 21026970 مقبول8310.90  بـخمیس الخشنة1998-05-18

لعبادي   لمیاء 21026988 جید جدا8417.79  بـالقبة1999-01-10

زواد   محمد أمین 21027058 مقبول8510.20  بـسیدي امحمد1999-03-13

تكلي   مریم 21027108 مقبول8610.40  بـالرویبة1995-05-06

بلعیدي   محمد رضا 21027078 مقبول8710.06  بـالحمامات1996-06-25

سالطني   مریم 21027123 مقبول8811.32  بـاوالد موسي1996-09-13

لرجم   منال 21027145 قریب من الجید8912.44  بـالدار البیضاء1997-01-28

قرباب   مروان 21027099 مقبول9010.58  بـالحراش1997-08-18

نقیب   منال 21027149 مقبول9111.58  بـالحراش1997-09-10

مزوار   محمد ریاض 21027082 قریب من الجید9212.36  بـالرغایة1997-10-14

ونوغي   مریم 21027131 جید9314.40  بـعین طایة1997-11-04

كركوف   مریم 21027132 مقبول9410.64  بـالثنیة1998-04-29

مزروعي   منى 21027156 قریب من الجید9512.54  بـالرویبة1998-11-12

جناتي   نادیة 21027186 مقبول9611.92  بـخمیس الخشنة1996-09-09

برصالي   نسرین 21027224 جید9715.69  بـالقبة1997-02-21

منصوري   نسرین 21027227 مقبول9811.28  بـعین طایة1998-01-20

بوبروات   نسرین 21027231 قریب من الجید9913.16  بـخمیس الخشنة1998-07-16

ركیك   مونیة 21027180 قریب من الجید10012.54  بـالرویبة1998-08-07

جقنون   نسرین 21027237 قریب من الجید10112.42  بـالرویبة1998-12-15

یحي   نھال 21027255 جید10214.54  بـالرغایة1999-07-10

معبد   نور االسالم 21027269 مقبول10310.04  بـالرغایة1995-03-05

أمقیدش   وردة 21027328 مقبول10410.16  بـالرویبة1996-04-03

حبال   ھجیرة 21027300 مقبول10510.58  بـالحراش1996-10-03

قصاب   نور الھدى 21027278 مقبول10610.34  بـالرویبة1997-08-23

قدار   وحیدة 21027326 قریب من الجید10712.56  بـالرغایة1998-01-09

العربي   ھناء 21027319 مقبول10811.60  بـخمیس الخشنة1998-02-27

زقوقي   ھاجر 21027292 مقبول10911.00  بـحسین داي1998-04-23

بوھدو   ھبة اهللا 21027299 مقبول11011.63  بـالثنیة1998-06-29

سوكان   نوفل 21027284 جید11115.86  بـالرغایة1998-09-16
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بتیوي   وردة رانیة 21027333 قریب من الجید11213.42  بـعین طایة1999-04-22

العربي دیدوش   یاسین 21027383 مقبول11310.16  بـخمیس الخشنة1995-01-21

أكدیف   یعقوب 21027402 مقبول11410.28  بـالرویبة1995-05-30

فسیح   یحي 21027391 مقبول11510.26  بـخمیس الخشنة1995-10-22

توھامي   یاسین عبد السالم 21027387 قریب من الجید11612.22  بـخمیس الخشنة1999-03-13

زھاري   یسرى 21027398 جید11715.00  بـالرویبة1999-06-25

علون   محمد 21103138 مقبول11811.46  بـخمیس الخشنة1995-12-03

صفاح   یوسف نسیم 21027429 قریب من الجید11912.38  بـالحراش1996-07-28

إسعد   یونس 21027433 مقبول12010.42  بـعین طایة1997-03-31

موالي   یوسف 21027426 مقبول12110.18  بـالرویبة1998-07-23

حمزة   یونس 21027434 قریب من الجید12213.52  بـحسین داي1999-06-18

بونوة   دنیا 21026384 مقبول12310.00  بـالحراش1995-07-29

زخوني   خولة 21026371 مقبول12410.26  بـخمیس الخشنة1996-03-14

عاشوري   خولة 21026375 جید12515.74  بـعین طایة1998-02-20

حلیمي   رانیة 21026404 مقبول12610.92  بـالرغایة1998-06-28

صیادي   خدیجة 21026369 مقبول12711.72  بـخمیس الخشنة1998-08-28

كرشان   ربیحة 21026407 قریب من الجید12813.20  بـمسیلة1998-09-19

بسطاني   خدیجة 21026370 جید12914.06  بـالرویبة1998-12-04

أكلیل   دعاء 21026382 مقبول13011.80  بـالرویبة1999-03-27

صیاد   سیدعلي 21026641 مقبول13111.20  بـالحراش1996-08-02

سناجقي   شعیب 21026647 جید13214.65  بـعین طایة1998-01-05

قنان   شرف الدین 21026645 مقبول13311.14  بـاوالد موسى1998-02-01

مدلل   سھیلة 21026628 مقبول13410.14  بـالرویبة1998-02-03

برواق   شیماء 21026680 مقبول13511.24  بـالحراش1998-10-01

تسلیغوة   صارة 21026692 مقبول13610.35  بـعین طایة1998-11-11

محفوفي   شیماء 21026681 مقبول13710.30  بـعین طایة1998-12-12

بن حواء   صارة 21026693 جید13815.67  بـعین طایة1999-08-18

بوقندورة   حاتم 21026275 مقبول13910.38  بـالحراش1997-02-13

بوركایب   حسناء 21026285 جید جدا14017.46  بـالرویبة1998-10-25
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بوشنب   أسامة 21025988 مقبول110.08  بـرغایة1996-01-14

زوقاري   أسماء 21026004 مقبول210.10  بـرویبة1996-02-04

یحیاوي   أسامة 21025991 قریب من الجید312.18  بـرویبة1996-03-31

دغماني   أمیرة 21026042 مقبول410.35  بـخمیس الخشنة1996-05-06

خوني   أسامة 21025996 مقبول510.12  بـعین طایة1996-12-22

بولریاش   أسامة 21025997 مقبول611.00  بـعین طایة1997-02-26

دروش   أسیة 21026024 مقبول710.72  بـخمیس الخشنة1997-11-28

غبریني   أشواق 21026026 جید814.10  بـالقبة1998-08-01

زعموم   أمیرة 21026050 مقبول910.72  بـباب الوادى1998-10-07

جعدي   أمینة 21026073 قریب من الجید1012.22  بـأوالد موسى1996-06-18

داودي   أیوب 21026098 مقبول1111.68  بـرویبة1997-04-19

سیتواح   إسمھان فریال 21026129 مقبول1211.52  بـرویبة1998-01-21

حبشي   إیمان 21026156 مقبول1310.38  بـمفتاح1998-04-25

سنوسي   احسن 21026182 مقبول1410.14  بـحسین داي1996-01-28

قصار   بالل 21026244 مقبول1511.24  بـخمیس الخشنة1996-08-01

مایدي   احمد 21026185 مقبول1611.22  بـحسین داي1997-07-03

مقرمان   بالل 21026246 مقبول1711.50  بـرویبة1998-03-03

صحراوي   ابتسام 21026179 جید1815.22  بـسیدي امحمد الجزائر1998-06-15

أكدیف   إیمان 21026170 جید1914.44  بـرویبة1998-07-26

بلعید   إیمان 21026174 قریب من الجید2012.00  بـالقبة1998-10-20

موسوني   الزھرة 21026484 مقبول2110.12  بـعین بسام1996-10-22

تمازیرت   زین الدین 21026493 مقبول2211.94  بـالثنیة1996-12-25

فحام   زینب 21026505 مقبول2310.50  بـالرویبة1997-05-25

سني   سفیان 21026570 مقبول2410.36  بـالعطاف1997-11-07
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قیوع   سمیة 21026595 مقبول2510.86  بـعین طایة1998-04-01

جعید   زینب 21026524 مقبول2610.46  بـالرویبة1998-10-04

مرشدي   عبد الحكیم 21026755 مقبول2710.68  بـعین طایة1998-10-24

بن مھدي   عبد السالم 21026788 مقبول2811.62  بـخمیس الخشنة1996-05-19

جناتي   عبد الرؤوف 21026771 مقبول2910.50  بـسیدني استرالیا1997-03-24

سنجاق   عبد الرشید 21026787 مقبول3010.22  بـخمیس الخشنة1997-08-02

تمشیشات   عبیر 21026830 مقبول3111.46  بـبودواو1998-01-02

خوني   عبد النور 21026824 مقبول3210.26  بـخمیس الخشنة1998-02-18

ناصف   عماد الدین 21026850 مقبول3311.06  بـخمیس الخشنة1998-03-14

بوقندورة   فاتح 21026870 مقبول3410.10  بـدار البیضاء1996-08-24

بلمداني   كنزة 21026958 مقبول3510.44  بـالدار البیضاء1997-12-28

شعباني   كمیلیا 21026953 قریب من الجید3613.76  بـرویبة1998-02-25

خشوش   كریمة 21026948 جید3715.92  بـالحراش1998-04-16

غنیم   فاطمة الزھراء 21026891 جید3814.06  بـمحمد بلوزداد1998-09-08

حمیدي   فریال 21026925 مقبول3911.52  بـالرویبة1998-09-15

بوثرو   فلة 21026937 مقبول4010.92  بـخمیس الخشنة1998-11-12

غربي   فاطمة 21026886 مقبول4111.96  بـعین طایة1998-12-03

تیماتین   محمد 21027025 مقبول4210.80  بـرویبة1996-02-16

قاسم   لیلیا 21026997 قریب من الجید4312.06  بـحسین داي1996-09-15

مسلم   المیة 21026975 مقبول4410.58  بـالحراش1997-03-21

جناتي   كوثر 21026972 قریب من الجید4512.34  بـالحراش1997-04-11

صالي   ماریة الزھرة 21027006 جید جدا4616.94  بـعین طایة1998-04-19

خربة   محمد 21027046 قریب من الجید4712.24  بـخمیس الخشنة1998-04-19

لواسة   لیلیا الزھرة 21026999 مقبول4811.92  بـبوروبة1998-07-27

قاسم   كوثر 21026974 مقبول4911.56  بـحسین داي1998-10-11

محي الدین   محمد أمین 21027055 جید5015.46  بـالرویبة1998-10-30

قسوم   لیندة 21027003 جید5114.28  بـأوالد ھداج1998-12-08

ایت بعزیز   محمد رضا 21027079 مقبول5210.50  بـسیدي محمد1996-12-25

عیاض   مصطفى 21027141 قریب من الجید5313.52  بـاألخضریة1997-02-04
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بوخالفة   محمد زین الدین 21027083 مقبول5411.90  بـاألبیار1997-06-08

قیوع   محمد صدیق 21027086 مقبول5511.58  بـالرویبة1998-01-06

عبد الحكیم   محمد جمال 21027075 جید5615.84  بـتیقزیرت1998-08-13

جعید   مریم 21027135 قریب من الجید5712.14  بـالرویبة1998-10-04

شقیان   محمد أیوب 21027069 مقبول5811.00  بـحسین داي1999-01-28

تمیزار   منیرة 21027172 مقبول5910.40  بـحسین داي1998-02-23

منصوري   نسرین 21027232 مقبول6010.92  بـالحراش1998-08-04

قروسل   مھدي 21027175 مقبول6110.62  بـاألربعطاش1998-08-16

توامي   نور الھدى 21027272 مقبول6210.83  بـحمادي1996-01-28

بوللو   ھند 21027322 مقبول6311.52  بـعین طایة1996-12-10

بن عمران   نور الھدى 21027280 مقبول6410.80  بـعین طایة1998-03-02

غلیم   ھاجر 21027291 مقبول6511.96  بـأوالد موسى1998-03-08

زوقاري   وردة 21027332 قریب من الجید6613.22  بـالرویبة1998-07-03

العربي دیدوش   ھانیة 21027298 قریب من الجید6712.56  بـسیدي امحمد1998-09-17

زوقاري   نیلة 21027285 مقبول6811.04  بـحیدرة1999-06-25

صفاح   وھیبة 21027371 مقبول6910.18  بـعین طایة1997-08-29

بوفرون   ولید 21027370 مقبول7011.88  بـبرج الكیفان1998-06-04

تنوبل   یوسف 21027421 مقبول7111.90  بـخمیس الخشنة1996-09-30

بن غنزات   یوسف 21027428 مقبول7211.16  بـبني مسوس1998-10-29

بوتھلولة   راضیة 21026396 مقبول7310.94  بـالدار البیضاء1996-11-29

سلمان   خولة 21026372 مقبول7411.14  بـالحمامات1996-12-25

سناجقي   شھرزاد 21026651 قریب من الجید7512.26  بـالحراش1996-08-03

خریفي   شھلة 21026655 مقبول7610.00  بـسیدي عیسى1998-04-26

جبارة   سیلیا 21026643 مقبول7711.60  بـبرج منایل1998-06-30

رابیة   صابرین 21026683 مقبول7811.56  بـعین طایة1998-08-25

سناجقي   سوالف 21026630 قریب من الجید7912.62  بـرویبة1998-11-25

تریدي   حلیمة 21026299 قریب من الجید8012.18  بـعین بسام1997-02-08

قطوش   حلیمة 21026300 مقبول8111.77  بـرویبة1998-05-16
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رایب   أسماء 21026005 مقبول111.84  بـدار البیضاء1996-03-17

عون   أمیرة 21026051 جید214.10  بـبئر مراد رایس1998-11-08

عالش   أمینة 21026076 قریب من الجید312.48  بـخمیس الخشنة1997-03-13

سیلمي   إسماعیل 21026127 مقبول411.04  بـالحراش1997-11-26

زیطاري   إیمان 21026157 مقبول510.86  بـمفتاح1998-05-07

موسوني   إكرام 21026140 قریب من الجید613.04  بـالحراش1998-12-02

مدلل   ایمان 21026207 قریب من الجید713.28  بـالرویبة1998-04-02

زعرور   اسماعیل 21026195 مقبول811.80  بـمیلة1998-04-09

زیان   ایوب 21026219 قریب من الجید912.22  بـحسین داي1999-07-21

تیغرسي   حنان 21026327 قریب من الجید1012.96  بـالحراش1996-12-10

بن یخلف   حنان 21026328 مقبول1110.38  بـالدار البیضاء1997-01-01

طارق   حوریة 21026340 مقبول1211.26  بـبوكرام1997-01-13

بوعادل   حمیدة 21026321 جید1314.50  بـالقبة1998-10-17

واري   زكریاء 21026474 مقبول1411.44  بـالقبة1995-01-12

صحراوي   زكریاء 21026476 مقبول1510.04  بـالقلب الكبیر1996-05-11

ناصف   رزیقة 21026426 قریب من الجید1612.98  بـخمیس الخشنة1996-10-16

بوبرنوس   زین العابدین 21026496 مقبول1711.08  بـأوالد موسى1997-04-26

غبریني   زینب 21026508 مقبول1811.20  بـرویبة1998-02-17

بلغربي   رقیة 21026437 مقبول1911.28  بـباب الواد1998-07-04

بن عیاش   سلیم 21026580 مقبول2010.24  بـرأس العیون1996-02-24

مشتري   سمیة 21026591 مقبول2110.76  بـالحراش1996-12-16

درار   سعیدة 21026553 مقبول2211.30  بـالرویبة1997-01-31

مشیاك   سلیم 21026581 مقبول2311.72  بـالرویبة1997-05-14

شنوي   سماح 21026583 جید2414.84  بـخمیس الخشنة1998-01-11
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بلومو   سمیرة 21026605 قریب من الجید2512.90  بـالدار البیضاء1998-02-20

ناصف   زینب 21026520 قریب من الجید2613.62  بـرغایة1998-04-16

صابونجي   سفیان 21026571 مقبول2710.98  بـالثنیة1998-07-30

حمزة   سمیة 21026597 جید جدا2816.24  بـرویبة1999-01-11

علوش   سارة 21026538 مقبول2910.80  بـعین طایة1999-01-13

تیس   صلیحة 21026723 مقبول3010.52  بـالثنیة1998-08-20

بومحلوس   عبد الرحمن 21026781 مقبول3111.00  بـتبالط1997-01-17

مواز   عثمان 21026832 مقبول3211.18  بـعین طایة1997-02-03

تیغرسي   فطیمة الزھراء 21026935 مقبول3311.94  بـالرویبة1997-02-11

عیالن   فاطمة الزھراء 21026890 قریب من الجید3412.64  بـعین بسام1998-07-26

یفتن   محمد 21027034 مقبول3511.90  بـالحراش1996-12-22

مداوي   محمد 21027041 مقبول3611.88  بـالقبة1997-09-15

تلزازیت   لطفي 21026985 قریب من الجید3712.10  بـعین طایة1998-02-15

مواز   المیة 21026978 مقبول3811.62  بـعین طایة1998-08-23

زعدي   محي الدین 21027093 مقبول3910.18  بـسور غزالن1995-11-24

غبریني   مروان 21027098 مقبول4011.58  بـالقبة1996-04-04

زوریق   مختار 21027094 مقبول4111.12  بـعین الملح1996-10-03

مدار   مرزاق 21027097 مقبول4210.88  بـبوكرام1997-07-08

حمادي   مسعودة 21027140 قریب من الجید4312.06  بـاألخضریة1997-12-03

برانین   مخمد عبد الرحمان 21027095 مقبول4410.64  بـالحراش1998-06-24

تیماتین   مراد 21027096 مقبول4510.44  بـدار البیضاء1998-06-25

حلیمي   نرجس 21027202 قریب من الجید4612.36  بـالرغایة1995-11-12

لخضاري   نفیلة 21027253 مقبول4710.74  بـالحراش1997-03-17

زیان   نجاة 21027197 مقبول4810.30  بـأوالد موسى1997-11-29

تمعوشت   مونیة 21027179 مقبول4910.92  بـرویبة1998-02-15

شكیر   نسرین 21027234 قریب من الجید5012.54  بـعین طایة1998-09-10

جعید   وسام 21027337 مقبول5110.68  بـالرویبة1995-04-30

توھامي   نور الھدي 21027281 مقبول5210.21  بـالرویبة1995-08-01

معوش   نور الدین 21027270 مقبول5310.82  بـالقبة1995-09-04
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بوداود   ھشام 21027302 مقبول5410.24  بـعین بوسیف1995-12-27

شقة   ھارون 21027296 مقبول5511.20  بـفرجیوة1996-08-07

بونوة   وسام 21027339 جید5614.58  بـالرغایة1998-03-27

غرسة   وسام 21027340 مقبول5710.18  بـمجانة1998-06-21

راتني   ھاجر 21027295 مقبول5810.56  بـالثنیة1999-03-09

الباي   یاسین 21027384 مقبول5910.72  بـأوالد موسى1995-07-15

متیجي   یاسر 21027375 مقبول6010.78  بـباب الواد1996-05-16

قدور   ویسام 21027374 مقبول6110.70  بـالقبة1997-01-13

وقاد   وھیبة 21027373 قریب من الجید6213.00  بـرویبة1998-07-04

مالكي   یاسمین 21027380 مقبول6311.80  بـرغایة1998-07-15

دیب   یاسمینة 21027382 قریب من الجید6412.78  بـالحراش1998-12-08

میساوي   ذھبیة 21026389 قریب من الجید6512.32  بـرویبة1996-03-18

حبشي   صارة 21026686 مقبول6611.04  بـأوالد موسى1995-01-14

بن ھالل   شیماء 21026672 مقبول6710.78  بـقصر الشاللة1995-12-23

تازروت   شیماء 21026678 مقبول6810.66  بـالرویبة1997-12-17

مالو   سید احمد 21026633 قریب من الجید6912.94  بـحسین داي1998-06-19

قرشاوي   صادق 21026685 قریب من الجید7012.62  بـحسین داي1998-10-16
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ھدروق   أحالم 21025973 مقبول110.42  بـبرج بوعریریج1994-08-25

بوركیوة   أمال 21026028 مقبول210.58  بـخمیس الخشنة1995-09-01

صاردي   أسماء 21026001 مقبول310.02  بـرویبة1996-01-07

بورحلة   أمال 21026032 مقبول410.72  بـحمادي1997-03-29

عیتور   أسماء 21026022 قریب من الجید512.30  بـالمقاریة1998-09-23

جناتي   أمال 21026040 مقبول610.48  بـرغایة1999-01-02

كرومي   أمیرة 21026052 مقبول710.36  بـالحراش1999-03-11

بوروایس   إسالم 21026123 مقبول810.38  بـخمیس الخشنة1996-01-18

لشھب   إكرام 21026131 مقبول911.26  بـالرویبة1997-02-06

درویش   إیمان 21026154 مقبول1010.36  بـاوالد موسى1997-06-13

كوسة   إبتھال 21026102 جید1115.26  بـعین بسام1998-06-22

قدید   أیمن 21026091 قریب من الجید1212.52  بـباب الواد1998-08-25

شولي   أیمن 21026093 جید1315.12  بـرویبة1999-07-07

شعواطي   ایمان 21026206 مقبول1411.50  بـالرویبة1997-02-22

قراحلي   اسیا 21026199 قریب من الجید1512.50  بـاوالد موسي1998-07-02

بوكمایة   ابتسام 21026180 جید1615.40  بـدار القدیمة1998-09-13

كاھیة   إیمان 21026171 قریب من الجید1712.18  بـرویبة1998-09-15

بقار   اسماء 21026191 قریب من الجید1812.90  بـعین طایة1998-10-16

حواج   اسماعیل 21026196 قریب من الجید1912.40  بـرویبة1998-10-20

برواق   خدیجة 21026352 مقبول2010.02  بـرویبة1995-04-10

داھیة   حیاة 21026342 قریب من الجید2112.50  بـسوق اإلثنین1996-02-01

بولمیة   حنان 21026334 قریب من الجید2212.16  بـالحراش1998-03-18

جقنون   خدیجة 21026357 قریب من الجید2312.48  بـرویبة1998-05-22

درار   زھیة 21026488 مقبول2410.30  بـرغایة1994-08-07
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عقاب   رمیساء 21026443 مقبول2510.96  بـالحراش1997-04-14

بولعیون   زكریا 21026473 مقبول2610.26  بـبوروبة1997-05-27

دخاخني   رشید 21026429 مقبول2710.40  بـالدار البیضاء1997-06-08

جعدون   زینب 21026507 قریب من الجید2813.26  بـعین طایة1997-11-13

مزباش   رملة 21026441 مقبول2910.67  بـالرغایة1998-08-16

زرزور   ریان لیلى 21026458 مقبول3010.58  بـالرویبة1998-10-10

خرباشي   سلیم 21026578 مقبول3111.42  بـاألربعطاش1995-01-24

بوزیان   سارة 21026528 مقبول3210.00  بـالرویبة1995-05-08

بن بوعبد اهللا   سمیة 21026589 مقبول3310.36  بـالدار البیضاء1996-06-01

لقاط   سارة 21026534 مقبول3410.79  بـبني مسوس1996-11-15

زایر   سارة 21026536 مقبول3510.84  بـعین طایة1997-12-09

بوناب   سمیة 21026594 مقبول3611.75  بـالرویبة1998-01-02

العربي   سلمى 21026575 مقبول3710.10  بـرویبة1998-02-14

مھبالي   زینب 21026519 مقبول3810.44  بـالرویبة1998-04-04

عواج   سعیدة 21026554 مقبول3910.06  بـعین طایة1998-06-04

بوشافع   سعدي 21026551 قریب من الجید4013.16  بـالقبة1998-07-22

زرزور   سمیة 21026596 مقبول4110.76  بـرویبة1998-09-23

شعباني   سلمي 21026576 قریب من الجید4212.81  بـأوالد موسي1998-12-16

حیدر   عبد الحق 21026748 مقبول4310.68  بـأوالد موسي1996-09-07

سبع   عبد الباسط 21026743 مقبول4411.48  بـأوالد موسى1998-08-16

قرین   عبد النور 21026820 مقبول4511.22  بـالبویرة1996-01-09

ھدروق   عبد العزیز 21026793 مقبول4610.25  بـأوالد عباس1996-06-09

مغراوي   فطیمة 21026931 مقبول4710.28  بـصوحان1995-12-25

سریج   كلثوم 21026949 مقبول4811.74  بـعین بسام1996-02-10

فاسي   كنزة 21026955 مقبول4911.60  بـالعلمة1996-04-26

زاوي   فاطمة 21026883 قریب من الجید5012.85  بـخمیس الخشنة1997-10-27

عمروش   فیروز 21026944 قریب من الجید5112.77  بـالحراش1998-04-10

دبیش   فطیمة 21026934 جید5214.34  بـخمیس الخشنة1998-04-19

حمداوي   فاروق عبد الرحمن 21026879 قریب من الجید5313.58  بـباب الواد1998-06-24
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بوغوفالة   فلة 21026936 قریب من الجید5413.79  بـالقبة1998-10-03

حساین   مایة 21027008 قریب من الجید5512.42  بـسیدي محمد1998-02-03

رمضاني   محمد أمین 21027054 مقبول5611.58  بـالرویبة1998-04-11

علیق   لیلیة 21027001 مقبول5710.90  بـعین طایة1998-09-08

حبیب   مروى 21027103 مقبول5810.68  بـالحراش1996-06-19

میطیش   منال 21027148 مقبول5910.14  بـالرویبة1997-05-23

مغربي   مریم 21027133 قریب من الجید6012.10  بـخمیس الخشنة1998-07-08

قرباب   منال 21027154 مقبول6110.34  بـالحراش1998-08-01

یوسف   مسعود 21027137 قریب من الجید6212.62  بـمرسیلیا1998-11-21

شھبون   نریمان 21027206 قریب من الجید6313.94  بـعین طایة1998-05-28

مزباش   نسرین 21027233 مقبول6411.84  بـالرغایة1998-08-16

اقنعروس   نور الھدى 21027275 مقبول6511.70  بـرویبة1997-01-04

كرلوف   وسام 21027338 مقبول6610.56  بـالحراش1997-12-13

رحموني   نیھاد 21027286 جید جدا6716.63  بـالرویبة1998-04-30

لمایسي   ھاجر 21027293 جید6815.24  بـرویبة1998-05-16

شریط   ھند 21027323 مقبول6911.28  بـعین الكبیرة1998-08-25

واضح   وسام 21027342 مقبول7011.29  بـرویبة1998-12-08

أقنعروس   یسرى 21027396 جید7115.90  بـالرویبة1998-01-12

بلعباس   یاسمین 21027381 جید7214.14  بـرویبة1999-06-30

شعالل   یوسف 21027425 قریب من الجید7312.16  بـتابالط1998-03-09

عالش   خولة 21026374 مقبول7410.00  بـأوالد موسى1997-08-20

ریابي   راویة 21026406 مقبول7511.52  بـالرغایة1998-02-21

یدو   دنیا 21026386 مقبول7611.06  بـعین طایة1998-08-15

جناتي   سید علي 21026637 مقبول7710.26  بـحسین داي1996-09-22

بوزكور   صارة 21026690 جید7814.20  بـالحراش1998-02-15

سالطني   شھرزاد 21026654 مقبول7910.66  بـاوالد موسى1998-06-10

بولعكاكز   شمس 21026649 مقبول8010.90  بـالحراش1998-07-07

تیسمالن   شیماء 21026679 قریب من الجید8112.48  بـعین طایة1998-07-24

بوجودي   حمزة 21026304 مقبول8211.68  بـعین طایة1996-02-04
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عواج   جھیدة 21026273 قریب من الجید8312.42  بـالرویبة1998-01-23

بولعكاكز   جمال 21026269 مقبول8410.32  بـالحراش1999-01-01
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طھراوي   أمال 21026029 مقبول111.12  بـمعالة1996-01-02

كرنان   أسامة 21025995 مقبول211.26  بـأوالد موسى1996-10-15

رحموني   أمیرة 21026044 قریب من الجید312.14  بـحسین داي1997-07-21

سنوسي   أماني 21026041 مقبول411.88  بـعین طایة1998-01-04

فاید   أمال 21026037 مقبول511.30  بـرویبة1998-01-19

أكلیل   أسماء 21026007 مقبول610.54  بـرویبة1998-01-29

خالفي   أسماء 21026020 مقبول710.38  بـرویبة1998-07-08

خلفون   إیمان 21026155 مقبول811.48  بـعین طایة1998-02-10

براھیمي   أیمن 21026090 مقبول910.62  بـعین طایة1998-08-18

فاسي   أمینة 21026078 مقبول1010.98  بـالرویبة1998-09-03

لزعر   أنور 21026080 مقبول1111.92  بـالحراش1998-09-23

حنشوش   إكرام 21026137 مقبول1211.14  بـخمیس الخشنة1998-10-12

وھاب   بالل 21026239 مقبول1310.88  بـاألخضریة1994-11-28

لغواطي   بالل 21026242 مقبول1411.66  بـسیدي أمحمد1995-09-03

شعبان   بوعالم 21026252 قریب من الجید1512.42  بـرویبة1998-07-02

بن عاشور   إیمان 21026169 قریب من الجید1613.66  بـرویبة1998-07-20

زیتون تركي   زینب 21026502 مقبول1710.20  بـرویبة1997-03-13

بن عبدة   ریم 21026469 مقبول1810.60  بـالحراش1997-11-03

طویلب   زوینة 21026491 جید1914.98  بـعین لقراج1998-06-05

كحول   ریان 21026457 جید2015.46  بـرویبة1998-08-09

بوناب   رحاب 21026422 قریب من الجید2113.56  بـحسین داي1999-07-13

زراوي   سمیة 21026585 مقبول2210.44  بـرویبة1995-09-10

بوفالح   زینب یاسمین 21026526 قریب من الجید2312.62  بـبشار1997-06-27

جابر   سمیرة 21026604 مقبول2410.64  بـرویبة1997-11-20
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شتوان   سعاد 21026550 مقبول2510.98  بـخمیس الخشنة1998-04-13

علوي   سارة بایة 21026540 قریب من الجید2613.52  بـرویبة1998-09-30

حسین   سارة 21026539 مقبول2711.04  بـعین طایة1999-03-21

أكلیل   صھیب نور الیقین 21026725 مقبول2811.34  بـرویبة1998-07-09

زریفي   عقبة 21026836 مقبول2911.98  بـالحراش1996-02-29

حارك   عبد الرحیم 21026783 مقبول3011.94  بـحسین داي1997-01-28

حوشین   عبد القادر 21026795 مقبول3110.56  بـخمیس الخشنة1997-08-01

شعبان   عبد المالك 21026806 مقبول3210.16  بـحسین داي1998-04-24

علواش   عمر 21026854 مقبول3310.06  بـالرغایة1998-08-04

حسین   عبد السالم 21026789 قریب من الجید3413.82  بـبوزریعة1999-04-08

بوعدل   كریم 21026947 مقبول3510.40  بـرویبة1996-06-15

لزعر   فاتن 21026872 مقبول3610.08  بـباب الواد1997-06-12

زریفي   فریال 21026921 قریب من الجید3712.10  بـرویبة1997-06-21

كحلوش   محمد 21027036 مقبول3811.60  بـالرغایة1997-02-11

شعبان   لبنى 21026980 قریب من الجید3912.96  بـرویبة1998-01-16

مریاش   لیلیا منال 21027000 قریب من الجید4012.14  بـسیدي موسى1998-09-07

بوخالفة   محمد أمین 21027056 مقبول4111.94  بـعین طایة1998-12-15

عشوش   لیدیا 21026993 مقبول4210.98  بـرویبة1999-06-19

حمدون   محمد لمین 21027088 قریب من الجید4312.26  بـحسین داي1995-03-04

حوشین   محمد امین 21027073 مقبول4411.22  بـالرویبة1995-05-28

إیدوراین   محمد إسالم 21027070 مقبول4511.10  بـالحراش1996-01-12

غماري   محمد رضا 21027076 مقبول4610.76  بـسیدي عیسى1996-02-14

بونوة   مروة 21027101 مقبول4711.32  بـحسین داي1997-08-19

بن موسى   منال 21027151 مقبول4811.68  بـبرج الكیفان1997-11-19

حسین   محمد رفیق 21027081 جید4914.40  بـرویبة1998-08-06

زریفي   منال 21027155 قریب من الجید5013.18  بـرویبة1998-10-26

أكسوح   مریم 21027136 قریب من الجید5112.34  بـبرج الكیفان1999-02-20

زریفي   محمد إسالم 21027071 قریب من الجید5212.88  بـحسین داي1999-04-14

زیرق   نسرین 21027220 مقبول5310.30  بـالحراش1996-01-16
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مدار   نجاة 21027194 مقبول5410.86  بـبوكرام1996-04-28

مداوي   میساء 21027182 جید جدا5516.40  بـرویبة1998-08-28

بونوة   وفاء 21027348 قریب من الجید5612.72  بـرویبة1998-01-16

بومریو   ھشام 21027306 مقبول5711.88  بـرویبة1998-07-17

بونوة   وسام 21027341 مقبول5810.14  بـالحراش1998-07-30

أمقیدش   وسام 21027343 مقبول5910.80  بـرویبة1999-01-27

تجویمات   یسرى 21027393 مقبول6010.14  بـالحراش1997-02-07

تركي   یمینة 21027406 مقبول6110.66  بـالحراش1997-04-05

فراح   یاسین 21027385 مقبول6210.16  بـباب الواد1997-05-31

عوري   یسرى 21027397 قریب من الجید6312.82  بـالعلمة1998-12-17

زریفي   رانیا 21026400 جید6414.06  بـرویبة1998-07-07

بوفقوسة   سید علي 21026636 مقبول6510.12  بـرویبة1996-01-15

شعبان   سھام 21026620 مقبول6610.32  بـرویبة1996-03-20

تشمیك   سھام 21026622 مقبول6711.30  بـعین طایة1997-02-01

زریفي   شیماء 21026676 مقبول6811.48  بـرویبة1997-07-12

بلعباس   شھرزاد 21026653 جید6915.40  بـرویبة1998-03-01

طوبال   صارة 21026691 مقبول7011.88  بـالرویبة1998-07-04

جابر   حسیبة 21026287 مقبول7111.28  بـخمیس الخشنة1996-01-01

ملوك   حلیمة 21026301 قریب من الجید7213.48  بـعین طایة1998-11-03
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قدار   أحالم 21025975 مقبول111.02  بـأوالد موسى1995-06-23

مواز   آسیا 21025969 مقبول210.66  بـأوالد موسى1996-01-14

خاضر   أسماء 21026008 قریب من الجید312.94  بـباش جراح1998-02-17

قربي   أحالم 21025982 مقبول411.26  بـالحراش1998-06-06

قدار   إیمان 21026148 مقبول510.72  بـالرغایة1996-03-15

خالي   إیمان 21026152 مقبول611.12  بـرویبة1996-10-14

مزروعي   أیوب 21026097 مقبول711.06  بـالرویبة1996-10-16

قربي   أنیس 21026083 مقبول810.19  بـالحراش1996-10-27

یعقوبي   إیمان 21026153 مقبول911.52  بـحسین داي1996-11-30

صنھاجي   أمینة 21026077 مقبول1010.24  بـأوالد موسى1997-09-17

بوصالح   إبتسام 21026101 مقبول1110.08  بـالرویبة1998-02-17

بوشنب   إكرام 21026133 مقبول1211.28  بـأوالد موسى1998-06-14

حلیمي   إلھام 21026143 مقبول1310.84  بـرویبة1998-11-04

حمیدشي   إكرام 21026138 جید1415.96  بـالرویبة1998-11-08

بلجرو   بوبكر الصدیق 21026249 قریب من الجید1512.72  بـصالح باي1996-01-10

شكیر   بثینة 21026225 مقبول1610.08  بـرغایة1996-05-08

تعشوت   ابراھیم 21026181 مقبول1711.70  بـعین طایة1998-01-07

دین   بشیر 21026236 مقبول1810.68  بـسور الغزالن1998-12-28

موسى   حنان 21026325 مقبول1910.58  بـخمیس الخشنة1996-01-22

دباجي   حنان 21026329 مقبول2011.40  بـالحراش1997-01-08

زھاري   حمزة 21026319 قریب من الجید2112.98  بـأوالد موسى1998-05-27

بوصالح   رقیة 21026436 مقبول2210.66  بـرویبة1997-05-23

سعودي   رمیساء 21026447 مقبول2310.44  بـالرویبة1998-07-03

عون   زكي 21026479 مقبول2410.80  بـرویبة1998-07-18
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مالحي   رومیساء 21026453 مقبول2511.02  بـاوالد موسى1998-08-11

قربي   سمیة 21026586 مقبول2610.70  بـالحراش1996-01-07

عون   سالمة 21026541 مقبول2711.90  بـخمیس الخشنة1996-12-12

بلھادي   سامیة 21026543 مقبول2810.82  بـخمیس الخشنة1997-06-06

كري   سمیة 21026593 مقبول2911.22  بـرغایة1997-06-16

كالم   سفیان 21026558 قریب من الجید3012.92  بـالحراش1997-10-16

جابر   سمراء 21026584 قریب من الجید3112.56  بـقرومة1998-01-26

بلقاسم   سرین 21026545 مقبول3211.20  بـرویبة1998-11-06

قومیري   عائشة 21026735 مقبول3310.63  بـخمیس الخشنة1997-04-07

نایلي   علي 21026842 مقبول3411.44  بـبوسعادة1995-05-07

تالي   عبد النور 21026822 مقبول3511.40  بـعین بسام1997-07-13

بن سعدي   عبد القادر 21026796 مقبول3611.38  بـرویبة1997-09-15

مسعودي   عزیزة 21026834 مقبول3711.92  بـالرغایة1998-11-14

عریبي   فریال 21026907 مقبول3810.28  بـخمیس الخشنة1996-09-28

بوشنب   فریال 21026924 قریب من الجید3913.06  بـعین طایة1998-09-08

لخضاري   محمد 21027021 قریب من الجید4012.96  بـالرویبة1994-09-03

مالح   محمد 21027022 مقبول4110.60  بـاوالد موسى1995-01-10

امحمدي   محمد 21027029 مقبول4211.76  بـالقرارة1996-06-19

حلیمي   لمیاء 21026987 مقبول4311.74  بـالرویبة1996-11-11

برو   محمد 21027038 مقبول4410.72  بـرغایة1997-03-14

خلیفاتي   كوثر 21026973 جید4514.68  بـالرویبة1998-08-23

طایر   مریم 21027126 قریب من الجید4613.38  بـعین طایة1997-01-19

بن صابر   محمود  عبد الھادي 21027092 مقبول4710.86  بـالمرادیة1998-02-13

بربري   مروى 21027104 مقبول4810.26  بـعین طایة1998-08-06

صنھاجي   مروة 21027102 جید جدا4916.44  بـاوالد موسى1999-02-04

حلیمي   نسرین 21027228 مقبول5010.48  بـعین طایة1998-01-29

مخلوف   نسرین 21027230 جید5115.69  بـخمیس الخشنة1998-06-13

الغطاس   ولید 21027354 مقبول5210.24  بـاألخضریة1996-05-06

بن قوطاش   وردیة 21027335 مقبول5310.80  بـدار البیضاء1996-10-15
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عصماني   ھاجر 21027289 مقبول5410.71  بـأوالد موسى1997-01-28

كرومبة   ولید 21027358 مقبول5510.94  بـأوالد موسى1997-07-15

محي الدین   نور الھدى 21027279 مقبول5611.17  بـالرغایة1997-11-07

حیدوش   وفاء 21027350 جید5715.81  بـاوالد موسى1999-05-03

میزاني   یمینة 21027405 مقبول5811.28  بـحسین داي1996-05-22

كنتولي   یمینة 21027407 قریب من الجید5913.64  بـالرویبة1998-03-20

حارف   ولید 21027369 مقبول6011.32  بـبرج الكیفان1998-05-29

مایدین   خولة 21026373 مقبول6110.20  بـاوالد موسى1997-06-23

بوشنب   رابح 21026394 مقبول6210.62  بـاوالد موسى1998-02-16

بلجرو   خولة 21026376 قریب من الجید6312.86  بـصالح باي1998-10-09

مادي   خولة 21026377 قریب من الجید6412.73  بـالحراش1998-10-25

زموري   سھیلة 21026629 مقبول6511.46  بـأوالد موسى1998-06-15

مالل   صبرینة 21026706 قریب من الجید6613.02  بـخمیس الخشنة1998-07-29

صاحب   سھام 21026624 مقبول6710.54  بـرویبة1998-08-10

مواز   صابر 21026682 مقبول6811.24  بـعین طایة1998-08-13

قراق   حسان 21026282 مقبول6910.82  بـخمیس الخشنة1996-02-12

إزدي عالل   حسام الدین 21026281 مقبول7010.04  بـاألخضریة1996-12-28
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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

بومرداس| خمیس الخشنة | متوسطة أوالد علي خمیس الخشنة  | 35007: المؤسسة  

قرواش   أبوبكر 21025970 مقبول111.08  بـقرومة1996-03-31

صحة   بدرة أمینة 21026079 مقبول210.92  بـدار البیضاء1995-03-15

بوشریط   أمینة 21026072 مقبول310.19  بـسیدي موسي1996-02-10

رزوق   أیمن 21026087 مقبول410.56  بـالرویبة1998-01-31

ولد شفعاوي   إسماعیل 21026128 جید514.10  بـباب الزوار1998-02-27

لشھب   بدر الدین 21026227 مقبول611.40  بـرویبة1996-01-27

بن بایزة   اسالم 21026189 مقبول710.82  بـرویبة1997-01-08

بلحوت   اعمر 21026200 مقبول810.90  بـرویبة1997-01-17

كمال   الحاج 21026201 مقبول911.50  بـالرغایة1997-07-20

وكال   حنان 21026332 مقبول1010.76  بـشاللة العذاروة1997-09-15

نقیب   زینب 21026499 مقبول1110.10  بـالرویبة1996-06-26

بوثرو   زین الدین 21026494 قریب من الجید1213.34  بـالحراش1997-02-10

زرزور   عبد الحمید 21026758 مقبول1311.26  بـالحراش1998-07-25

شمام   عبد الرؤوف 21026769 مقبول1410.04  بـخمیس الخشنة1995-03-05

بلحوت   عبد الرحمن 21026780 مقبول1510.72  بـرویبة1997-01-17

وشفون   عالء الدین 21026840 مقبول1610.28  بـقرومة1997-04-13

بن قري   عتیقة 21026831 مقبول1711.42  بـبوقاعة1997-06-10

قیوع   عصام الدین 21026835 مقبول1811.74  بـرویبة1999-05-22

جنان   فرحات 21026902 قریب من الجید1912.12  بـعین بسام1998-07-28

بوراس   فاتح 21026871 مقبول2010.02  بـبوروبة1998-11-07

محفوظ   كوثر 21026971 مقبول2111.44  بـبئر العاتر1996-10-11

غزالي   مریم 21027106 مقبول2210.44  بـسیدي أمحمد1994-09-27

قایلة   محمد رضا 21027080 قریب من الجید2312.02  بـاألخضریة1998-03-18

بوتعنقیقت   نجاة 21027192 مقبول2410.38  بـثنیة النصر1995-01-06
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عالق   نسرین 21027235 جید2515.48  بـسیدي محمد1998-09-21

نفیب   وردة 21027331 مقبول2610.14  بـرویبة1998-03-21

زروق   یمونة 21027404 مقبول2711.14  بـالرویبة1996-02-13

سي محمد   یوسف 21027420 مقبول2810.68  بـرویبة1996-03-01

حمیداش   یوسف 21027427 مقبول2910.88  بـحسین داي1998-08-16

كربوش   رانیا 21026399 قریب من الجید3013.08  بـالرویبة1998-01-17

جعدي   سید أحمد 21026631 مقبول3111.06  بـرویبة1998-07-07

297من23:  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

بومرداس| األربعطاش | متوسطة بودیفة رابح األربعطاش  | 35017: المؤسسة  

بومدین   نصیرة 21027704 مقبول110.42  بـعین طایة1996-12-06

معمري   نور الھدى 21027707 مقبول211.06  بـأوالد موسى1997-02-26

بلحاج   نور الھدى 21027708 قریب من الجید312.42  بـأوالد موسى1998-02-10

طایر   وسام 21027720 مقبول411.14  بـالرغایة1998-02-14

بن عراب   ھشام 21027715 جید جدا516.98  بـرغایة1998-04-10

بن عبد اهللا خوجة   ھدیر 21027714 جید614.14  بـأوالد موسى1998-05-23

عقاقشي   یاسمینة 21027725 مقبول711.90  بـأوالد موسى1998-07-08

حساین   نھال 21027705 جید جدا817.00  بـالحراش1998-07-17

العاقل   ھاجر فتیحة 21027712 مقبول910.62  بـبئر مراد رایس1998-10-27

مھني   ھناء 21027716 جید جدا1016.22  بـالرویبة1998-12-20

بن یحیى   نشوة 21027703 مقبول1110.74  بـبریكة1999-01-01

المغرة   ھناء 21027717 قریب من الجید1213.90  بـاوالد موسى1999-05-13

الباي   أیوب 21027470 مقبول1311.24  بـالرویبة1995-12-25

منصوري   أسیا 21027453 مقبول1410.40  بـالخروبة1996-11-07

غرایسة   أنیس 21027465 مقبول1510.16  بـعنابة1996-12-22

بوغفالة   اسامة 21027483 مقبول1611.08  بـالحراش1997-05-03

رعاد   أمال 21027455 مقبول1711.26  بـعین طایة1997-11-20

بواشي   أمینة 21027461 مقبول1810.00  بـاألربعطاش1997-12-11

بن خلیف   أیمن 21027468 مقبول1910.32  بـالرغایة1997-12-15

قرینیع   أمیرة 21027457 قریب من الجید2012.84  بـالرغایة1998-01-18

مسیوري   إكرام 21027473 جید2114.88  بـالرغایة1998-08-22

كاله نمر   أمیرة 21027458 مقبول2210.16  بـالرغایة1998-08-24

مسلكة   آحالم 21027445 قریب من الجید2313.42  بـأوالدموسى1998-09-15

مسلكة   أسامة 21027448 مقبول2410.68  بـجیجل1998-11-23
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بومرداس| األربعطاش | متوسطة بودیفة رابح األربعطاش  | 35017: المؤسسة  

براھیمي   أسامة 21027449 مقبول2511.74  بـعین طایة1998-12-29

مسیوري   إیمان 21027478 مقبول2611.26  بـأوالد موسى1998-12-29

مسلكھ   زینب 21027558 قریب من الجید2712.68  بـالرویبة1996-04-08

شعباني   رزیقة 21027547 مقبول2810.60  بـاالربعطاش1996-05-04

براھیمي   رابح 21027532 مقبول2910.46  بـباب الواد1996-05-20

بن مرزوقة   اكرم عبد النور 21027495 مقبول3010.08  بـالرغایة1996-07-14

لعزیز   امیرة 21027499 مقبول3111.26  بـرغایة1997-08-22

أكدیف   زینب 21027560 مقبول3210.86  بـدار البیضاء1997-12-17

فحصي   حفیظة 21027514 مقبول3311.30  بـقرومة األخضریة1998-01-14

فركیوي   سعیدة 21027566 مقبول3411.62  بـاألربعطاش1998-01-18

الكریة   خیر الدین 21027528 مقبول3510.18  بـحسین داي1998-01-26

بن فالح   سمیة 21027571 قریب من الجید3612.32  بـحسین داي1998-02-10

كاله نمر   شیماء 21027584 مقبول3711.30  بـعین طایة1998-03-03

عاللو   زین العابدین 21027557 مقبول3810.66  بـأوالد موسى1998-03-04

مسلكھ   خدیجة 21027526 جید3915.36  بـاألربعطاش1998-04-04

اوكیل   بالل 21027506 قریب من الجید4012.56  بـاالربعطاش1998-04-15

العمالي   حنان 21027521 قریب من الجید4112.58  بـاألربعطاش1998-04-17

لریوك   رانیا 21027534 جید4214.26  بـالرویبة1998-08-28

كرالي   زینب خولة 21027561 قریب من الجید4312.94  بـرغایة1998-09-16

بوغوفالة   زكریاء 21027553 مقبول4411.60  بـعین طایة1998-10-06

بوسقة   ایمن 21027502 جید4514.36  بـاوالد موسى1998-10-07

رافد   سامیة 21027563 قریب من الجید4612.34  بـرویبة1998-11-12

الطویل   سیرین 21027577 قریب من الجید4713.92  بـالرویبة1999-02-27

قھواجي   عبد العالي 21027619 مقبول4810.08  بـالحراش1994-10-23

جعدي   محمد 21027661 مقبول4910.98  بـعین طایة1995-10-31

بواشي   طارق 21027604 مقبول5010.06  بـرغایة1996-08-16

رزوق   عبد السالم 21027618 مقبول5110.52  بـالرویبة1997-02-09

قطاش   فاطمة 21027650 مقبول5210.82  بـرویبة1997-11-05

حلیمي   محمد 21027665 مقبول5310.98  بـبني مسوس1998-02-19
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إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم
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بن طلحة   مروى 21027678 قریب من الجید5413.24  بـالرویبة1998-04-03

بلقاسم   مصطفى 21027680 قریب من الجید5512.64  بـبودواو1998-04-17

كحلوش   محمد امین 21027671 مقبول5610.78  بـاالربعطاش1998-05-10

مذكور   عائشة 21027607 مقبول5711.42  بـالرویبة1998-06-06

بربوشة   منال 21027683 مقبول5810.28  بـعین طایة1998-06-09

شایب   لیلیا 21027659 مقبول5910.78  بـالرغایة1998-06-17

قطاش   علي 21027629 مقبول6010.62  بـرویبة1998-08-25

رزوق   محمد 21027666 مقبول6110.88  بـرویبة1998-08-29

رزوق   محمد 21027667 مقبول6211.38  بـعین طایة1998-09-04

مسلكة   محمد زكریا 21027673 قریب من الجید6313.98  بـرویبة1998-09-23

الطویل   صارة 21027598 قریب من الجید6413.52  بـالرویبة1998-09-29

بومخلة   صونیا أمال 21027603 قریب من الجید6513.20  بـحسین داي1998-10-28

القریشي   محمد أمین 21027669 مقبول6610.22  بـالرغایة1998-10-31

بودقزدام   عبد الرحمان 21027617 مقبول6710.36  بـأوالد موسى بومرداس1998-12-24

بن فالح   عبد الفتاح بدر الدین 21027622 قریب من الجید6813.94  بـحسین داي1999-01-25
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الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| األربعطاش | متوسطة حبید محمد األربعطاش  | 35018: المؤسسة  

معمري   مونیة 21027696 مقبول110.72  بـعین طایة1995-07-21

شبلي   وردة 21027719 مقبول211.18  بـحسین داي1995-09-20

كالنمر   یونس 21027730 مقبول311.64  بـعین طایة1995-11-05

قطاي   نجاة 21027699 مقبول410.14  بـالرویبة1996-05-26

شیباح   نجاة 21027700 مقبول511.24  بـالماین1997-05-06

بن سرحان   منیر 21027695 جید614.98  بـالرغایة1998-07-18

كرباشي   میساء 21027697 قریب من الجید713.54  بـالرویبة1998-11-15

مسلكھا   ھناء 21027718 جید جدا816.52  بـالرویبة1999-06-07

أمقیدش   ابتسام 21027480 قریب من الجید912.32  بـالحراش1997-11-03

بواشري   إیمان 21027477 قریب من الجید1012.42  بـالحراش1997-12-23

بن سرحان   أمینة 21027462 جید1115.08  بـأوالد موسى1998-01-29

منصوري   أمینة 21027463 جید1215.64  بـباب الوادي1998-05-28

والي   أحمد عصام الدین 21027447 مقبول1311.74  بـالحراش1998-07-17

بولكباشي   إلھام 21027476 مقبول1410.82  بـبوكرام1998-08-23

شبان   أوسامة 21027466 قریب من الجید1512.86  بـالحمامات1998-10-13

عیاد   ابراھیم 21027481 قریب من الجید1612.62  بـاألبیار1998-10-18

تقرسیفي   أمین 21027460 مقبول1711.12  بـالحراش1998-11-17

بعزیزت   إكرام 21027474 مقبول1811.12  بـأوالد موسى1998-12-04

دحماني   أیمن 21027469 جید1915.76  بـالرغایة1999-04-20

شیباح   سلیمة 21027569 قریب من الجید2012.42  بـالماین1994-09-02

دریوش   زكریاء 21027552 مقبول2110.96  بـالرویبة1995-05-28

بورحلة   خالد 21027522 مقبول2210.84  بـالرویبة1995-12-20

ناصف   حفصة 21027512 قریب من الجید2313.08  بـأوالد موسى1995-12-23

لعزیز   حنان 21027519 مقبول2411.80  بـأوالد موسى1996-01-16
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جمعي   رضا 21027549 مقبول2510.48  بـالرغایة1996-03-04

ناصف   رانیة 21027545 قریب من الجید2612.32  بـحسین داي1996-08-18

بوكتم   شریفة 21027580 مقبول2711.24  بـعین طایة1996-10-20

جوادة   خدیجة 21027523 مقبول2811.58  بـالرغایة1996-11-16

تبوكیوت   حمزة 21027517 مقبول2911.08  بـالرویبة1997-02-14

مقدم   راضیة 21027533 قریب من الجید3012.02  بـعین طایة1997-12-07

رزوق   زھرة 21027555 قریب من الجید3112.98  بـأوالد موسى1998-01-04

بن عزة   خدیجة 21027525 مقبول3211.84  بـخمیس الخشنة1998-02-10

لعور   سارة 21027562 قریب من الجید3312.04  بـاألربعطاش1998-05-18

نھاش   العربي 21027496 قریب من الجید3413.24  بـعین لقراج1998-06-11

بجة   حفصة 21027513 قریب من الجید3513.73  بـأوالد موسى1998-08-18

دحماني   حمیدة 21027518 جید جدا3616.04  بـالرغایة1999-04-30

بواشي   سلمى 21027568 جید جدا3716.68  بـالقبة1999-08-02

عجرید   فریال 21027654 مقبول3811.02  بـالحراش1994-02-01

جواني   كنزة 21027657 مقبول3911.63  بـحسین داي1995-01-07

جعدي   عبد الرحمان 21027615 قریب من الجید4012.54  بـأوالد موسى1995-09-20

تیكونشة   محمد 21027662 مقبول4111.56  بـالدار البیضاء1995-11-15

میلودي   عبد الحق 21027610 مقبول4211.44  بـأوالد موسى1996-01-16

بودراجي   عمار 21027632 مقبول4311.92  بـسور الغزالن1996-01-24

بلقاسم   محمد 21027663 مقبول4411.74  بـالدار البیضاء1996-06-17

عوكلي   عبد اهللا 21027623 مقبول4510.82  بـأوالد ھداج1996-08-10

بجة   عبد الغاني 21027620 مقبول4611.38  بـالرویبة1996-10-19

دحماني   لینة 21027660 مقبول4711.76  بـعین طایة1997-01-30

صحراوي   منال 21027682 مقبول4811.60  بـحسین داي1997-02-14

بلقاسم   عبد الرحمان 21027616 مقبول4911.10  بـسیدي أمحمد1997-09-16

رافع   محمد 21027664 مقبول5010.54  بـبوفاریك1997-09-17

بجة   صارة 21027596 مقبول5110.78  بـالرویبة1997-09-28

شطبي   صفاء 21027600 مقبول5211.70  بـالحراش1997-11-03

رزوق   مروة 21027677 جید5315.16  بـأوالد موسى1997-11-18
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العالي   عائشة 21027606 مقبول5411.92  بـبوكرام1997-12-06

سرحان   المیة 21027658 مقبول5511.70  بـالرویبة1998-02-01

بناي   محمد ریاض 21027672 مقبول5611.76  بـالرویبة1998-02-11

زراق   منور 21027684 قریب من الجید5713.76  بـالرویبة1998-02-28

جوادة   عزیز 21027628 قریب من الجید5812.10  بـبودواو1998-05-27

شیح   محمد نور االسالم 21027675 قریب من الجید5912.02  بـالحراش1998-11-07

كرالي   محمد األمین 21027670 قریب من الجید6012.80  بـبرج الكیفان1999-03-30
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حمادي   نوال 21028341 مقبول110.76  بـدار البیضاء1995-11-16

سلفي   ھشام 21028358 مقبول211.84  بـالحراش1996-10-13

سعداوي   نور الھدى 21028347 مقبول310.98  بـسیدي أمحمد1997-02-16

بوشریف   ولید 21028372 مقبول410.46  بـالحراش1997-03-02

زغبیب   ھشام 21028359 مقبول510.20  بـعین لقراج1997-03-09

بن ناصر   یاسین 21028379 قریب من الجید612.08  بـمقرة1997-09-13

قرنیش   ھبة 21028355 مقبول710.50  بـرویبة1997-10-31

تواتي   وسیلة 21028367 مقبول810.40  بـالحراش1998-03-13

طوطاوي   ھادیة 21028353 مقبول911.18  بـعین طایة1998-03-14

قلمان   ھدى 21028357 مقبول1010.36  بـالحراش1998-05-08

قنجوح   ھاجر 21028351 مقبول1110.06  بـالحراش1998-05-30

حر   ھالة 21028354 جید جدا1217.64  بـالرویبة1998-09-03

عبدوس   ھاجر 21028352 جید1314.00  بـالقبة1998-09-23

بوندیر   ھبة الرحمان 21028356 مقبول1410.70  بـالدار البیضاء1998-09-30

ذیب   وسام 21028366 جید جدا1516.18  بـسیدي امحمد1998-10-04

العلوي   یوسف 21028398 مقبول1610.40  بـسرج الغول1995-11-19

حلوي   یوسف 21028400 مقبول1710.60  بـمفتاح1996-08-10

بوجحود   سارة 21027996 قریب من الجید1812.30  بـجیجل1998-03-07

قلمان   سھام 21028022 قریب من الجید1913.80  بـالحراش1998-05-08

كنتولي   ساره 21027997 مقبول2011.76  بـحسین داي1998-07-26

صاحب   سیرین 21028029 مقبول2110.90  بـحسین داي1998-07-30

بركات   عالء الدین 21028129 مقبول2210.44  بـالعلمة1994-05-02

بن حلیمة   عبد الرحیم 21028103 مقبول2310.40  بـالحراش1995-02-22

دربال   عفاف 21028121 مقبول2411.04  بـالرویبة1995-02-23
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بن حوة   عبیر 21028117 مقبول2510.56  بـالرویبة1995-07-30

عروري   عبد الفتاح 21028106 مقبول2611.90  بـبوقاعة1996-01-24

حمودة   عبد الجالل 21028095 قریب من الجید2713.54  بـالدار البیضاء1996-03-27

رباحي   عبد الرحمان 21028100 مقبول2810.26  بـالرویبة1996-11-02

لعزیزي   عبد الحق 21028098 مقبول2910.28  بـعین طایة1997-02-23

واطح   عدالن 21028118 مقبول3010.44  بـبني جلیل1997-08-17

موساوي   عقیلة 21028128 مقبول3110.68  بـرویبة1997-10-03

بركاني   فیصل 21028193 مقبول3210.66  بـجواب1995-01-24

سلفي   محمد رمزي 21028244 مقبول3310.60  بـالحراش1995-06-29

رباحي   محمد رمزي 21028245 مقبول3410.54  بـالحراش1997-04-30

زغاد   لعموري 21028201 مقبول3510.18  بـشاللة لعداورة1997-07-19

جریدي   لمیاء 21028203 مقبول3610.02  بـعین لقراج1997-10-09

بنافلة   مایسة 21028211 مقبول3710.66  بـحسین داي1998-01-04

صدوقي   كنزة 21028196 قریب من الجید3813.50  بـرویبة1998-03-02

بن شایب   محمد امین 21028241 مقبول3910.22  بـالرویبة1998-03-03

أكلیل   محمد فارس 21028247 مقبول4010.52  بـالرویبة1998-04-04

دغي   مریم 21028266 جید4114.02  بـالحراش1998-04-27

بوعود   منال 21028276 مقبول4211.88  بـالرویسات1998-05-02

زاید   كوثر 21028199 قریب من الجید4313.66  بـعین طایة1998-06-20

حزیط   محمد األمین 21028228 مقبول4410.20  بـالرویبة1998-07-03

مبروكي   مریم 21028268 قریب من الجید4513.44  بـحمادي1998-07-04

بوعشات   محمد خالد 21028242 مقبول4611.74  بـالدار البیضاء1998-07-07

جالل   مریم 21028269 مقبول4710.72  بـالقبة1998-08-17

خمیلي   كوثر 21028200 مقبول4811.35  بـالرویبة1998-10-30

حمیشي   لیدیا 21028206 مقبول4910.56  بـاقبو1999-02-07

بوجلیدة   محمد األمین 21028229 مقبول5011.98  بـبوزریعة1999-03-17

زوشون   موني 21028297 مقبول5110.96  بـرویبة1995-06-23

قدوش   نسرین 21028313 مقبول5210.00  بـجیجل1996-03-26

بن جغبوب   نسرین 21028317 مقبول5311.50  بـباب الواد1998-01-27
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عكوش   نصر الدین 21028325 مقبول5411.30  بـالدار البیضاء1998-05-10

زراندة   منینة لیندة 21028292 مقبول5510.20  بـحسین داي1998-05-17

حیمد   نسیمة 21028322 مقبول5610.86  بـالرویلة1998-05-17

زروقي   منیرة 21028291 قریب من الجید5713.71  بـالحراش1998-05-18

بوخالفة   نجاة 21028307 قریب من الجید5812.52  بـمغراوة1998-05-18

واضح   نسرین 21028318 جید5915.30  بـالرویبة1998-11-11

حمیش   العربي 21027822 مقبول6010.02  بـبسیدي عیش1996-03-02

دریوش   اسماء 21027812 مقبول6110.72  بـرویبة1996-07-13

براھیمي   اسامة ابراھیم 21027810 مقبول6211.60  بـالحراش1997-06-04

أكلیل   أمال 21027755 قریب من الجید6312.48  بـالرغایة1997-07-09

لبي   أنیسة 21027772 مقبول6411.18  بـالحراش1997-08-08

واتي الزرقة   إیمان 21027798 مقبول6511.28  بـرویبة1997-11-06

تیغزة   أمیرة 21027764 مقبول6610.40  بـالحراش1997-12-11

خرة   إلھام 21027793 جید6715.34  بـسیدي موسى1998-03-10

عیشوي   إیمان 21027799 قریب من الجید6812.36  بـالرویبة1998-03-14

رزقي   إسمھان 21027778 مقبول6911.90  بـعین طایة1998-04-13

خوني   أمال 21027757 مقبول7011.00  بـتیزي وزو1998-05-12

صحراوي   إیمان 21027800 قریب من الجید7113.02  بـالقبة1998-05-13

طیبي   أمیرة 21027765 مقبول7211.78  بـالرویبة1998-06-30

مجوج   أكرم 21027754 قریب من الجید7313.32  بـالرویبة1998-08-19

سعیداني   إیمان 21027801 جید7415.54  بـحسین داي1998-08-29

زاید   اكرام 21027819 مقبول7510.12  بـعین طایة1998-09-19

بن مھدي   اسالم عبد الرحیم 21027811 جید7614.70  بـالدار البیضاء1998-10-07

قدادة   إیمان 21027802 جید7715.04  بـالرویبة1998-11-18

زكري   أمال 21027759 قریب من الجید7812.67  بـرویبة1998-11-23

لطرش   إكرام 21027792 جید جدا7917.46  بـحسین داي1998-11-23

خلیفاتي   أسماء 21027751 قریب من الجید8013.13  بـباب الواد1999-03-14

ایت الظھر   بوبكر 21027857 مقبول8110.58  بـالقبة1994-12-07

ویضاح   حمزة 21027892 مقبول8211.76  بـشلف1995-03-22
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بن عثمان   حیدر 21027911 مقبول8310.02  بـدار البیضاء1995-05-11

العالي   خدیجة 21027912 مقبول8411.24  بـحسین داي1995-06-05

مداني   بشیر 21027852 مقبول8510.88  بـرویبة1995-09-12

بوریاشي   حنان 21027900 مقبول8611.26  بـبوزریعة1995-12-04

حیقون   خیر الدین 21027920 مقبول8710.94  بـالقبة1996-01-29

أوفلة   تیزیري 21027860 مقبول8811.94  بـالحراش1996-02-23

زاھي   دالل صارة 21027922 مقبول8910.02  بـحسین داي1996-10-02

سلیماني   بسمة 21027847 قریب من الجید9012.02  بـحسین داي1996-10-23

شاوش   خولة 21027918 قریب من الجید9112.88  بـالحراش1997-05-25

مبروكي   خضرة 21027916 جید9214.34  بـرویبة1997-08-22

موزاوي   ایوب 21027846 مقبول9310.20  بـالدار البیضاء1997-10-26

مخفي   حمزة 21027895 قریب من الجید9412.50  بـاالخضریة1997-10-27

قوفیفة   بشرى 21027849 مقبول9510.36  بـالحراش1997-12-18

بوطغان   بالل 21027856 مقبول9610.02  بـحسین الداي1998-01-31

یسرف   رابح 21027929 مقبول9710.52  بـالمرادیة1998-05-04

مزاري   حنان 21027903 مقبول9811.42  بـقصر الشاللة1998-05-10

مسیوري   دونیا 21027925 قریب من الجید9913.54  بـالدار البیضاء1998-06-15

دیواني   حسام 21027872 قریب من الجید10012.30  بـمفتاح1998-06-23

جزار   بشرى 21027850 قریب من الجید10112.72  بـرغایة1998-07-13

عیسي   دنیا 21027924 مقبول10211.34  بـحسین داي1998-07-31

شارف   حنان 21027904 قریب من الجید10312.04  بـبلفور1998-10-07

نكاع   جازیة 21027861 مقبول10411.38  بـحسین داي1998-10-15

دراجي   بومدین 21027859 مقبول10510.98  بـبوزریعة1998-12-29

وادة   حمزة 21027896 مقبول10610.28  بـالرویبة1999-02-02

مادي   بشرى 21027851 مقبول10711.92  بـالرویبة1999-02-05

بوقرة   زھرة 21027967 مقبول10810.70  بـمشدالة1995-01-22

عشاش   زھیر 21027972 مقبول10910.22  بـسیدي عیسى1995-04-10

جبار   راضیة 21027942 قریب من الجید11012.28  بـتاكسنة1996-07-06

مملوك   راضیة 21027943 مقبول11110.46  بـحسین داي1996-07-16
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بوعزة   زینب 21027976 مقبول11211.60  بـالمدیة1997-01-28

صدوق   رانیا 21027945 مقبول11310.66  بـبوروبة1997-02-09

غزالي   ریمة 21027965 مقبول11411.26  بـحسین داي1998-06-19

العالي   زینب 21027979 مقبول11511.08  بـرویبة1998-07-01

عفیف   روزة 21027958 قریب من الجید11612.71  بـحسین داي1998-08-04

بلقرمیت   رفیدة 21027954 جید11714.38  بـبني مسوس1998-08-23

عیسي   ریاض 21027960 مقبول11811.32  بـالرویبة1998-10-20

مزباش   رانیة 21027947 مقبول11910.04  بـسیدي أمحمد1998-11-13

عدوان   فاتح 21028149 مقبول12010.14  بـسدي عیش1994-01-23

مقري   فاتح 21028150 مقبول12110.72  بـالرویبة1995-02-18

بلعایب   فایزة 21028162 مقبول12210.14  بـالحراش1996-02-10

حجراس   فاتح 21028152 مقبول12310.06  بـحسین داي1996-02-17

باشا   فاتن 21028154 مقبول12410.32  بـالدار البیضاء1996-03-18

قندوز   فلة 21028175 مقبول12510.40  بـالرویبة1996-09-10

مدراغ   عیسى 21028148 قریب من الجید12612.08  بـبني ورتیالن1997-04-21

جربوعة   فاطمة الزھراء 21028158 مقبول12711.22  بـحمادي1997-04-29

عمار خوجة   فلة 21028176 جید12814.08  بـالحراش1998-04-12

طبوش   فاطمة الزھراء 21028161 مقبول12911.56  بـحسین داي1999-01-02

عبدون   فریال سوسن 21028168 جید13014.16  بـاألبیار1999-03-03

عباد   عادل 21028080 مقبول13110.70  بـعین بسام1996-04-05

حلیمي   شیماء 21028048 مقبول13211.88  بـحسین داي1997-01-26

أكلیل   شھرزاد 21028045 مقبول13310.92  بـدار البیضاء1997-02-08

حیمد   شھاب الدین 21028043 قریب من الجید13412.22  بـحسین داي1997-02-17

مقمون   صبرینة 21028068 مقبول13510.18  بـالقبة1998-05-22

خذیر   شیماء 21028052 مقبول13611.10  بـرویبة1998-06-10

إیدیر   طارق 21028078 مقبول13711.68  بـالرغایة1998-10-09
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بوقرة   یاسمین 21028375 مقبول111.06  بـالرویبة1996-12-16

دنیدني   یاسمین 21028376 مقبول211.64  بـالحراش1997-05-09

لنجاصة   نوال 21028342 مقبول310.86  بـالدار البیضاء1998-05-27

مقالة   یاسر 21028374 مقبول410.12  بـبوقاعة1998-09-04

دنداوي   یسرى 21028393 مقبول511.84  بـالحراش1997-05-31

قانة   سارة 21027993 مقبول610.94  بـرأس العیون1995-12-02

مخطاري   سامیة 21027999 مقبول710.74  بـخمیس ملیانة1995-12-15

بقریش   سعاد 21028001 مقبول810.40  بـاوالد عدي لقبالة1996-01-10

زعرة   سارة 21027995 مقبول910.18  بـبودریعة بني یاجیس1996-11-30

كاملي   سید علي 21028028 قریب من الجید1013.82  بـالرویبة1997-12-19

حمیدي   عماد 21028130 مقبول1111.90  بـبني مسوس1995-01-20

عاشور   عبد المجید 21028112 مقبول1211.02  بـبوروبة1995-01-23

برجة   عبدالمالك 21028115 مقبول1310.12  بـعین طایة1996-07-23

حشایشي   عفاف 21028122 مقبول1411.04  بـالرویبة1996-07-25

رمضاني   عفاف 21028123 مقبول1511.38  بـحسین داي1996-08-15

حمادي   عقبة 21028126 مقبول1611.30  بـالدار البیضاء1996-11-01

ویلم   عقبة 21028127 مقبول1711.12  بـالرویبة1996-12-13

لعرابة   عبد الرحمن 21028102 قریب من الجید1812.62  بـحسین داي1998-06-18

المیني   محمد 21028215 مقبول1911.04  بـالدار البیضاء1995-04-18

شعوان   مریم 21028260 مقبول2010.96  بـالعیساویة1995-10-03

بولعكاكز   محمد 21028218 قریب من الجید2112.74  بـالدار البیضاء1996-06-03

مقدور   فیروز 21028192 مقبول2210.52  بـبني ورتیالن1996-11-03

بودینة   محمد 21028222 جید2314.90  بـعین طایة1997-05-03

زاھوي   مسعودة 21028273 مقبول2411.20  بـالرویبة1997-06-14
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مزھود   محمد 21028223 مقبول2510.00  بـسیدي عیسى1997-07-10

كاملي   محمد امین 21028230 قریب من الجید2612.48  بـالرویبة1997-08-03

شوشان   محمد 21028224 قریب من الجید2712.12  بـفرجیوة1997-11-04

فرقان   لمیاء 21028204 مقبول2810.72  بـالرویبة1997-12-01

زغلول   محمد 21028225 جید2915.34  بـالعوانة1998-02-17

یحي شریف   منیر 21028280 قریب من الجید3013.26  بـبوروبة1998-03-11

طیب   لمین مھدي 21028205 قریب من الجید3113.50  بـاألبیار1998-03-23

بوعكاز   منال 21028277 قریب من الجید3212.02  بـعین طایة1998-11-03

بن أوسعد   لیندة 21028210 قریب من الجید3313.74  بـیطافن1999-02-16

لعواس   نسرین 21028315 مقبول3411.26  بـالعفرون1996-09-30

حفیظ   نصرالدین 21028326 مقبول3510.94  بـالدار البیضاء1997-01-22

بن مھیریز   نصرالدین 21028327 مقبول3611.30  بـالحراش1997-07-30

بخوش   نجاة 21028306 مقبول3710.42  بـعین ولمان1997-11-21

سوشان   مھدي 21028294 قریب من الجید3812.38  بـبني مسوس1998-07-23

یحیاوي   إیمان 21027795 مقبول3911.42  بـاألبیار1995-12-27

خذیر   إیمان 21027796 مقبول4011.00  بـحمادي1996-01-09

ھجرس   امال 21027824 مقبول4111.96  بـسور الغزالن1996-05-29

ذیب   إبراھیم 21027777 مقبول4211.06  بـالحراش1996-12-08

بونمري   أمیرة 21027763 مقبول4310.28  بـرویبة1996-12-11

كربوش   أحالم 21027742 مقبول4410.84  بـعین طایة1996-12-20

خمالو   اسامة 21027806 مقبول4511.48  بـالبویرة1997-04-24

بوسعدیة   ایمان 21027829 قریب من الجید4613.40  بـسیدي عیسى1997-05-31

بوعبداهللا   أیمن 21027773 مقبول4711.24  بـمیلة1997-07-09

رزقان   إكرام 21027779 قریب من الجید4812.90  بـباب الواد1997-10-07

بن قانة   إكرام 21027780 قریب من الجید4912.38  بـالرویبة1997-12-01

مولود   امال 21027825 جید5014.76  بـحسین داي1998-04-17

قندوز   امال 21027826 مقبول5110.60  بـالرویبة1998-08-01

لعلوشي   أحالم 21027744 مقبول5210.02  بـالقبة1999-02-08

لنجاصة   راشدة 21027930 جید5314.00  بـعین طایة1997-05-13
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عیدات   حسام 21027870 مقبول5411.10  بـحمادي1997-06-22

مخطاري   حوریة 21027907 مقبول5510.82  بـخمیس ملیانة1998-01-07

فرقان   ایمن عبدالرؤوف 21027844 جید5614.32  بـحسین داي1998-05-26

قرني   حسان ریان 21027875 قریب من الجید5712.76  بـحسین داي1998-09-06

عیشاتن   ریاض 21027959 مقبول5810.32  بـالدار البیصاء1995-10-16

عیسى   زینب 21027975 مقبول5911.70  بـالدار البیضاء1996-07-17

یاسف   زھرة 21027968 قریب من الجید6012.44  بـالحراش1996-08-13

دشیر   زھرة 21027969 مقبول6110.52  بـالدار البیضاء1996-11-26

خیرون   رحاب 21027950 مقبول6210.16  بـالرویبة1997-07-01

سراي   راضیة 21027944 مقبول6310.08  بـالرویبة1998-12-29

صحراوي   ریاض 21027961 مقبول6411.40  بـحسین داي1999-07-08

مادي   فاطمة الزھراء 21028157 مقبول6510.23  بـالحراش1995-09-11

جوابي   عمر 21028144 مقبول6610.96  بـالدار البیضاء1995-09-26

بن احمد   فتیحة 21028165 مقبول6711.60  بـالدار البیضاء1997-03-15

بوسنینة   فطیمة 21028173 قریب من الجید6812.68  بـبني عزیز1998-12-03

بومیة   فطیمة 21028174 قریب من الجید6912.52  بـالدار البیضاء1998-12-22

عربیة   صفیة 21028072 مقبول7010.88  بـحمادي1995-01-02

قندوز   شیماء 21028047 قریب من الجید7113.48  بـالرویبة1996-01-27

مجدن   صفیة 21028074 قریب من الجید7212.60  بـالرویبة1996-02-13

واطح   صبرینة 21028067 مقبول7310.66  بـسیدي عیش1996-07-17

دربال   صارة 21028059 قریب من الجید7413.35  بـالرویبة1997-06-08

إیدیر   صونیا 21028077 مقبول7510.78  بـالرغایة1997-11-17

عنان   صبرینة 21028069 جید7615.60  بـسیدي امحمد1998-12-01

ذراع القندول   صالح الدین 21028075 مقبول7711.72  بـالدار البیضاء1999-03-06
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واضح   نور الھدى 21028346 مقبول110.52  بـالرویبة1996-05-07

سالمي   وردة 21028364 مقبول211.42  بـرویبة1996-10-08

شعباني   ولید 21028371 مقبول310.64  بـرویبة1997-01-12

خروف   ھودة 21028361 مقبول411.12  بـحمادي1997-01-13

واضح   نور الھدى 21028348 جید514.18  بـالحراش1998-07-22

بوذراع   یوسف 21028401 مقبول610.14  بـرویبة1997-03-27

حومیمید   یوسف 21028403 قریب من الجید712.10  بـبوسعادة1998-05-13

بن عامر   سھام 21028020 مقبول810.82  بـبتاقدیت1996-12-11

بھلول   سماح 21028012 قریب من الجید912.88  بـالدار البیضاء1998-07-07

بن اعراب   عبد اللطیف ھشام مرزاق 21028108 مقبول1010.58  بـالمدیة1996-04-01

شعباني   عادل 21028092 مقبول1110.90  بـالرویبة1996-06-24

صابور   عبد الباسط 21028094 مقبول1210.50  بـالدار البیضاء1998-04-13

منصوري   عبد اهللا 21028110 قریب من الجید1312.82  بـبوروبة1999-05-30

بوخاري   لقمان 21028202 مقبول1410.84  بـالرویبة1996-03-17

دقوم   مریم 21028262 مقبول1511.08  بـبني عزیز1996-04-11

بن جقبوب   كلثوم 21028195 قریب من الجید1612.85  بـالقبة1996-09-17

ناجي   ملیكة 21028275 مقبول1710.86  بـتلخمت1996-10-08

منتصر   مروة 21028254 جید1814.80  بـبني عزیز1998-01-03

زعبوب   محمد یاسین 21028250 قریب من الجید1912.12  بـاألخضریة1998-01-27

حفیز   مروة 21028255 مقبول2011.20  بـالرویبة1998-04-01

شریفي   مریم 21028267 مقبول2110.30  بـسور الغزالن1998-06-09

غورید   نسرین 21028316 مقبول2211.84  بـالدار البیضاء1996-12-18

لمیني   نبیلة 21028302 قریب من الجید2313.94  بـالرویبة1997-04-18

مملوك   نجمة 21028308 مقبول2411.56  بـحمادي1997-04-18
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ایت الشامي   نزیھة 21028311 قریب من الجید2512.48  بـالرغایة1997-11-12

صدیقي   أمیرة 21027760 مقبول2610.56  بـالحراش1994-08-14

درعي   أمینة 21027767 مقبول2710.83  بـحسن الداي1996-06-13

شمامي   الشیماء 21027821 مقبول2810.21  بـحمادي1996-07-17

قروجة   اسیة 21027817 مقبول2910.02  بـبلوزداد1997-06-08

تباني   ایمان 21027830 قریب من الجید3012.78  بـالرویبة1997-07-06

عجرود   أیوب 21027776 مقبول3111.02  بـالقبة1997-11-24

موقاري   امحمد 21027827 مقبول3211.78  بـخمیس الخشنة1998-02-18

غریبي   احمد 21027805 مقبول3311.14  بـالمدیة1998-05-16

خلیفة   أسامة 21027749 مقبول3410.72  بـالحراش1998-06-30

لعریبي   المعتز باهللا 21027823 جید3514.48  بـمیلة1998-07-04

حسان   أسماء 21027750 جید3614.92  بـالدار البیضاء1998-08-04

بورقعة   أمینة 21027770 جید3714.98  بـالحراش1998-08-24

خیار   أمینة 21027771 قریب من الجید3812.00  بـالحراش1998-08-27

طیلب   إكرام 21027791 قریب من الجید3913.04  بـعین بسام1998-09-20

واضح   أمال 21027758 قریب من الجید4013.81  بـالحراش1998-11-07

غولة   اسامة 21027808 قریب من الجید4113.70  بـرویبة1998-12-19

سایغي   بشرى 21027848 مقبول4210.42  بـالدار البیضاء1996-05-06

دوخاني   حنان 21027902 مقبول4310.06  بـحمادي1996-09-18

بوعبد اهللا   حیاة 21027910 مقبول4411.94  بـجواب1997-02-10

جوابي   حنیفة 21027905 مقبول4510.94  بـالرویبة1997-02-13

بكیري   رابح 21027928 مقبول4610.64  بـالرویبة1997-08-16

محمد اسالم   حمودي 21027897 مقبول4710.52  بـالرویبة1997-09-20

كرمي   حسان 21027874 مقبول4811.70  بـمفتاح1997-11-24

طیبي   جھیدة 21027868 مقبول4910.94  بـالحراش1997-12-29

تیغزة   ایمان 21027841 مقبول5010.64  بـرویبة1998-03-01

علي مرینة   حفصة 21027879 قریب من الجید5112.65  بـبودواو1998-04-03

العفریت   دنیا 21027923 قریب من الجید5213.86  بـأوالد تبان1998-04-10

بوزیاني   ایمان 21027842 مقبول5311.04  بـالدار البیضاء1998-05-03
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خلیفة   خولة 21027919 مقبول5411.36  بـسوق االثنین1998-06-08

تالوزین   خدیجة 21027915 قریب من الجید5513.85  بـعین طایة1998-12-07

شمامي   زینب 21027978 قریب من الجید5612.68  بـالدار البیضاء1998-04-02

حفیز   زھرة 21027970 مقبول5711.08  بـالرویبة1998-07-11

بوعبد اهللا   رانیة 21027948 مقبول5810.66  بـعین طایة1998-11-18

سعدادو   فاتح 21028151 مقبول5910.00  بـمعمورة1996-01-03

حداب   عماد الدین 21028141 مقبول6010.80  بـالحراش1996-02-09

بوسدر   عمر 21028145 مقبول6111.26  بـمسیلة1996-09-27

بولنوار   فاتح 21028153 مقبول6210.70  بـاالخضریة1996-11-14

تیغزة   فاطمة الزھراء 21028160 مقبول6310.44  بـالدار البیضاء1998-07-11

بن حامد   عائشة 21028079 جید6415.04  بـالحراش1997-04-28

بوخاري   شیماء قمیر 21028054 مقبول6510.98  بـالرویبة1998-05-08

یدوغي   سیلیا 21028042 مقبول6610.96  بـحسن داي1998-05-11

بلقراس   شیماء 21028051 مقبول6710.54  بـالحراش1998-06-08

ذیب   صابر 21028055 مقبول6811.68  بـالقبة1998-12-28
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شریف   یمینة 21029272 مقبول111.88  بـالرویبة1995-08-12

ناجي   یسمینة 21029271 قریب من الجید213.28  بـأوالد موسى1997-11-25

بوشنب   یسرى 21029269 مقبول310.58  بـأوالد موسى1997-12-01

رزوق   یمینة 21029273 قریب من الجید412.02  بـعین طایة1998-05-13

یحیاوي   یسرى 21029270 جید514.36  بـذراع المیزان1998-12-27

عمیرات   محمد 21029047 مقبول610.80  بـالرویبة1995-03-27

حودو   محمد 21029049 مقبول710.82  بـأوالد موسى1995-07-01

لراشي   محمد 21029052 قریب من الجید813.30  بـاألربعاء1996-06-26

حنة   محرز 21029045 مقبول910.48  بـالثنیة1997-01-26

أمیر   كوثر 21029020 مقبول1011.72  بـالحراش1998-08-13

تبوكیوت   لبنى 21029025 قریب من الجید1113.60  بـأوالد موسى1999-01-22

تمولقي   لیلیان 21029036 جید جدا1216.30  بـبوروبة1999-02-02

العمالي   نسیمة 21029179 مقبول1311.20  بـبودواو1995-06-10

حمدي   ھاجر 21029204 مقبول1410.08  بـالرویبة1995-09-22

موحمو   ھاجر 21029205 مقبول1510.00  بـاوالد موسى1995-09-24

زوقاري   وسیلة 21029241 مقبول1610.02  بـأوالد موسى1996-04-15

بوكوشة   نسرین 21029167 قریب من الجید1712.54  بـالرغایة1996-08-29

درعي   ھشام 21029231 قریب من الجید1813.48  بـالرویبة1996-09-13

بلھادي   ھاجر 21029217 قریب من الجید1912.04  بـاوالد موسى1997-05-16

الطویل   یاسمین 21029251 قریب من الجید2013.30  بـحسین داي1997-07-22

زیداني   ھاجر 21029218 مقبول2110.60  بـبرج منایل1997-08-04

زمور   ھاني 21029226 مقبول2210.00  بـبرج الكیفان1997-08-23

ناجي   نسرین 21029171 مقبول2310.22  بـالرغایة1997-10-03

رمضاني   نور الھدى 21029189 مقبول2411.62  بـالرغایة1998-01-11
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تقنیت   نسرین 21029173 مقبول2510.00  بـاوالد موسى1998-01-25

بوشنب   نسرین 21029174 مقبول2610.96  بـالرویبة1998-02-09

موحمو   ھدى 21029227 قریب من الجید2713.02  بـالرغایة1998-05-09

حمامي   نور الھدى 21029192 جید2815.21  بـاوالد موسى1998-05-19

بونوة   نھاد 21029181 قریب من الجید2912.10  بـالرویبة1998-06-15

برجي   ھاجر 21029221 قریب من الجید3013.50  بـاألبیار1998-06-22

لكحل   نسرین 21029175 مقبول3110.92  بـسیدي امحمد1998-08-02

أحمیدي   یاسر 21029249 قریب من الجید3212.13  بـأوالد موسى1998-09-05

موساوي   نوھاد 21029202 مقبول3311.36  بـأوالد موسى1998-10-11

عباد   ھاجر 21029223 قریب من الجید3412.26  بـاوالد موسى1998-11-07

قالتي   یاسر 21029250 مقبول3510.32  بـعین طایة1998-11-16

طالب   نور الھدى 21029196 قریب من الجید3613.14  بـعین طایة1998-11-21

بوكحال   نسرین 21029177 مقبول3711.68  بـالرغایة1999-02-24

جواج   نور الھدى 21029197 قریب من الجید3812.04  بـعین طایة1999-05-14

واضح   نور الھدى 21029198 قریب من الجید3913.31  بـالحراش1999-06-07

لعشاشي   خیرة 21028671 مقبول4010.36  بـبالثنیة1994-04-25

تسلیغوه   رشید 21028700 مقبول4110.82  بـأوالد موسى1995-04-17

باشا   ذھبیة 21028681 قریب من الجید4212.82  بـأقبو1996-02-18

قوادري   خیرة 21028672 قریب من الجید4312.50  بـحسین داي1996-07-25

خذیر   رانیا 21028689 قریب من الجید4412.22  بـالحراش1996-10-04

عجة   رضوان 21028705 مقبول4511.50  بـباتنة1998-05-30

بورصاصة   رانیا 21028691 مقبول4610.68  بـالرویبة1998-08-07

شوتري   دنیا 21028679 قریب من الجید4712.84  بـبرج الغدیر1998-08-10

حساین   خولة 21028670 قریب من الجید4813.26  بـالرویبة1998-09-04

حمدان   راضیة 21028687 مقبول4911.36  بـبرج الكیفان1998-09-10

بوھوس   رحمة 21028696 قریب من الجید5013.79  بـبني عزیز1998-10-20

قدور   سفیان 21028804 مقبول5110.48  بـباب الوادي1995-10-20

إغیل قیطون   سعاد 21028796 مقبول5210.06  بـحسین داي1996-01-24

بوكحال   سعید 21028798 مقبول5311.94  بـالرغایة1996-04-13
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حجام   سعید 21028799 مقبول5411.40  بـالرغایة1996-04-24

بوجناح   زینب 21028784 مقبول5511.88  بـالرغایة1997-11-21

مقور   عادل 21028894 مقبول5610.88  بـالحراش1994-10-25

قرناز   طارق 21028888 مقبول5710.14  بـحربیل1995-01-27

دویب   عبد الحمید 21028906 مقبول5810.06  بـالمقراني1995-12-26

بوطالب   عاشور 21028899 قریب من الجید5912.38  بـزارزة1996-06-03

طالبي   عادل 21028896 مقبول6010.30  بـاألحضریة1996-10-09

عاشور   صافیة 21028874 مقبول6110.06  بـالرویبة1997-03-09

كزال   طارق 21028890 مقبول6210.50  بـبرج الكیفان1997-11-18

لعالوي   صلیحة 21028883 جید6315.00  بـأوالد موسى1998-01-24

زروني   شیماء 21028868 قریب من الجید6413.58  بـاوالد موسى1998-08-08

راحمبي   صحر 21028881 جید6515.38  بـالرغایة1998-09-20

شعنان   عبد االھ 21028900 مقبول6611.48  بـالدار البیضاء1998-09-26

خلیفي   صبرین 21028875 جید6714.02  بـالقبة1998-10-31

موحمو   صارة 21028873 مقبول6810.48  بـالرویبة1998-11-10

العمري   فتیحة 21028989 مقبول6910.72  بـحسین داي1995-01-10

كحلوش   فطیمة 21028996 مقبول7010.08  بـاألربعطاش1995-11-06

بوقرة   فاتن 21028976 مقبول7111.54  بـأوالد موسى1995-11-27

زوقاري   عبلة 21028943 مقبول7211.52  بـالرغایة1995-12-28

بومزیبرة   عبد اهللا 21028933 مقبول7311.28  بـاوالد موسى1996-03-25

شعباني   عالء الدین 21028949 مقبول7411.60  بـالرویبة1996-10-25

حماني   عبد الحمید 21028917 مقبول7510.08  بـدیرة1997-03-29

مشروكي   فاطمة الزھراء 21028983 مقبول7610.60  بـالرویبة1997-05-21

قارة علي   كریمة 21029004 قریب من الجید7712.34  بـالحراش1997-07-04

عصماني   عبد الغني 21028928 قریب من الجید7812.50  بـالرویبة1998-04-03

بن حمودة   فریال 21028994 مقبول7911.34  بـبني مسوس1998-04-24

موسوس   فاطمة الزھراء 21028985 مقبول8011.30  بـعین طایة1998-09-11

قریبیسي   فھیمة 21029000 جید8114.10  بـالرغایة1998-11-17

فكیر   عبد اهللا 21028935 مقبول8210.28  بـالحراش1999-02-21
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تشالبي   نبیلة 21029146 مقبول8311.04  بـالرغایة1993-03-28

قریش   نبیل 21029145 مقبول8411.40  بـالرویبة1994-12-05

عمیرات   محمد شوقي 21029086 مقبول8510.78  بـأوالد موسى1995-08-11

تاوفلة   محمد اسالم 21029079 مقبول8611.36  بـبودواو البحري1995-09-10

لخشین   نسرین 21029154 مقبول8711.46  بـعین طایة1996-05-03

قندیل   محمد أكرم 21029074 مقبول8811.60  بـأوالد موسى1996-07-12

قریشي   مونیة 21029137 مقبول8911.06  بـالرغایة1996-08-02

تالوكیل   مریم 21029099 مقبول9010.64  بـأوالد موسى1996-08-23

علیك   نریمان 21029149 مقبول9111.24  بـبودواو1996-09-14

شكار   نادیة 21029142 قریب من الجید9212.84  بـالرغایة1996-12-24

شایب   موسى 21029135 مقبول9311.06  بـالرویبة1997-03-08

راقوب   مریم 21029102 مقبول9411.22  بـاوالد موسى1997-11-09

مفالح   محمد نور المنعم 21029089 مقبول9511.54  بـمستغانم1997-11-10

زھریر   محمد الیزید 21029082 مقبول9611.15  بـبرج بوعریریج1997-11-26

بوكحال   محمد 21029069 مقبول9710.92  بـالرغایة1997-12-18

مخلوط   مریم 21029103 مقبول9811.30  بـالرغایة1997-12-22

بوسدر   منال 21029121 قریب من الجید9912.08  بـزارزة1998-01-04

تلمساني   محمد 21029071 مقبول10010.34  بـأوالد موسى1998-01-20

رمضاني   محمد ھشام 21029090 جید10114.72  بـالرغایة1998-01-21

حموریت   منال 21029122 قریب من الجید10213.48  بـعین طایة1998-04-19

حمیدي   منال 21029123 جید10315.30  بـبني مسوس1998-07-01

ھدروق   محمود 21029091 قریب من الجید10413.46  بـحسین داي1998-07-04

أكشور   محمد 21029073 مقبول10510.14  بـحسین داي1998-10-01

إسعون   نائلة 21029140 جید10614.08  بـأوالد موسى1998-10-15

لعالوي   مریم 21029117 مقبول10710.30  بـعین طایة1998-11-12

بورصاصة   میساء 21029138 قریب من الجید10813.72  بـعین طایة1998-11-24

شرقي   مدینة 21029095 جید جدا10916.68  بـالقبة1998-12-01

واضح   محمد األمین 21029081 قریب من الجید11012.16  بـالحراش1999-06-07

بلفوضیل   أمینة 21028455 مقبول11110.94  بـعین طایة1996-02-07
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زموري   أحمد 21028426 مقبول11210.18  بـحسین داي1997-03-23

عماد   أمال 21028443 قریب من الجید11312.50  بـالرغایة1997-11-14

رحاي   أحالم 21028421 مقبول11410.22  بـالرغایة1998-02-09

الخالدي   أحالم 21028422 قریب من الجید11512.72  بـحجوط1998-04-30

حمزة   أسماء 21028437 قریب من الجید11613.72  بـعین طایة1998-05-18

بلخیري   أسامة 21028431 مقبول11710.32  بـعین طایة1998-06-24

بروان   أحمد عبد الرحمان 21028428 جید11815.08  بـالحراش1998-09-18

بابوري   أحمد یاسین 21028429 قریب من الجید11912.16  بـعین طایة1998-12-08

بوقزولة   أصالة مریم 21028439 جید12014.44  بـالرغایة1999-03-14

حنصالي   الزھرة 21028535 قریب من الجید12113.18  بـاوالد خلیفة1995-12-17

ولد مخلوفي   إیمان 21028498 مقبول12210.30  بـالحراش1996-10-23

لكیرد   امین 21028550 قریب من الجید12312.60  بـبودواو1996-11-05

بوقابس   امیرة 21028546 مقبول12410.66  بـبني عزیز1997-02-26

بوكسوة   إكرام 21028486 مقبول12510.34  بـالرغایة1997-03-26

سعدي   احالم 21028526 مقبول12611.30  بـالرغایة1997-08-20

زیاني   أنیسة 21028472 قریب من الجید12712.56  بـالحراش1997-08-24

تاوفلة   أیوب 21028475 قریب من الجید12812.98  بـأوالد موسى1997-12-18

زغمار   إلھام 21028494 قریب من الجید12913.46  بـتسدان حدادة1998-01-07

مالك   انیس 21028554 قریب من الجید13012.06  بـذراع المیزان1998-01-29

شعبان   إكرام 21028488 مقبول13111.98  بـعین طایة1998-05-04

لعالوي   أیوب 21028476 مقبول13210.92  بـالحراش1998-05-05

بحري   أیوب 21028477 جید13314.02  بـالرغایة1998-05-27

عمران   إیمان 21028503 قریب من الجید13413.96  بـبرج منایل1998-06-21

بغزوز   احالم 21028527 جید13515.38  بـعین طایة1998-06-24

بغزوز   اشواق 21028534 جید13614.35  بـعین طایة1998-06-24

خالدي   إكرام 21028489 مقبول13710.70  بـباب الواد1998-07-17

ناجي   إكرام 21028490 مقبول13810.88  بـالرغایة1998-07-22

بوفدح بدیسي   إلھام 21028495 مقبول13911.56  بـحسین داي1998-08-06

بولقمة   إیمان 21028505 قریب من الجید14012.56  بـالقبة1998-08-07
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بن عبدة   إكرام 21028491 قریب من الجید14113.15  بـالرویبة1998-08-11

كریرم   إیمان 21028506 مقبول14211.12  بـعین الكبیرة1998-08-22

بوعجاجة   امیرة 21028549 قریب من الجید14313.18  بـعین طایة1998-09-03

بویسري   إیناس أغا 21028520 مقبول14411.64  بـكوستریكا1998-10-11

باجي   امال 21028543 قریب من الجید14513.35  بـالرویبة1998-10-11

بكیري   انصاف 21028553 جید14614.18  بـالرغایة1998-10-28

حافظ   ایمان 21028568 مقبول14711.02  بـاوالد موسى1994-12-29

عمیرات   بشرى 21028579 قریب من الجید14812.68  بـباب الواد1995-01-03

تبوكیوت   بشرى 21028581 مقبول14910.06  بـاوالد موسى1995-12-09

مھدي   حسام 21028599 مقبول15010.86  بـعین طایة1996-03-25

بجاوي   خدیجة 21028645 مقبول15111.52  بـالرویبة1996-10-21

حیدوش   حسینة 21028606 مقبول15210.00  بـاوالد موسى1996-11-07

طاكیة   خرفیة 21028653 مقبول15311.86  بـبودواو1997-02-17

حبشي   بسمة 21028576 مقبول15411.42  بـالرغایة1997-03-17

زواتن   خدیحة نور الھدى 21028652 مقبول15511.23  بـالرویبة1997-04-23

تعشوت   خدیجة 21028650 مقبول15611.24  بـالحراش1997-06-30

بوسیدار   حمود 21028628 مقبول15710.08  بـالحراش1998-01-31

لطرش   حسینة 21028617 جید15814.24  بـمنصورة1998-03-18

عمور   حبیب 21028596 قریب من الجید15913.58  بـتبالط1998-09-11

عصماني   ایمان 21028570 مقبول16011.14  بـاوالد موسى1998-09-17

كاله النمر   حوریة 21028635 مقبول16110.98  بـالرغایة1998-12-14

بن قراب   بسمة 21028578 قریب من الجید16213.15  بـالحراش1998-12-18

بوقابس   ایوب 21028572 مقبول16311.46  بـبني عزیز1999-01-12

فكیر   ایمان 21028571 جید16415.17  بـالحراش1999-02-21

خلوف   سلمى 21028819 مقبول16511.74  بـبوعنداس1996-09-13

زاوي   سھام 21028833 مقبول16610.42  بـبني مسوس1996-12-22

عجرید   سید علي 21028844 مقبول16711.86  بـأوالد موسى1997-07-23

بن أزواو   شكیب 21028849 مقبول16810.78  بـالمحمدیة1997-11-29

حمالیت   سلیمة 21028821 مقبول16911.76  بـحسین داي1998-05-02
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بن حفوظة   سید علي رابح 21028845 مقبول17010.90  بـباب الوادى1998-08-04

منصوري   سھام 21028835 مقبول17111.18  بـعین طایة1998-12-15

فاھم   سلمى 21028820 قریب من الجید17212.08  بـالثنیة1999-04-21

روبعي   رمیساء 21028721 مقبول17311.73  بـالرغایة1996-10-06

بجة   زھرالدین 21028755 مقبول17411.18  بـرغایة1996-11-20

عقبي بن حدوش   زھراء 21028754 قریب من الجید17512.46  بـاوالد موسى1997-02-28

زبار   رمیساء 21028722 مقبول17610.16  بـالحراش1997-03-23

بلقاضي   رمیساء 21028727 قریب من الجید17712.69  بـعین بسام1998-01-17

بن طلحة   ریمة 21028743 مقبول17810.48  بـالرویبة1998-06-07

عباس   رومیساء 21028737 مقبول17911.68  بـبرج الكیفان1998-06-21

قندیل   رمزي 21028720 قریب من الجید18012.88  بـالحراش1998-09-10

أقشور   ریمة 21028744 قریب من الجید18112.08  بـعین طایة1998-09-27

خدوسي   ریمة 21028745 مقبول18210.68  بـأوالد موسى1999-02-25
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الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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بلحنافي   یوغرطة 21029281 مقبول111.14  بـالقبة1997-06-28

بوعمرة   یونس 21029282 مقبول211.04  بـبئر العاتر1997-11-30

جراوي   یمینة 21029274 قریب من الجید313.60  بـبوروبة1998-09-17

روبعي   محمد 21029046 قریب من الجید412.28  بـأوالد موسى1995-03-02

مقفولجي   لیندة 21029037 مقبول510.10  بـحسین داي1995-05-09

بلوز   مالیة 21029044 مقبول610.12  بـدلس1996-01-24

بوشام   لبنى 21029024 مقبول710.32  بـالرویبة1996-06-01

دقوم   لزھر 21029027 مقبول810.56  بـسطیف1996-12-17

كواش   لیدیا 21029033 قریب من الجید912.96  بـبوعنداس1997-11-05

جبالي   لیندة 21029039 مقبول1010.32  بـحربیل1998-11-00

حداد   المیة 21029023 جید1115.54  بـالثنیة1998-02-05

سایج   ماریا 21029041 جید جدا1216.58  بـحسین داي1998-02-21

خرباشي   لیدیا 21029034 قریب من الجید1312.80  بـاوالد موسى1998-09-18

عمروش   لیندة 21029040 قریب من الجید1412.20  بـبرج منایل1998-11-01

حشالف   ماریا 21029042 جید1514.22  بـالرغایة1999-02-20

سماتي   ولید 21029245 مقبول1611.94  بـالعلمة1995-10-15

بولزاز   ھاني 21029225 مقبول1710.42  بـعزابة1996-06-20

بن سعدي   وسیلة 21029242 مقبول1810.58  بـاوالدموسى1997-01-08

خلفون   ولید 21029246 مقبول1910.18  بـمحمد بلوزداد1997-04-03

حداد   نورة 21029201 مقبول2010.88  بـاوالد موسى1997-11-07

موساوي   ھاجر 21029219 مقبول2110.14  بـاوالد موسى1998-01-18

خوجة   نور الھدى 21029190 مقبول2211.64  بـاوالد موسى1998-02-22

بلقاضي   یاسمین 21029253 جید2315.84  بـاالبیار1998-05-06

توشیشات   ولید 21029247 مقبول2410.04  بـأقبو1998-06-11
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بشیم   ھاجر 21029222 مقبول2510.24  بـاوالد موسى1998-07-11

أكلیل   نور الھدى 21029193 قریب من الجید2613.38  بـعین طایة1998-07-21

حموي   نھیلة 21029182 مقبول2711.04  بـالرویبة1998-07-27

لعروسي   ھدى 21029229 قریب من الجید2812.63  بـاألخضریة1998-10-22

مالح   نور الھدى 21029195 مقبول2910.54  بـعین طایة1998-11-18

بوقزانة   ھاجر 21029224 مقبول3011.44  بـعین طایة1998-12-13

حدادو   نسرین 21029176 مقبول3111.40  بـالرغایة1998-12-23

سالم   نسرین 21029178 قریب من الجید3213.94  بـأوالد موسى1999-03-17

والي   نیھال 21029203 جید3315.42  بـأوالد موسى1999-04-25

مادي   رضوان 21028704 مقبول3411.96  بـسور الغزالن1995-01-08

فتحي   رضا 21028703 مقبول3510.60  بـعین طایة1995-05-30

أبرار   رفیدة 21028706 مقبول3611.10  بـالحراش1995-08-17

موحمو   دالل 21028674 مقبول3710.58  بـاوالد موسى1996-10-13

قریش   دالل 21028675 مقبول3810.32  بـالحراش1997-03-20

سرحان   رانیا 21028690 مقبول3911.24  بـحسي داي1997-09-19

أكلیل   رانیة نسرین 21028694 قریب من الجید4012.08  بـالرغایة1997-10-24

أمقیدش   راضیة 21028686 مقبول4110.22  بـأوالد موسى1998-01-11

سنوساوي   رادیة 21028684 مقبول4210.58  بـبرج منایل1998-06-23

لكحل   رانیة 21028693 مقبول4310.30  بـعین طایة1998-08-02

بوحك   زھیر 21028771 مقبول4410.38  بـالرغایة1995-11-11

نجار   زھرة 21028767 مقبول4510.54  بـالرویبة1996-02-05

قاوة   زھیر 21028772 مقبول4610.68  بـبوسالم1996-05-05

حلیمي   زینب 21028782 مقبول4710.54  بـعین طایة1996-08-27

شمیخ   سامیة 21028794 مقبول4811.48  بـرغایة1997-02-01

مصطفاي   سعید 21028800 مقبول4910.68  بـاالخضریة1997-04-15

عثماني   زینب 21028785 مقبول5010.98  بـراس جنات1998-01-05

إمرات   صبرینة 21028877 مقبول5110.26  بـبوقاعة1996-10-24

قطاش   صارة 21028869 مقبول5210.20  بـعین طایة1996-11-22

جعفر خوجة   صبیحة 21028880 مقبول5311.82  بـالحراش1997-01-13
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منصور   عائشة 21028892 جید5414.48  بـأوالد موسى1997-05-20

عبدالمطلب   عائشة 21028893 قریب من الجید5513.22  بـشاللة العذورة1998-06-01

موحمو   عادل 21028897 مقبول5610.88  بـحسین داي1998-06-14

حریتي   صارة 21028870 قریب من الجید5713.76  بـالرویبة1998-07-13

بیاض   صارة 21028871 مقبول5811.96  بـأوالد موسى1998-08-21

لكحل   عبد الحلیم 21028905 قریب من الجید5912.04  بـالرویبة1998-09-02

حمادي   صارة 21028872 جید جدا6016.76  بـالرغایة1998-09-18

عمیر   صھیب 21028885 قریب من الجید6113.74  بـعین طایة1998-12-18

موحمو   فاطمة الزھراء بنت احمد 21028987 مقبول6210.46  بـالرغایة1995-07-01

عزون   علي 21028955 مقبول6310.38  بـاالخضریة1996-08-21

خذیر   عیسى 21028974 مقبول6410.70  بـعین طایة1997-07-06

سلمان   عبد الرحمان 21028922 مقبول6510.20  بـالرغایة1997-07-11

موجاري   عبیر 21028944 مقبول6610.68  بـالرغایة1997-09-16

بوعبد اهللا   عمار 21028968 مقبول6711.18  بـالحراش1997-11-13

عیسو   عبد القادر 21028930 مقبول6810.42  بـالحراش1998-02-20

موحمو   فاطمة الزھراء ا بنت عمر 21028986 مقبول6911.76  بـالحراش1998-02-22

لوصیف   فارس حرز اهللا 21028981 مقبول7011.74  بـالمرادیة1998-02-24

بوعوعو   عبد الكریم 21028931 مقبول7110.02  بـعین طایة1998-02-28

واقر   فطیمة 21028998 قریب من الجید7213.70  بـبوسالم1998-03-04

بوزقزي   عبد الغفور 21028927 قریب من الجید7312.06  بـعین طایة1998-06-13

صحراوي   فضیلة 21028995 مقبول7411.94  بـالحراش1998-06-21

رحماني   فراح 21028991 قریب من الجید7513.98  بـالرغایة1998-07-25

حمزة   فیروز 21029002 جید7615.06  بـالحراش1998-09-06

زقور   عبد الكریم 21028932 مقبول7711.08  بـالحراش1998-11-03

بوزقزي   فاتن 21028977 جید7815.74  بـعین طایة1998-12-03

عمیر   عالء الدین ریاض 21028952 قریب من الجید7913.74  بـحسین داي1999-06-04

زكري   محند أكلي 21029092 مقبول8010.70  بـبني ورتیالن1995-10-31

مصطفاي   مھدي 21029130 مقبول8110.66  بـمعالة1995-11-16

سلموني   مسعودة 21029118 مقبول8210.62  بـاوالد موسى1996-03-25
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رزیقي   محمد صغیر 21029087 قریب من الجید8312.60  بـالرغایة1996-04-16

تشوالق   نادیة 21029143 مقبول8410.64  بـالحراش1997-01-13

شقوفي   مروة 21029097 مقبول8511.14  بـعین طایة1997-02-07

حریدي   نبیلة 21029147 مقبول8611.94  بـاوالد موسى1997-03-09

بوحاج   محمد أمین 21029077 مقبول8710.72  بـحسین داي1997-07-25

منصور   محمد 21029070 قریب من الجید8812.20  بـعین طایة1998-01-04

قوقاش   میسبسا 21029139 قریب من الجید8912.48  بـالرویبة1998-02-06

لحمر   محمد 21029072 مقبول9010.58  بـالحراش1998-03-03

حمادوش   مروان 21029096 مقبول9111.08  بـأوالد موسى1998-04-30

بریك شاوش   نزیم 21029151 مقبول9211.16  بـالحراش1998-06-23

موساوي   مریم 21029104 قریب من الجید9312.54  بـعین طایة1998-09-08

بولعراس   محمد عبد الرؤوف 21029088 جید9415.20  بـسیدي امحمد1998-10-31

عیشور   نجاة 21029148 قریب من الجید9512.28  بـعین طایة1998-11-03

شكیر   منى 21029126 جید9614.34  بـبودواو1999-02-20

دھماص   أمینة 21028452 مقبول9710.42  بـبرج منایل1995-01-19

حلوي   أسماء 21028434 مقبول9811.04  بـاوالد موسى1996-06-26

جبار   أحمد 21028425 مقبول9911.18  بـعین طایة1996-07-20

موحمو   أمیرة 21028450 مقبول10010.68  بـاوالد موسى1997-10-09

قریش   أمال 21028444 مقبول10111.54  بـالرغایة1997-12-08

بن حوة   أحالم 21028420 قریب من الجید10213.24  بـبأوالد موسى1998-01-01

تبوكیوت   أحمد 21028427 مقبول10310.36  بـحسین داي1998-10-04

قنان   ألھام 21028441 قریب من الجید10412.86  بـأوالد موسى1998-11-27

مصطفاي   أحالم 21028423 مقبول10511.90  بـمعالة1998-12-20

معوج   إیمان 21028499 مقبول10610.84  بـبرج المنایل1996-11-26

شاوش   امینة 21028551 مقبول10710.40  بـالرویبة1997-06-20

تبوكیوت   امینة 21028552 قریب من الجید10812.42  بـحسین داي1997-08-24

طوبال   أمینة 21028470 مقبول10911.22  بـأوالد موسى1997-12-09

تالي   اسالم 21028533 قریب من الجید11012.30  بـسیدي امحمد1998-05-27

قطیش   إكرام 21028492 مقبول11111.60  بـاألخضریة1998-10-31
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حفاف   امحمد 21028545 جید11215.06  بـاوالد موسى1998-11-29

بلعابد   إیمان 21028519 مقبول11311.46  بـسطیف1999-01-06

زحاف   ایمان 21028567 مقبول11411.82  بـاوالدموسى1994-08-07

بوستة   خلیل 21028656 مقبول11510.00  بـبني عزیز1994-10-01

بوحبل   خضرة 21028654 مقبول11610.86  بـمیلة1996-01-01

عجرید   خالد 21028639 مقبول11710.74  بـأوالد موسى1996-02-24

بومسعود   بھیة 21028590 مقبول11810.82  بـالبلیدة1996-03-01

حجرس   منصف 21028598 مقبول11910.10  بـقسنطینة1996-12-11

شایب   خدیجة 21028649 مقبول12011.16  بـعین طایة1997-06-14

بلقاضي   حمزة 21028624 مقبول12110.02  بـحسین داي1997-07-28

اقسولن   خلیدة 21028655 مقبول12211.32  بـبوعندس1997-08-06

بوكحال   حمود نور االسالم 21028629 مقبول12311.38  بـالرغایة1997-11-07

بولزاز   حسام الدین 21028602 قریب من الجید12412.02  بـعزابة1998-01-17

عون   حلیمة 21028620 مقبول12511.02  بـعین طایة1998-02-03

مقدم   بالل 21028585 قریب من الجید12613.08  بـعین طایة1998-05-06

سیتواح   خدیجة 21028651 مقبول12710.82  بـحسین داي24-07-1999

بن سعدي   سماح 21028822 مقبول12810.12  بـخمیس الخشنة1994-11-06

عیشور   شریفة 21028848 مقبول12910.40  بـالرویبة1997-08-16

شكیر   شمس الدین 21028850 مقبول13010.22  بـأوالد موسى1998-01-12

تاوفلة   سھام 21028834 مقبول13110.86  بـأوالد موسى1998-04-01

قدرز   سوالف 21028838 قریب من الجید13212.46  بـالرغایة1998-05-05

سوالمیة   سمیة 21028829 قریب من الجید13312.48  بـالمسیلة1998-07-20

دالي   شمس الدین ریان 21028852 مقبول13411.84  بـالحراش1998-11-25

الموس   زكریا 21028747 مقبول13510.54  بـأوالد موسى1995-09-04

كالنمر   زكریا 21028748 مقبول13611.18  بـاوالد موسى1995-12-29

نجار   رومیساء 21028736 مقبول13711.46  بـرویبة1996-03-02

عبد السالم   رقیة 21028719 مقبول13810.00  بـعین بوسیف1996-08-04

دبوزة   زكریاء عبد النور 21028753 مقبول13910.08  بـحاسي مسعود1998-02-01

بن رجدال   ریان 21028739 قریب من الجید14012.50  بـعین طایة1998-08-10
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كعوان   رمیساء 21028730 مقبول14110.38  بـالرغایة1999-07-14
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نغاد   لحسن 21029026 مقبول111.12  بـبودواو1996-03-21

رابحي   لمیس 21029030 مقبول210.36  بـذراع المیزان1998-09-08

بو عبد اهللا   ھیبة 21029235 مقبول311.66  بـعین آزال1997-09-15

رماك   وحیدة 21029237 مقبول411.66  بـالرغایة1998-08-29

موایسي   دنیا 21028678 قریب من الجید513.40  بـعین لقراج1998-02-23

مادي   زھیرة 21028773 مقبول610.74  بـالقادیریة1995-09-05

قیدوم   زینب 21028783 مقبول710.46  بـعین طایة1997-10-13

سلیماني   عادل 21028895 مقبول811.12  بـسواقي1996-09-21

عثامنة   عبد الستار 21028923 مقبول910.98  بـإراقن1997-11-08

مفتي   فاطمة الزھراء 21028984 مقبول1011.50  بـاألخضریة1997-12-10

نیار   عصام 21028946 مقبول1110.98  بـرویبة1997-12-26

طرطاقي   كریمة 21029006 قریب من الجید1212.66  بـبني شبانة1998-07-16

العایب   مدیحة 21029094 مقبول1311.02  بـمیلة1996-11-08

تواتي   نادیة 21029144 مقبول1410.98  بـدار البیضاء1997-06-15

تالي   منال 21029124 مقبول1511.60  بـالبویرة1998-09-01

بوالعیش   أمیرة 21028448 مقبول1610.48  بـالطاھیر1997-04-26

شاوش   إبتسام 21028478 قریب من الجید1712.06  بـالرغایة1998-01-31

العایب   امیرة 21028548 قریب من الجید1813.06  بـتسالة1998-03-15

بن بلقاسم   خالد 21028638 مقبول1910.26  بـمعاویة1995-01-30

سلیماني   حكیم 21028619 مقبول2011.34  بـسواقي1995-07-15

رحالي   حبیبة 21028597 مقبول2111.12  بـسحاولة1996-03-19

قیدوم   خدیجة 21028643 قریب من الجید2212.08  بـأوالد موسى1996-04-18

بلطرش   خدیجة 21028644 مقبول2310.22  بـاألخضریة1996-08-29

نایت بكو   بلعید 21028588 مقبول2410.06  بـالرغایة1997-09-06
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بن عجال   رفیق 21028718 مقبول2510.38  بـبرج منایل1996-06-09
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الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة
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بلمرابط   یاسمین 21029665 مقبول110.60  بـبودواو1996-01-01

حدارة   نوال 21029644 مقبول210.38  بـالبرواقیة1996-10-02

بوروبة   یسمینة 21029670 مقبول310.24  بـالمنصورة1997خالل 

فارح   یاسمینة 21029669 مقبول410.50  بـمقریة1997-02-23

متوس   نورة 21029650 مقبول511.28  بـقصر البخاري1997-08-12

تھارونت   وسام 21029657 مقبول610.36  بـرغایة1997-08-31

الوناس   ولید 21029661 مقبول710.26  بـعین طایة1997-11-03

بوعیشة   وردة ججیقة 21029656 مقبول811.04  بـحسین داي1997-11-05

شنایت   یحي 21029672 مقبول911.36  بـالرغایة1997-12-05

عمیار   ھدى 21029651 جید1015.50  بـسور الغزالن1998-01-25

بلعقاب   وفاء 21029659 قریب من الجید1113.96  بـعین طایة1998-01-25

معزوز   وسام 21029658 قریب من الجید1213.02  بـالرغایة1998-02-05

وراس   نوال 21029645 مقبول1311.28  بـباب الواد1998-02-08

بوجناح   نور الھدى 21029648 جید جدا1416.64  بـالرغایة1998-02-10

مقورة   ھدى 21029652 جید1514.04  بـالحامة1998-03-04

رفاعي   ولید 21029662 قریب من الجید1612.54  بـسیدي عیش1998-10-31

مرسي   یونس 21029678 جید جدا1717.30  بـحسین داي1998-12-31

بولعراس   یسرى 21029675 قریب من الجید1813.90  بـحسین داي1999-01-27

عیبوط   لمیاء 21029572 مقبول1910.32  بـاوالد ھداج1994-11-10

حساني   المیة 21029566 مقبول2010.26  بـبودواو1995-01-16

بیرام   فاطمة الزھراء 21029544 مقبول2110.20  بـبودواو1996-01-02

أیت میمون   لیدیة 21029575 مقبول2210.32  بـعین الحمام1996-06-14

شلیغوم   كریم 21029560 مقبول2310.74  بـمینار زارزة1997-01-14

عشایبو   فدوى 21029547 مقبول2410.06  بـاألبیار1997-08-02

297من56:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حوش المخفي | متوسطة مولود قاسم نایت بلقاسم ح المخفي  | 35051: المؤسسة  

بورغود   المیة 21029567 مقبول2510.04  بـالمنار1997-11-15

بداني   لبنى 21029569 مقبول2610.46  بـالحراش1998-01-01

بن صفصاف   فوزي 21029555 جید2714.34  بـالرغایة1998-02-20

مطاعي   لبنى 21029570 قریب من الجید2812.30  بـالرویبة1998-03-08

بوسعود   كریمة 21029562 مقبول2910.00  بـالرویبة1998-03-13

بطام   فلة 21029553 مقبول3011.00  بـرغایة1998-03-20

عبیرز   فریال 21029550 قریب من الجید3112.28  بـالرغایة1998-07-04

نویوة   فریال 21029551 مقبول3211.74  بـالرغایة1998-08-23

إفلیس   محمد 21029581 جید3314.04  بـالحراش1998-08-23

عجو   محمد 21029582 مقبول3411.46  بـالرغایة1998-08-26

أیت أعراب   لینة 21029576 مقبول3511.10  بـالرغایة1998-09-06

خمخوم   كوثر 21029565 جید3615.70  بـحسین داي1998-10-20

بوغالف   فلة 21029554 قریب من الجید3713.42  بـسیدي أمحمد1998-12-03

قورطاع   ایمان 21029348 مقبول3810.30  بـالدویرة1995-06-27

دیاب   حلیم 21029368 مقبول3911.00  بـحسین داي1995-12-13

عزیزي   أمینة 21029314 مقبول4010.46  بـالحراش1996-04-29

ھدیبل   أسامة 21029297 مقبول4110.68  بـعین طایة1996-08-01

بلكزعي   حنان 21029372 مقبول4210.04  بـاراقن1996-08-25

رحموني   جھید 21029358 مقبول4310.90  بـالرغایة1996-11-27

قرماش   حمزة 21029370 مقبول4411.12  بـالرغایة1997-01-13

بریكسي   امینة 21029347 مقبول4511.12  بـدلس1997-01-15

بودلھ   اسامة 21029332 مقبول4610.32  بـعین طایة1997-03-27

ندیر   أمال 21029304 مقبول4710.90  بـالرغایة1997-06-14

ریح   ایمان 21029349 مقبول4810.94  بـالرغایة1997-07-15

غرسي   أسامة 21029300 مقبول4910.34  بـالرغایة1997-07-26

باجي   حسیبة 21029363 مقبول5010.20  بـحربیل1997-09-22

عراش   خضرة 21029382 قریب من الجید5112.44  بـمعاویة1997-10-03

خالد كبیر   حسام 21029360 مقبول5210.56  بـعین طایة1997-10-20

بوفافة   إكرام 21029322 مقبول5310.54  بـالحراش1997-10-21
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طفات   إلیاس عبد الرحیم 21029326 قریب من الجید5412.22  بـسیدي امحمد1998-02-12

بشاخ   احالم 21029331 مقبول5511.32  بـبودواو1998-03-06

دباغ   أماني فریال 21029305 مقبول5610.94  بـسیدي أمحمد1998-03-22

حجوطي   أمین 21029312 مقبول5710.48  بـعین طایة1998-04-15

بن دایخة   اسامھ 21029343 قریب من الجید5813.86  بـعین ازال1998-04-17

دردر   أنیسة 21029318 جید5915.20  بـالحمامات1998-04-22

غراب   بایة نجاة 21029352 مقبول6010.08  بـالحراش1998-04-23

یوسفي   أسماء 21029303 مقبول6111.35  بـالحراش1998-05-13

بوشوك   بادیس 21029351 جید6215.14  بـالرغایة1998-05-25

صالحي   خالد 21029375 قریب من الجید6312.76  بـالحراش1998-05-29

جطني   حسام الدین 21029361 مقبول6411.84  بـجیجل1998-06-22

بلعایب   أیمن 21029319 قریب من الجید6513.62  بـالرغایة1998-06-24

میزیري   أیوب 21029320 مقبول6610.73  بـالرغایة1998-07-06

بوشنین   بشرة 21029353 جید6715.52  بـاراقن1998-08-24

بن عبد اهللا   امال 21029346 جید جدا6816.16  بـبالحمامات1998-09-07

بوحرامة   إیمان 21029328 جید6915.52  بـبني عزیز1998-09-10

اوردان   أمیرة 21029309 قریب من الجید7012.44  بـحسین داي1998-09-11

زایر   حفصة 21029364 قریب من الجید7113.10  بـالحراش1998-10-08

بن تركیة   إكرام 21029324 قریب من الجید7212.65  بـالثنیة1998-10-30

بوكابوس   أمین 21029313 قریب من الجید7313.74  بـالرویبة1998-11-26

ربیع   أمیرة دالل 21029310 جید7414.12  بـالقبة1998-12-04

شھب العین   خدیجة 21029381 جید7515.21  بـحسین داي1999-01-04

حدارة   حنان 21029373 مقبول7610.30  بـالبرواقیة1999-03-05

عیوش   أنس 21029315 مقبول7711.68  بـالحراش1999-05-17

بن عبد الغاني   زینب 21029412 مقبول7810.28  بـالرغایة1995-11-30

حنیش   شیماء 21029465 مقبول7910.74  بـالرغایة1995-12-27

بوكالة   سیلیة 21029457 مقبول8011.18  بـبني موحلي1996-01-01

العلوي   رشید 21029398 مقبول8110.36  بـلرغایة1996-01-05

أسامة   طبال 21029482 مقبول8210.52  بـعین طایة1996-01-17
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حركاتي   رضوان 21029399 قریب من الجید8312.38  بـالرغایة1996-04-24

سالمي   سھام 21029447 مقبول8410.16  بـتیزي وزو1996-05-02

باشن   زكریاء 21029407 مقبول8510.22  بـبودواو1996-05-09

ھواري   سارة 21029417 مقبول8610.63  بـرویبة1996-11-27

سعدودي   سومیة 21029455 مقبول8710.16  بـأوالد ھداج1996-12-02

مقورة   خولة 21029395 مقبول8810.62  بـبودواو1997-01-11

فاسي   سمیر 21029443 مقبول8910.84  بـمزلیة1997-02-03

لغراب   ریمة 21029406 مقبول9010.79  بـالرغایة1997-02-28

بن زنون   شیماء 21029466 مقبول9110.98  بـالرغایة1997-06-25

بن عبد الغاني   رقیة 21029400 مقبول9211.04  بـالرغایة1997-10-31

المانع   رزیقة 21029397 قریب من الجید9312.20  بـاوالد موسى1997-12-05

بن سعد اهللا   شمس الھدى 21029460 قریب من الجید9412.10  بـسطیف1998-01-04

ماجي   سھام 21029449 قریب من الجید9512.46  بـالقبة1998-01-08

ریغي   سھام 21029450 جید9614.76  بـعین طایة1998-01-08

زقومي   رمیساء 21029401 مقبول9711.22  بـالرغایة1998-01-22

بودریاس   سید أحمد 21029456 قریب من الجید9812.42  بـالقصبات1998-03-04

بوجرادة   شیراز 21029464 مقبول9910.33  بـحسین داي1998-03-09

قحام   زین الدین 21029411 قریب من الجید10012.96  بـالحمامات1998-04-07

رزوق   صافیة 21029472 قریب من الجید10113.06  بـمقرة1998-04-09

ثابت   صبیحة 21029476 مقبول10211.08  بـعین السبت1998-05-02

عمریوي   سامیة 21029421 مقبول10311.42  بـبعمر1998-05-28

علیالش   ریاض 21029404 مقبول10410.24  بـسعید حمدین1998-06-03

بلمرابط   سارة 21029419 مقبول10511.52  بـالرغایة1998-06-16

حریتي   صبرینة 21029475 جید جدا10616.65  بـجیجل1998-07-29

شرغال   شیماء 21029469 قریب من الجید10713.42  بـالرغایة1998-08-14

بداني   سلیم 21029427 مقبول10810.02  بـالحراش1998-09-18

بن عبد المومن   صارة 21029471 قریب من الجید10913.06  بـعین طایة1998-09-21

لغواطي   زینب 21029414 مقبول11010.14  بـسیدي محمد1998-12-19

بلكزعي   رمیساء 21029402 مقبول11110.50  بـرغایة1998-12-24
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ریاح   شیماء 21029470 مقبول11211.25  بـالشلف1999-03-30

بوسعود   عبد الرزاق 21029502 مقبول11310.06  بـالرویبة1995-09-24

حمانة   عماد 21029521 مقبول11411.46  بـبوقاعة1995-10-15

خیذر   فاتح 21029528 مقبول11510.56  بـالرغایة1996-12-09

زعبار   عماد 21029523 مقبول11611.72  بـعین أزال1997-03-05

ھارون   فارس 21029531 مقبول11710.54  بـبابور1997-03-14

سالطنیة   فارس 21029532 قریب من الجید11812.28  بـرغایة1997-04-08

عباسي   فاتح 21029529 مقبول11911.40  بـعین لقراج1997-07-07

مسعودي   عبد اهللا 21029506 مقبول12010.12  بـبرباشة1997-07-17

قرور   عبد النور 21029511 مقبول12110.86  بـحسین داي1997-10-06

بوصبیعات   عفاف 21029519 قریب من الجید12212.30  بـحسین داي1998-04-01

مجقان   عبد الھادي 21029512 قریب من الجید12312.76  بـالریاض المملكة العربیة 1998-07-05

عاللو   عبد الجلیل 21029495 مقبول12410.12  بـأوالد موسى1998-07-14

ساحلي   عبیر ربیحة 21029514 قریب من الجید12512.98  بـشلغوم العید1998-12-23

ناجوي   عبد الحمید 21029497 قریب من الجید12612.46  بـباب الوادي1999-04-10

منااهللا   عزة 21029515 مقبول12710.32  بـشارع محمد بلوزداد1999-04-17

سعدوني   منال 21029616 مقبول12810.88  بـحسین داي1995-10-11

عدنان   منال 21029617 مقبول12910.36  بـالقبة1996-07-06

إبدیون   مختار 21029599 مقبول13010.90  بـبوقاعة1996-08-07

بن بالة   مسعودة 21029612 مقبول13110.50  بـأوالد ھداج1997-01-04

بوربعطاش   مروة 21029601 مقبول13210.18  بـالرغایة1997-01-15

معاشي   مریم 21029606 مقبول13311.22  بـحسین داي1997-01-21

عقاب   مونة 21029621 مقبول13411.66  بـواد السمار1997-01-23

بلقریمط   مریم 21029607 مقبول13511.36  بـبني عزیز1998-02-08

عماریة   نسرین 21029631 مقبول13610.84  بـاألبیار1998-02-17

مزیمش   مریم 21029608 جید13715.08  بـاوالد ھداج1998-04-01

لقصیر   نسیبة 21029632 جید جدا13817.60  بـرویبة1998-05-01

غربي   مریم 21029609 جید13915.20  بـعین طایة1998-05-16

حمیود   محمد حسام الدین 21029595 قریب من الجید14013.30  بـحاسي مسعود1998-07-12

297من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حوش المخفي | متوسطة مولود قاسم نایت بلقاسم ح المخفي  | 35051: المؤسسة  

مزیاني   ملیزة 21029615 قریب من الجید14112.98  بـالجزائر الوسطى1998-08-02

لبیض   مریم 21029610 جید14215.12  بـإراقن1998-08-08

یسرف   مروة 21029602 مقبول14311.88  بـالرویبة1998-09-03

مجقان   محمد عبد المنعم 21029597 قریب من الجید14412.98  بـباب الواد1998-09-13

طباخ   مروى 21029605 قریب من الجید14513.84  بـالرغایة1998-09-23

بوعبیبسة   مروة 21029603 جید14614.46  بـفرجیوة1998-11-10

بولكرب   مھدیة 21029622 جید14714.65  بـاوالد موسى1998-12-08

بوطیح   مصطفى أمین 21029613 مقبول14810.30  بـالرغایة1999-03-17

297من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
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بن نملة   یاسمین 21029666 مقبول110.46  بـالرغایة1996-06-30

براھمة   فریدة 21029552 مقبول211.44  بـسطاح المنار1995-03-11

بوثلجة   لمیس 21029574 مقبول311.84  بـالرغایة1998-07-17

بویعقوب   لمیاء 21029573 مقبول410.56  بـالرغایة1998-08-20

حمور   كنزة 21029564 مقبول511.71  بـعین طایة1998-11-19

جواجة   خدیجة 21029378 مقبول610.28  بـبابور1996-01-29

فراح   أحمد 21029295 مقبول710.50  بـباب الواد1997-07-03

عصمان   أسماء 21029302 جید814.62  بـالرغایة1998-02-23

بوشحدان   أمیرة 21029308 مقبول910.82  بـالقبة1998-08-08

تباني   إحسان مریم 21029321 مقبول1011.32  بـاالبیار1998-08-24

بوقفة   أسامة 21029301 مقبول1110.22  بـالرغایة1998-10-20

بن خلیفة   سمیرة 21029445 مقبول1210.20  بـعین طایة1996-05-15

خزري   خلیل 21029393 مقبول1310.06  بـالعلمة1996-10-13

عبیدر   سعیدة 21029425 مقبول1411.62  بـالرویبة1996-11-24

مسموس   صلیحة 21029478 مقبول1510.52  بـبابور1997-02-11

یبقى   سعاد 21029423 مقبول1611.28  بـعین لقراج1997-08-23

زیار   سلیمة 21029429 مقبول1710.86  بـالرویبة1998-03-01

فراح   سلیم 21029428 مقبول1811.68  بـباب الوادي1999-06-08

بوشنین   فؤاد 21029527 مقبول1911.18  بـاراقن1995-05-03

واضح   عبیر 21029513 مقبول2011.14  بـعین أزال1996-02-14

الدي   عبد الحكیم 21029496 مقبول2110.82  بـعین بسام1996-08-11

بو عبد اهللا   عزیزة 21029516 مقبول2210.56  بـنقاوس1998-02-09

زراد   علجیة 21029520 قریب من الجید2312.40  بـالقبة1998-02-22

كویحل   نجاة 21029628 مقبول2411.52  بـإراقن1995-11-11

297من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| حوش المخفي | متوسطة غربي سالم حوش المخفي الجدیدة  | 35052: المؤسسة  

عموري   نبیلة 21029627 مقبول2511.50  بـتیزي وزو1998-01-12

كتال   مراد 21029600 مقبول2611.71  بـالرغایة1998-06-24

297من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| اوالد ھداج | أ ھداج - متوسطة البشیر اإلبراھیمي  | 35062: المؤسسة  

ریحاني   یوسف 21029940 مقبول111.48  بـمنعة1997-01-29

عیسات   یونس 21029945 قریب من الجید212.02  بـحسین داي1997-03-19

إلكرودار   یوسف 21029942 قریب من الجید312.08  بـعین طایة1998-06-19

حنتوت   یوسف 21029943 قریب من الجید412.56  بـبوزریعة1998-07-21

بلخضر   رؤوف 21029777 مقبول510.38  بـسیدي احمد1995-01-29

مسعودي   أیوب 21029709 مقبول610.82  بـرویبة1995-10-26

مكي   أمینة 21029705 مقبول710.20  بـحسین داي1995-12-04

تشامقجي   ایمان 21029741 مقبول811.14  بـالرغایة1996-01-29

تشوافت   جمال 21029754 مقبول910.64  بـسیدي امحمد1996-06-18

بویموت   ایوب 21029748 مقبول1011.34  بـالحراش1996-06-26

بوعكیشة   ایمان 21029742 مقبول1110.38  بـسیدي امحمد1996-10-04

طالب   ایمان 21029743 مقبول1210.58  بـاوالد موسى1996-10-22

روبة   أسامة 21029696 مقبول1311.70  بـالرویبة1996-11-10

مسعودي   حفصة 21029762 قریب من الجید1412.28  بـعین طایة1997-01-01

عالم   إلھام 21029716 مقبول1511.82  بـالرویبة1997-04-14

بوشالغم   حكیمة 21029763 جید1615.70  بـالرغایة1997-07-14

سعیدون   حیاة 21029766 مقبول1710.06  بـالرغایة1997-09-17

اوكساري   اسماء 21029723 مقبول1810.92  بـالرغایة1997-09-26

بومدین   امیرة 21029739 قریب من الجید1913.38  بـاوالد ھداج1997-09-29

حفیظ   ایمان 21029744 جید2014.96  بـالرغایة1997-11-07

بوظھر   إلھام 21029717 قریب من الجید2112.10  بـاألبیار1998-02-05

العربي   خدیجة 21029773 قریب من الجید2213.34  بـالرویبة1998-02-07

مسعودي   جالل 21029753 قریب من الجید2312.26  بـالرویبة1998-02-18

عیاد   أمینة 21029706 مقبول2411.86  بـحسین داي1998-02-28

297من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| اوالد ھداج | أ ھداج - متوسطة البشیر اإلبراھیمي  | 35062: المؤسسة  

صایب   ام كلثوم 21029726 قریب من الجید2512.74  بـالحراش1998-04-09

لعزیب   إدریس 21029712 قریب من الجید2612.74  بـحسین داي1998-04-16

بوضربة   امال 21029727 مقبول2710.48  بـالقبة1998-04-25

زبار   حسام الدین 21029759 قریب من الجید2812.24  بـعین وسارة1998-05-19

بلعریبي   ایمان 21029745 قریب من الجید2913.92  بـاالخضریة1998-09-03

وحشي   الیمین 21029725 مقبول3010.22  بـبریكة1998-10-18

جندل   خداوج 21029767 مقبول3110.04  بـالرغایة1998-11-14

صایب   أحالم وسام 21029691 مقبول3210.98  بـورقلة1999-01-16

عالم   أیمن 21029708 قریب من الجید3313.04  بـالحراش1999-02-02

زغلي   ایمان 21029746 مقبول3410.10  بـحسین داي1999-02-21

بوخیار   رحمة 21029792 مقبول3511.58  بـالرویبة1996-04-17

علیوان   لیندة 21029864 مقبول3611.06  بـرغایة1996-06-21

بوزید   فاطیمة 21029855 مقبول3711.18  بـالحراش1996-08-05

جزار   زینب 21029807 مقبول3810.90  بـالرغایة1998-02-24

قنفاف   زكریا عبد الرؤوف 21029800 قریب من الجید3912.40  بـحسین داي1998-04-26

كیباشي   ریمة 21029798 مقبول4011.86  بـعین طایة1998-05-10

تشامقجي   شیماء 21029826 جید جدا4116.10  بـالرغایة1998-05-23

بركون   عبد المالك 21029845 مقبول4210.62  بـالدار البیضاء1998-05-28

سیدي علي   فاطمة 21029852 مقبول4311.72  بـرغایة1998-06-06

علیق   فاطمة 21029853 مقبول4411.78  بـرغایة1998-06-06

بوبزو   عبد المالك 21029846 مقبول4510.72  بـحسین داي1998-06-08

عالق   صوفیا 21029828 قریب من الجید4612.06  بـسیدي أمحمد1998-06-14

فرحاتي   عبدالرحیم 21029847 قریب من الجید4713.48  بـالعلمة1998-06-21

مریم   محمد 21029869 مقبول4811.18  بـالرغایة1998-07-28

بن طلحة   رحاب 21029791 قریب من الجید4912.30  بـالحراش1998-08-03

بودلة   عبد الحق 21029840 مقبول5010.50  بـحسین داي1998-08-20

علوش   فراح رقیة 21029856 جید جدا5116.42  بـسیدي عیش1998-09-25

حاجي   رقیة 21029795 جید جدا5216.04  بـتیزي وزو1998-10-16

زدیار   فاطمة الزھراء 21029854 قریب من الجید5312.08  بـالرغایة1998-11-08

297من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| اوالد ھداج | أ ھداج - متوسطة البشیر اإلبراھیمي  | 35062: المؤسسة  

جندل   رومیساء 21029796 مقبول5411.06  بـالرغایة1998-12-17

بلمرابط   ریمة 21029799 قریب من الجید5513.38  بـالرویبة1998-12-18

مسعودي   صوفیا 21029839 قریب من الجید5612.42  بـالرغایة1999-01-16

حمدي   ریمان 21029797 قریب من الجید5712.78  بـبوزریعة2000-03-06

صعیب   نزیھة 21029906 مقبول5811.00  بـالرغایة1995-04-19

كمال   منار 21029896 مقبول5910.40  بـالرغایة1995-12-01

دھیلیس   نسرین 21029909 مقبول6011.36  بـالرغایة1997-05-10

عمریو   مریم 21029889 جید6114.74  بـالرغایة1998-01-04

فرجاني   یسرى 21029928 مقبول6211.82  بـالرویبة1998-01-09

حفراد   مریم 21029890 مقبول6311.20  بـالرغایة1998-03-30

موساوي   ھیبة 21029919 قریب من الجید6413.24  بـحسین داي1998-05-18

شعواد   نسرین 21029912 قریب من الجید6512.50  بـعین طایة الجزائر1998-06-26

قسنطیني   منال 21029897 قریب من الجید6612.96  بـالرغایة1998-07-07

زناتي   نسرین 21029913 مقبول6711.34  بـالرغایة1998-10-03

علیوة   منال 21029900 مقبول6811.32  بـحسین داي1999-04-14

یعقوب   نادیة 21029903 قریب من الجید6912.64  بـالرویبة1999-07-25

297من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| اوالد ھداج | متوسطة الشھید رباحي عمر أوالد ھداج الجدیدة  | 35063: المؤسسة  

عمري   یونس 21029944 مقبول110.60  بـدار البیضاء1996-03-11

جابر   حسام 21029758 مقبول210.06  بـبني عزیز1994-05-14

نجار   خدیجة 21029771 مقبول310.92  بـالقادریة1995-03-05

مرزوقي   أمین 21029703 مقبول410.24  بـالقبة1995-06-06

قطاش   أمینة 21029704 مقبول511.24  بـالرغایة1995-07-15

قلیل   حسیبة 21029760 مقبول610.06  بـأمریج درقینة1996-03-13

صالحي   احالم 21029721 مقبول710.00  بـالرویبة1996-06-25

زروق   خدوجة 21029770 مقبول810.32  بـالحراش1996-10-23

واضح   امیرة 21029728 مقبول911.86  بـالحراش1996-12-01

مرزوقي   إیمان 21029720 قریب من الجید1013.58  بـحسین داي1996-12-03

نعیمي   اسماء 21029722 قریب من الجید1112.22  بـالزبربر1997-02-01

بوزقزي   أسامة 21029697 مقبول1210.32  بـالرغایة1997-02-06

طوالش   أمیرة 21029702 مقبول1310.70  بـالرویبة1997-10-21

موزاوي   حنان 21029765 قریب من الجید1412.46  بـالرغایة1997-12-02

شعنان   حبیبة 21029757 مقبول1511.76  بـالرغایة1998-01-24

نایت حموش   جوھرة 21029755 مقبول1610.66  بـالحراش1998-03-12

سریدي   خدیجة 21029774 قریب من الجید1712.60  بـباب الوادي1998-05-01

حمادي   إلھام 21029718 قریب من الجید1813.40  بـالدار البیضاء1998-06-20

قسوم   دنیة 21029776 جید1914.08  بـأوالد ھداج1998-08-02

بن الشیخ الحسین   أسیا 21029700 جید2014.82  بـباب الواد1998-08-13

فرحاني   خدیجة 21029775 مقبول2111.04  بـأوالد موسى1998-09-09

كابر   أمینة 21029707 قریب من الجید2212.42  بـالقصبة1998-09-25

شمیخ   ایمان فاطمة كوثر 21029747 مقبول2311.46  بـالقبة1998-09-29

إدیر   أسامة 21029698 جید2414.06  بـحسین داي1998-10-11

297من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| اوالد ھداج | متوسطة الشھید رباحي عمر أوالد ھداج الجدیدة  | 35063: المؤسسة  

بودربالة   إسالم 21029713 مقبول2511.16  بـعین طایة1999-01-01

زواي   عدالن 21029849 مقبول2610.70  بـعین الطایة1996-02-12

واضح   كوثر 21029859 مقبول2710.96  بـالرغایة1996-06-27

دعاس   مریم 21029877 مقبول2810.40  بـتاورة1996-07-12

أوریحان   عبد الرحمان 21029841 مقبول2911.14  بـبوزقزة1996-12-07

دلھوم   شیماء 21029825 مقبول3011.62  بـعین الحجل1996-12-15

بكري   مریم 21029878 مقبول3110.20  بـالرغایة1997-09-23

حسیان   سلمى 21029817 قریب من الجید3212.30  بـأوالد ھداج1998-01-03

عیسات   رانیة وسام 21029790 مقبول3310.28  بـبوزریعة1998-03-31

صالحي   كریمة 21029857 قریب من الجید3413.94  بـالرغایة1998-07-07

ھنوز   عبد الرحمان 21029843 مقبول3511.14  بـعین الكبیرة1998-09-17

سالوي   سلمى 21029818 مقبول3611.22  بـالقبة1998-10-10

أحمد ناصر   محمد جابر 21029872 مقبول3710.32  بـمنصورة1998-10-25

درعي   زھرة 21029804 جید3814.60  بـالرویبة1998-10-28

صیاد   رشاد 21029793 مقبول3910.32  بـالرغایة1999-02-09

بوشلخ   مصطفى 21029894 مقبول4010.96  بـباینان1994-03-04

كیال   نسرین 21029907 مقبول4110.18  بـالرغایة1995-04-05

یشیر   مصعب 21029895 مقبول4211.84  بـأوالدموسى1996-03-08

بن بیدة   یسرى 21029927 مقبول4311.44  بـعین الكبیرة1997-01-30

خضري   نور الھدى 21029915 مقبول4410.78  بـالجلفة1997-02-27

شرماط   ھشام 21029917 مقبول4510.38  بـالرغایة1997-05-31

خنور   نسرین 21029911 مقبول4610.40  بـالرغایة1997-11-30

كدیرة   مریم 21029891 مقبول4711.72  بـالرغایة1998-04-01

سبتي   وسام 21029922 جید4815.14  بـالرغایة1998-04-30

زقور   وداد 21029921 مقبول4911.84  بـبودواو1998-05-12

موسوني   ھند مفیدة 21029918 مقبول5011.54  بـحسین داي1998-05-15

بن معمر   مریم 21029892 قریب من الجید5112.10  بـسیدي امحمد1998-07-24

موسوني   منال 21029898 جید جدا5216.23  بـحسین داي1998-10-19

حمدي   یحي 21029926 مقبول5311.38  بـالرغایة1999-01-02

297من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| اوالد ھداج | متوسطة الشھید رباحي عمر أوالد ھداج الجدیدة  | 35063: المؤسسة  

سعیدون   منال 21029899 جید5414.24  بـاوالد ھداج1999-02-01

297من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 1بودواو | بودواو - متوسطة محمد محساس  | 35073: المؤسسة  

عبقري   أمینة 21030026 مقبول110.81  بـالرغایة1996-05-25

طوبالي   أحمد 21029964 مقبول210.69  بـحسین داي1996-07-06

أمالل   أسماء 21029989 جید جدا316.02  بـالرغایة1999-02-22

دیدي   إبتسام 21030059 مقبول411.00  بـبودواو1997-09-04

لوبار   إیمان 21030092 مقبول511.32  بـبودواو1998-12-03

محنان   إسحاق عماد الدین 21030067 قریب من الجید612.22  بـعین طایة1999-01-01

سایح   عبد الرؤوف 21030565 مقبول710.90  بـالرویبة1996-01-21

بن عیسى   عبد الرحمان 21030568 مقبول811.30  بـقدارة1997-07-05

طیبي   عبد الرحمان عبد الحمید 21030573 مقبول910.00  بـسیدي أمحمد1997-08-15

بخاري   عبد المالك 21030594 قریب من الجید1013.08  بـحسین داي1997-09-01

العطافي   عبد الكریم 21030586 قریب من الجید1112.68  بـحسین داي1998-04-22

بوجلطیة   عبد اإللھ 21030556 مقبول1211.86  بـالشلف1998-05-25

سالمي   عبد الرؤوف 21030566 قریب من الجید1312.50  بـسیدي أمحمد1998-07-10

شیوخ   عبد الصمد 21030581 مقبول1410.86  بـحسین داي1998-10-11

بوكموش   عمر 21030640 مقبول1510.10  بـرویبة1996-01-01

عكوش   فارس 21030665 مقبول1611.38  بـحسین داي1996-08-26

قاسمي   فلة 21030694 مقبول1710.72  بـالقبة1997-02-11

آیت زیان   فاطمة الزھراء 21030673 قریب من الجید1813.12  بـبودواو1998-03-01

میسوم   عمر 21030645 جید جدا1916.32  بـحسین داي1999-01-16

شبوب   لینا 21030762 مقبول2011.24  بـالرغایة1999-02-14

تفاحي   نورالھدى 21031020 مقبول2110.50  بـرویبة1997-05-09

لبزة   وداد 21031064 مقبول2211.04  بـالرغایة1997-06-12

حمزة   یاسمین 21031094 مقبول2311.10  بـالحراش1997-08-01

غربي   ھدى 21031041 مقبول2410.90  بـالرغایة1998-03-13

297من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1بودواو | بودواو - متوسطة محمد محساس  | 35073: المؤسسة  

قوقام   ھشام 21031057 جید جدا2516.84  بـبوروبة1998-04-09

بوقاسم   یونس 21031159 قریب من الجید2612.86  بـعین طایة1998-10-31

شاكي   امین 21030145 مقبول2710.06  بـاالخضریة1993-05-23

صفرون   اكرام 21030123 قریب من الجید2812.24  بـالرغایة1997-08-15

بن كریرة   امال 21030140 مقبول2911.18  بـبودواو1997-12-11

بویري   العز عبد السالم 21030130 مقبول3010.32  بـتودیال إسبانیا1999-05-10

حمادي   جازیة 21030194 مقبول3110.74  بـباب الواد1998-04-28

قالتي   امین 21030157 جید جدا3216.70  بـبودواو1998-08-24

بوحالسة   بلقاسم 21030182 قریب من الجید3312.14  بـعین طایة1998-12-16

مفتي   خدیجة 21030273 مقبول3411.16  بـحسین داي1996-10-03

بھاللي   حوریة 21030261 قریب من الجید3512.88  بـبودواو1998-02-22

خولة   حیاة نسیمة 21030264 مقبول3611.32  بـالرغایة1998-02-27

مرج   رانیا 21030295 مقبول3710.20  بـحسین داي1998-05-08

بداش   محمد أنیس 21030811 مقبول3810.02  بـبرج بوعریریج1995-11-22

خادر   محمد مروان 21030845 قریب من الجید3913.58  بـبوزریعة1998-01-11

قزولة   محمد نسیم 21030857 مقبول4011.60  بـعین طایة1998-07-09

سماني   مصطفى 21030890 قریب من الجید4113.64  بـالرغایة1998-07-24

بن عمروش   محمد ھشام 21030858 مقبول4210.96  بـرغایة1998-08-27

مامي   محمد شرف الدین 21030835 جید جدا4316.30  بـتنس1998-09-20

العتروسي   محمد أمین 21030808 جید4415.86  بـالحراش1998-12-23

صفرون   نسرین 21030966 مقبول4510.14  بـالرغایة1996-06-11

بوصالح   ندیر 21030956 مقبول4610.36  بـحسین داي1996-11-28

سعداوي   مولود 21030925 مقبول4710.04  بـتیزي وزو1997-05-19

أوباھي   نسرین 21030973 مقبول4810.04  بـعین طایة1998-04-15

بوزارة   رمضان 21030326 مقبول4910.28  بـالرغایة1996-01-17

الطیف   رشا 21030319 مقبول5010.44  بـالرغایة1997-04-13

مسعودان   رانیة 21030309 مقبول5110.14  بـالرغایة1997-12-22

بوشابو   زكریاء 21030342 مقبول5210.80  بـحسین داي1998-09-13

بوشقور كبیر   سارة 21030388 قریب من الجید5312.30  بـبوزریعة1998-10-09

297من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1بودواو | بودواو - متوسطة محمد محساس  | 35073: المؤسسة  

بلعید   سارة 21030389 مقبول5411.50  بـالرغایة1998-10-23

زرقاني   سلمى 21030418 قریب من الجید5513.96  بـالرغایة1998-08-10

رحمون   سلمى 21030420 جید جدا5616.78  بـالرغایة1999-01-01

حمداني   لیدیة 21030744 مقبول5710.88  بـبوغني1996-08-01

بن شعلیة   لطیفة 21030740 قریب من الجید5812.04  بـبودواو1998-05-10

القریشي   شیماء 21030495 قریب من الجید5913.73  بـالرغایة1998-09-19

عامر   عادل 21030543 مقبول6010.52  بـبودواو1998-09-23

297من72:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 1بودواو | بودواو - متوسطة رابح برواقن  | 35074: المؤسسة  

ربیعي   أمینة 21030025 مقبول110.12  بـعین طایة1996-05-12

بن حمیدات   أمینة 21030031 مقبول210.72  بـزموري1998-04-12

زینات   أمیرة 21030014 مقبول310.62  بـحسین داي1998-09-20

بن مرزوقة   أسماء 21029987 مقبول411.88  بـعین طایة1998-10-18

لعلق   أنیسة 21030038 مقبول511.04  بـبودواو1998-10-29

ماموزي   أسماء 21029988 جید جدا616.00  بـالحراش1998-11-09

بودیسة   أحالم 21029961 مقبول711.14  بـالرغایة1998-11-24

أوریحان   إكرام 21030075 مقبول811.34  بـالرغایة1996-12-02

عیساوي   إیمان 21030087 مقبول911.92  بـبودواو1996-12-05

بلقاجي   عبد اللطیف 21030587 مقبول1011.10  بـاألخضریة1995-10-23

فتحي   عبد الرؤوف 21030564 مقبول1110.46  بـالحراش1995-11-26

زواوي   عبد الرحمن 21030574 مقبول1210.04  بـالرغایة1997-08-31

تومي   فریال 21030684 مقبول1310.24  بـبودواو1994-05-28

طالب   فارس 21030663 مقبول1410.66  بـبودواو1994-08-08

عثماني   فاطمة الزھراء 21030670 مقبول1510.64  بـبودواو1994-09-03

اسلماني كبیر   عمر 21030639 مقبول1610.18  بـالرویبة1995-12-15

قرقب   فردوس 21030683 مقبول1711.29  بـبسكرة1996-04-01

بوطیش   فاطمة الزھراء 21030672 مقبول1810.04  بـعین طایة1996-10-26

أوریحان   عمر 21030642 مقبول1911.06  بـبودواو1996-12-26

بوطالب   فرید 21030690 مقبول2010.08  بـالرغایة1997-09-14

حدار   فایزة 21030679 مقبول2111.30  بـبودواو1998-01-02

صباحي   محمد 21030781 مقبول2211.08  بـملیانة1997-01-20

غرباوي   محمد 21030786 مقبول2311.12  بـتبسة1998-01-30

بوترعة   لیلیا 21030759 مقبول2411.14  بـحسین داي1998-03-30

297من73:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1بودواو | بودواو - متوسطة رابح برواقن  | 35074: المؤسسة  

دوداح   محمد 21030791 قریب من الجید2512.04  بـبودواو1998-10-05

عبدي   محمد 21030793 مقبول2610.88  بـاألبیار1998-12-27

تونسي   محمد 21030794 مقبول2711.12  بـبودواو1999-03-24

حیان   وردة 21031067 قریب من الجید2812.78  بـالرغایة1997-04-20

زیاد   ھالة 21031033 جید2914.02  بـتونس1998-08-16

مسلم   نھال 21031006 مقبول3010.94  بـالرویبة1999-11-14

تیزروین   یعقوب 21031135 مقبول3110.68  بـبودواو1998-02-17

یوسفي   یوسف شریف 21031144 مقبول3210.02  بـحسین داي1999-04-27

خدام   یلینا كامیلیا 21031136 جید3315.12  بـالحراش1999-05-15

لعناني   حاتم 21030216 مقبول3411.02  بـاالخضریة1992-10-01

رشید   جویدة 21030214 مقبول3510.85  بـالرغایة1997-03-02

عمیار   بدر الدین 21030166 قریب من الجید3613.52  بـبرج الكیفان1999-01-05

طبوش   حسام 21030222 مقبول3710.86  بـالقبة1999-01-24

موساوي   حوریة 21030260 مقبول3811.16  بـالحراش1994-09-26

سحاري   خیرالدین 21030281 مقبول3911.10  بـعین طایة1995-01-02

بوزاویة   خالد 21030269 مقبول4011.26  بـالرغایة1998-07-07

مقاز   محمد مختار 21030844 مقبول4110.84  بـالبیض1995-06-27

یونسي   محمد زكریاء 21030832 مقبول4210.86  بـالرغایة1997-09-23

بشاري   محمد لمین 21030843 مقبول4310.02  بـبومرداس1998-08-10

محفوف   مریم 21030887 قریب من الجید4413.02  بـعین طایة1998-10-20

قویقح   محمد زین الدین 21030833 مقبول4510.88  بـالرغایة1999-08-15

قفاز   منال 21030909 جید4614.78  بـالرغایة1998-06-11

ملوعجمي   زكریاء 21030341 مقبول4710.76  بـبودواو1996-12-29

دوداح   رانیة 21030307 جید4814.25  بـرغایة1997-02-24

صبیحي   ریاض 21030334 مقبول4911.80  بـحسین داي1997-06-23

بن بعزیز   زینب 21030369 مقبول5011.60  بـعین طایة1998-06-26

دایخي   سامیة 21030395 قریب من الجید5113.70  بـالرغایة1999-01-11

طویل   زینب 21030370 مقبول5211.28  بـبودواو1999-01-18

زنوش   سمیة 21030434 مقبول5310.66  بـالرغایة1995-02-05

297من74:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1بودواو | بودواو - متوسطة رابح برواقن  | 35074: المؤسسة  

مزیتي   سمیة 21030435 مقبول5411.04  بـالرویبة1995-07-14

نوالي   سلیمان 21030425 مقبول5511.22  بـخراطة1996-09-02

عزوني   سلمى 21030419 مقبول5611.62  بـالرغایة1998-09-05

زكور   لطفي 21030738 مقبول5711.02  بـالحراش1996-06-16

قوادري صامت   لطفي 21030739 مقبول5810.08  بـحسین داي1997-11-09

حدار   كمیلیة 21030716 مقبول5910.46  بـعین طایة1998-01-10

موساوي   صبرینة 21030519 مقبول6010.50  بـسیدي عیسى1994-06-09

بلموھوب   عادل 21030539 مقبول6110.54  بـالرغایة1994-10-17

بن یحي   شریفة 21030474 مقبول6210.16  بـبودواو1995-07-06

طبوش   عادل 21030541 مقبول6310.46  بـالقبة1997-03-07

عناب   سید أحمد 21030463 مقبول6410.64  بـبودواو1997-04-21

موسوس   سیلیا 21030471 قریب من الجید6513.66  بـالرغایة1999-01-19

شطاح   عبد األمین 21030545 مقبول6610.10  بـبوزریعة1999-04-06

297من75:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 1بودواو | بودواو -متوسطة محمد دحو | 35075: المؤسسة  

لعور   أسماء 21029979 مقبول110.26  بـالرغایة1996-06-07

بن دایمي   أسماء 21029980 قریب من الجید212.12  بـبودواو1996-07-01

مقدم   أكرم 21029991 مقبول311.30  بـرغایة1997-07-29

فحام   أمین 21030022 مقبول410.44  بـالرغایة1997-12-06

دباغي   أمیرة 21030013 جید514.86  بـالرغایة1998-08-25

تكالي   أمینة 21030032 جید615.24  بـالرغایة1998-09-29

كساس   أمال 21030008 قریب من الجید712.44  بـعین طایة1998-10-12

صدیق   أمینة 21030033 قریب من الجید812.56  بـبودواو1998-12-02

بوناب   أمیرة 21030016 مقبول910.38  بـبودواو1999-03-30

بعیو   إبتسام 21030061 قریب من الجید1012.28  بـسیدي معروف1998-01-03

كمداجي   عبد المالك ایمن 21030595 مقبول1110.84  بـباب الواد1999-02-04

عباي   فراح 21030681 مقبول1211.48  بـسیدي امحمد1996-02-02

وادو   فؤاد 21030658 مقبول1310.82  بـبودواو1996-02-05

عقبة   عالء الدین 21030630 مقبول1410.06  بـبودواو1996-10-21

نعون   فارس 21030667 مقبول1510.62  بـبودواو1998-01-07

سریم   عبدالحق 21030613 قریب من الجید1613.74  بـعي نطایة1998-01-29

بن سعیدان   علي 21030634 مقبول1711.80  بـبودواو1998-07-01

بوقراص   فاطمة الزھراء 21030676 مقبول1810.64  بـأوالد موسى1998-09-04

بسمي   فاطمة الزھراء 21030677 جید1914.34  بـبودواو1999-07-12

زرقاني   محمد 21030779 مقبول2010.28  بـالرویبة1996-10-31

سباوي   ماجدة 21030769 مقبول2111.42  بـعین طایة1998-02-14

محمودي   لیندة 21030768 قریب من الجید2212.00  بـبودواو1998-06-29

عالم   وھیب 21031088 مقبول2310.28  بـالرویبة1995-10-01

لعور   وسام 21031072 مقبول2411.48  بـبودواو1996-03-24

297من76:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1بودواو | بودواو -متوسطة محمد دحو | 35075: المؤسسة  

داوي   ھاجر 21031025 مقبول2510.40  بـالرویبة1996-08-04

صحراوي   ھناء 21031059 مقبول2611.74  بـبودواو1997-09-03

عباس   نور الھدى جازیة 21031017 قریب من الجید2712.00  بـعین طایة1997-10-25

بن شرنین   وفاء 21031081 قریب من الجید2812.71  بـالحراش1998-06-16

زونطار   یوسف 21031143 مقبول2910.08  بـالقبة1998-08-09

كباب   یاسمین 21031108 مقبول3010.50  بـالحراش1999-05-09

كمال   حمزة 21030235 مقبول3110.02  بـبودواو1996-01-05

دباغي   حسام 21030221 مقبول3211.52  بـالرغایة1996-01-19

بوذیب   بثینة 21030163 قریب من الجید3313.94  بـبریكة1998-01-04

القریشي   بشرى 21030175 جید3415.13  بـالرغایة1998-08-04

كرالد كبیر   خالد 21030266 مقبول3510.10  بـعین طایة1997-01-21

سایب   خالد 21030268 مقبول3611.36  بـعین طایة1997-06-29

عودیة   حوریة 21030262 جید3715.58  بـالرغایة1998-03-30

تیفریت   خدیجة 21030276 مقبول3810.58  بـالرغایة1998-08-13

تقرسیفي   مریم 21030877 قریب من الجید3912.16  بـالحراش1996-08-28

برواقن   مروى 21030871 جید جدا4016.96  بـالرغایة1998-01-11

زرقاني   محمد عماد 21030838 قریب من الجید4113.06  بـالرغایة1998-06-17

قریمس   مریم 21030886 قریب من الجید4212.82  بـبابور1998-09-01

زرقاني   محمد رضا 21030830 قریب من الجید4312.22  بـالرویبة1998-09-28

حالي   نسیمة 21030984 قریب من الجید4412.48  بـبودواو1998-01-18

خمیسي   نبیل 21030936 مقبول4511.98  بـبودواو1998-02-07

علوش   زھرة 21030344 مقبول4610.20  بـبودواو1995-07-26

مصطفاوي   زھرة 21030345 مقبول4710.12  بـسور الغزالن1996-11-25

طوبال   رانیة 21030308 مقبول4810.04  بـالحراش1997-09-02

بوعاج   سارة 21030383 مقبول4910.52  بـالقرارم قوقة1997-10-30

علوش   ریان 21030336 مقبول5011.16  بـتیبازة1999-01-17

مكي   رحمة 21030315 جید5114.18  بـالرغایة1999-01-30

سدرة   رحیمة 21030316 مقبول5210.44  بـالرغایة1999-02-07

بن حسان   زینب 21030372 جید5315.60  بـعین طایة1999-03-20

297من77:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1بودواو | بودواو -متوسطة محمد دحو | 35075: المؤسسة  

زیار   سمیة 21030439 مقبول5410.94  بـعین بسام1997-12-08

كریبش   سمیة 21030440 قریب من الجید5512.78  بـالحراش1998-04-02

خشة   المیة 21030730 جید5614.08  بـالحراش1998-04-25

غربي   لبنى 21030734 مقبول5711.50  بـبودواو1998-10-06

بن صبیع   لبنة 21030732 قریب من الجید5813.86  بـالرغایة1998-10-29

عبدو   صبرینة 21030522 مقبول5911.38  بـرغایة1996-07-17

شایبي دردر   شھرزاد 21030483 قریب من الجید6012.56  بـبودواو1998-04-05

297من78:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع
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شارف   أیمن 21030040 مقبول111.04  بـعین طایة1997-03-25

الشیخ بالحاج   أسماء 21029981 مقبول210.60  بـالقرارة1997-07-24

بریشي   أمینة 21030028 مقبول311.24  بـالرغایة1997-08-13

بن سعدي   أكرم 21029992 مقبول410.48  بـباتنة1998-01-01

بوشینة   أمینة 21030029 مقبول511.18  بـالرغایة1998-01-10

بوعمامة   أسماء 21029983 مقبول611.70  بـبودواو1998-03-15

ناسي   أسماء 21029984 قریب من الجید713.50  بـعین طایة1998-07-23

زرابیب   أسماء 21029985 مقبول811.40  بـبوزریعة1998-09-05

قویقح   أمیرة 21030015 مقبول911.16  بـالرغایة1998-10-12

شبعاني   أكرم 21029993 قریب من الجید1013.72  بـسیدي أمحمد1998-12-27

سلیماني   أسامة 21029976 قریب من الجید1112.36  بـالرغایة1999-01-05

بقالم   أمال 21030009 مقبول1210.04  بـالرغایة1999-01-28

بوزرقون   أیمن 21030045 جید1314.12  بـالرغایة1999-09-03

شرابي   ابراھیم 21030093 مقبول1410.08  بـالرویبة1994-05-16

جاني   ابراھیم 21030095 مقبول1511.46  بـرغایة1996-11-01

بوعمامة   إسالم 21030068 مقبول1610.28  بـالرویبة1997-02-14

حلیمي   لخضرأیوب 21030057 قریب من الجید1712.92  بـالرغایة1997-03-25

دروش   إبتسام 21030060 مقبول1810.78  بـاألخضریة1997-09-23

لمعاوي   إدریس 21030066 مقبول1910.28  بـالعلمة1997-11-14

حمدیكن   إیدیر 21030081 مقبول2011.24  بـالرغایة1998-01-11

قویقح   إسالم 21030070 مقبول2111.82  بـالرویبة1998-11-20

قشقاش   إیمان 21030091 قریب من الجید2212.64  بـبودواو1998-11-27

بن كبویة   إكرام 21030077 جید2314.42  بـسیدي أمحمد1999-01-14

أبوداود   حمزة عبد المؤمن 21030591 مقبول2410.28  بـالقبة1996-07-06
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محساس   عبد الحكیم 21030562 مقبول2510.92  بـرویبة1997-07-11

معتوق   عبد الحفیظ 21030559 مقبول2610.66  بـالرغایة1998-04-26

بوعمامة   عبد الرحمان 21030569 مقبول2711.16  بـبودواو1998-05-01

بلیلي   عبد الرحیم 21030575 قریب من الجید2813.44  بـعین طایة1998-07-17

نقاش   عبد الفتاح 21030584 قریب من الجید2912.16  بـالرغایة1998-09-18

بن عبد المؤمن   عنتر 21030657 مقبول3011.80  بـالرغایة1995-01-21

بن زیان   فاتح 21030659 مقبول3111.60  بـالحراش1995-08-02

بوعالم   عفاف 21030627 مقبول3211.10  بـاالخضریة1997-07-31

راتني   عماد 21030635 قریب من الجید3313.12  بـاألخضریة1998-01-05

بحار   فاطمة 21030669 مقبول3410.96  بـقادیریة1998-01-18

عثماني   عصام 21030625 مقبول3510.88  بـالرویبة1998-04-01

جایز   عزیز 21030624 مقبول3611.62  بـالرغایة1998-07-15

سلیماني   عماد 21030636 مقبول3710.48  بـبوعنداس1998-08-03

بن سالمة   عزالدین 21030621 مقبول3811.20  بـالرغایة1998-09-04

عرابي   عمر 21030644 مقبول3911.34  بـالرغایة1998-11-15

عمام   فاروق 21030668 مقبول4011.76  بـالقبة1998-12-18

صغیر   محجوبة 21030771 مقبول4110.86  بـالبویرة1995-11-17

فعوصي   لیندة 21030765 مقبول4210.70  بـحسین داي1997-12-31

كتاب   محمد 21030785 مقبول4310.80  بـبومرداس1998-01-25

تلمات   ماجدة 21030770 قریب من الجید4412.56  بـرغایة1998-02-25

قایة   لیندة 21030766 قریب من الجید4512.06  بـبودواو1998-03-09

بلقاضي   لیندة 21030767 قریب من الجید4613.54  بـالرغایة1998-04-21

غروط   لیلى 21030758 مقبول4711.86  بـحسین داي1998-05-23

صحراوي   محمد 21030789 مقبول4811.24  بـالرغایة1998-06-23

یسبع   محمد 21030790 مقبول4911.12  بـالمدیة1998-10-01

سھیل   وسیلة 21031080 مقبول5010.16  بـعین لقراج1995-01-26

قرومة   ھاجر 21031023 مقبول5110.30  بـبودواو1996-02-04

عبید   ھشام 21031043 مقبول5210.50  بـبودواو1996-06-09

سعیدي   ھاجر 21031026 مقبول5310.66  بـالحراش1997-05-07

297من80:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1بودواو | متوسطة خمیسي محجوب بن عجال بودواو  | 35076: المؤسسة  

شلیحي   وسام 21031076 مقبول5411.80  بـالرغایة1997-06-17

منینش   ھدى 21031040 مقبول5510.12  بـعین الكبیرة1998-01-17

عزالدین   واعلي 21031062 مقبول5611.30  بـالحراش1998-01-29

بلیلي   ھاجر 21031029 مقبول5710.56  بـالقبة1998-03-04

دعموش   ولید 21031086 جید5814.92  بـالرغایة1998-10-11

سعدي   وداد 21031065 جید5915.20  بـالشریعة1998-12-07

حموسة   ھبة سمیة 21031038 قریب من الجید6013.06  بـرغایة1998-12-08

بوزواد   یسرى 21031131 مقبول6111.12  بـالرویبة1998-09-13

بلحلو   یونس 21031160 مقبول6210.44  بـالحراش1999-08-29

العیدوسي   اكرام 21030124 جید6314.10  بـالرویبة1998-04-16

طالح   اكرام 21030125 مقبول6410.48  بـالرویبة1998-04-30

بكیس   الشیماء 21030127 جید6514.30  بـالعلمة1998-05-01

دحماني   اسالم 21030119 مقبول6610.24  بـرویبة1999-07-08

اسماعیل   العربي 21030129 مقبول6710.72  بـالجلفة1999-10-05

بن جدي   حفیظة 21030232 مقبول6811.34  بـبودواو1995-03-30

بن ھالل   تسعدیت 21030188 قریب من الجید6912.44  بـأیت نوال مزادة1996-07-05

بن جبلة   حجیلة 21030218 جید7014.08  بـسطیف1997-07-24

مزیود   بوعالم 21030186 مقبول7110.92  بـالحراش1997-11-14

مباركي   حاتم 21030217 قریب من الجید7213.56  بـسیدي أمحمد1998-04-07

درعي   حكیمة 21030234 مقبول7311.62  بـالرغایة1998-04-28

إسعد   بھجة 21030184 مقبول7410.46  بـالرغایة1998-05-18

موخبي   جازیة 21030195 قریب من الجید7513.00  بـسیدي أمحمد1998-06-25

بوصبع   بشرى 21030173 مقبول7610.74  بـعین طایة1998-07-23

حمو   بشرى 21030176 مقبول7711.28  بـالقبة1998-09-08

جاني   جوھر 21030213 قریب من الجید7813.28  بـبوزریعة1998-11-27

بن سعیدان   خیرالدین 21030282 قریب من الجید7912.10  بـالحراش1995-08-13

قاع الكاف   حنان 21030256 قریب من الجید8012.88  بـالدار البیضاء1996-12-17

تونسي   دلیلة 21030285 مقبول8110.32  بـعین طایة1997-02-10

بن طلحة   خالد 21030267 مقبول8210.28  بـبودواو1997-05-08
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خالدي   خدیجة 21030274 مقبول8310.92  بـاألخضریة1998-01-09

مراكشي   رابح إلیاس 21030293 مقبول8410.18  بـسیدي عیسى1998-05-27

شلیحي   حنان 21030259 مقبول8511.82  بـالرغایة1998-05-29

كریبي   دنیا 21030288 جید8615.54  بـتابالط1998-07-17

بطاھر   محمد رضوان 21030831 مقبول8711.04  بـقصر البخاري1995-10-06

حموم   محمود 21030861 مقبول8810.30  بـالقبة1996-01-22

تركي   منال 21030894 مقبول8911.10  بـالرغایة1996-11-15

زنان   منال 21030895 مقبول9010.00  بـالرغایة1996-11-24

قشقاش   محمد اسالم 21030818 قریب من الجید9113.40  بـالرغایة1997-05-28

درارجة   مروى 21030869 مقبول9210.36  بـالرویبة1997-08-16

بن طلحة   مریم 21030882 مقبول9311.26  بـبودواو1998-03-03

قشقاش   مروى 21030872 مقبول9411.10  بـالرغایة1998-05-20

كیسة   محمد بوزید 21030826 جید9515.90  بـالرغایة1998-06-16

عدول   محمد اغیالس 21030819 قریب من الجید9613.16  بـبني مسوس1998-06-30

باشوش   مریم 21030885 جید9714.12  بـالحراش1998-08-09

مقارمة   مروة 21030868 قریب من الجید9813.76  بـعین طایة1998-08-14

تزروتي   مروى أمیرة 21030875 جید جدا9916.12  بـرغایة1998-09-16

بوفالح   مروى 21030874 مقبول10010.40  بـرغایة1998-12-29

سریجي   محمد أمین 21030809 قریب من الجید10113.58  بـبودواو1999-01-18

بوجعطیط   محمد فوزي 21030839 مقبول10210.98  بـالقبة1999-02-14

عمارة   محمد امین 21030822 جید10314.14  بـاالبیار1999-03-12

بوزیان   نریمان 21030959 مقبول10411.52  بـحسین داي الجزائر1995-04-11

قواسمي   نادیة 21030929 مقبول10511.86  بـعین طایة1996-03-07

طاكي   نسرین 21030967 مقبول10610.38  بـحسین داي1996-07-23

مقفولجي   نسیمة 21030983 مقبول10711.08  بـالرغایة1996-08-09

قوطال   نبیل 21030935 قریب من الجید10812.36  بـأیت نوال مزادة بوعنداس1997-01-11

عرابي   موسى 21030924 مقبول10910.90  بـالرغایة1997-03-28

كفیف   منى 21030913 مقبول11011.40  بـالرویبة1997-04-27

سھیل   ناصر الدین 21030931 مقبول11111.90  بـعین لقراج1997-06-06
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عودیة   منى 21030914 مقبول11211.18  بـبودواو1997-07-06

دالي   مھدیة 21030921 مقبول11310.06  بـحسین داي1997-07-22

بوشاقور   منال 21030906 مقبول11411.76  بـعین طایة1997-09-08

بارودي   نجاة 21030940 مقبول11511.66  بـبودواو1997-09-21

بودرة   نسرین 21030971 قریب من الجید11613.44  بـسیدي أمحمد1998-02-08

ولھة   منیرة 21030919 قریب من الجید11712.92  بـعین طایة1998-03-01

شعاف   نزیھة زھیدة 21030962 مقبول11810.20  بـالحمامات عین البنیان1998-06-19

تواتي   منال 21030911 جید11914.54  بـالرغایة1998-08-09

بن قلة   نسرین 21030975 مقبول12011.12  بـسیدي أمحمد1998-09-15

بوجلطي   منى 21030915 جید12115.60  بـالرغایة1999-03-24

طالب   زینة 21030373 مقبول12210.02  بـباب الواد1995-04-10

بن عجال   ربیعة 21030313 مقبول12310.60  بـالحراش1995-11-02

كایلي   ریم 21030338 مقبول12411.14  بـعین طایة1996-06-18

مباركي   رمیساء 21030327 مقبول12510.04  بـسیدي امحمد1996-10-11

بن بورنان   سارة 21030380 مقبول12611.02  بـرغایة1997-03-17

طابلي   سارة 21030384 جید جدا12716.19  بـعین طایة1998-01-18

بن واضح   سارة 21030385 قریب من الجید12812.18  بـعین طایة1998-01-25

سیفي   ریتام 21030337 مقبول12910.90  بـالرغایة1998-04-05

بن خروف   رمیلة 21030331 مقبول13011.46  بـعین طایة1998-07-12

قدوج   زیدان 21030359 قریب من الجید13112.72  بـبوسالم1998-08-01

معتوق   زكریاء 21030343 جید13215.42  بـالقلیعة1998-09-17

العون   رانیة ریان 21030311 جید13315.74  بـعین طایة1998-10-17

زرابیب   رمیساء 21030330 قریب من الجید13412.12  بـالرغایة1998-12-02

تاوفلة   سارة 21030392 جید13514.04  بـعین طایة1998-12-24

حلیمي   سلیمة 21030429 مقبول13611.10  بـحسین داي1996-09-03

لعكف   سلیم 21030423 مقبول13710.20  بـالرغایة1997-10-02

غباش   سماح 21030432 مقبول13810.54  بـسرج الغول1998-06-14

محساس   سماح 21030433 قریب من الجید13913.78  بـالقبة1999-04-12

محمودي   لیدیة 21030743 مقبول14010.56  بـحسین داي1995-07-06
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موساوي   كمال 21030714 قریب من الجید14112.18  بـالرغایة1996-03-27

علیواش   المیة 21030728 مقبول14210.32  بـبودواو1996-11-12

رماش   كمال 21030715 قریب من الجید14312.24  بـالرغایة1998-04-14

ركاب   كسیلة 21030713 مقبول14410.56  بـالرغایة1998-05-22

بلكامل   المیة 21030731 قریب من الجید14512.70  بـعین البیضاء1998-07-17

بوحرور   لبنى 21030735 قریب من الجید14612.96  بـأوالد موسى1998-10-16

امالل   عادل 21030538 مقبول14710.58  بـالرغایة1994-08-07

معماس   صباح 21030517 مقبول14811.16  بـرغایة1995-01-13

شعبیة   سیلیا 21030469 مقبول14910.40  بـالرغایة1995-03-19

عبادة   شھرزاد 21030480 قریب من الجید15012.04  بـدلس1995-04-05

ساجي   ظریفة 21030537 قریب من الجید15112.02  بـبودواو1996-03-17

كراسي   شھیناز 21030486 مقبول15210.14  بـالعلمة1996-05-09

سلیماني   صبرینة 21030521 قریب من الجید15313.21  بـبوعنداس1996-05-22

عیسات   عایدة 21030544 مقبول15411.02  بـبوروبة1996-11-30

قوطال   سیلیا 21030470 قریب من الجید15513.10  بـأیت نوال مزادة بوعنداس1997-01-11

موساوي   صبرینة 21030524 مقبول15610.86  بـالحراش1997-01-21

بقالم   صفا مروى 21030529 مقبول15711.22  بـالرغایة1997-03-07

شعاف   صابرین دالیة 21030509 مقبول15811.72  بـالقبة1997-06-10

زقور   شھیناز 21030488 مقبول15911.84  بـبودواو1997-09-10

حركات   عادل 21030542 مقبول16011.94  بـبودواو1998-01-23

بن واضح   شھیرة 21030484 جید16115.06  بـالرویبة1998-05-12

لوراري   صبرینة 21030526 مقبول16210.76  بـرغایة1998-08-06

مقارمة   شیماء 21030493 قریب من الجید16313.10  بـعین طایة1998-08-14

بن عجال   شیماء 21030494 قریب من الجید16413.16  بـالحراش1998-09-04

بوقلیع   سیف الدین 21030468 مقبول16510.56  بـمیلیة جیجل1998-11-14

زیداني   شیماء 21030508 جید16614.92  بـعین طایة1998-12-15

بن محجوبة   صادق 21030510 مقبول16710.16  بـحسین داي1999-11-03
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 1بودواو | بودواو -یلیس-المدرسة الخاصة | 35077: المؤسسة  

لزرق   نائلة 21030928 جید115.40  بـعین طایة1999-03-15

بیة   رزان 21030317 مقبول211.20  بـالدار البیضاء1999-10-01

سعداوي   سعدیة لیدیة 21030408 مقبول310.80  بـالرغایة1999-01-12

زغدودي   شھیناز 21030473 قریب من الجید413.78  بـالحراش1998-01-15

297من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 1بودواو | متوسطة الھضبة بودواو الجدیدة  | 35078: المؤسسة  

بلخیر   أیمن 21030042 جید114.38  بـالرویبة1997-11-21

بن جدیة   أسماء 21029982 جید جدا216.08  بـالرغایة1998-02-02

مقران   أمینة 21030030 جید جدا317.90  بـالرغایة1998-03-31

بلخیر   أسامة عبد الملیك 21029977 جید415.66  بـعین طایة1998-05-28

بوحدي   أمال 21030007 قریب من الجید512.36  بـالرغایة1998-06-06

بن شھرة   أسماء 21029986 قریب من الجید612.54  بـبوروبة1998-09-07

عطار   أحالم 21029959 قریب من الجید712.82  بـبرج منایل1998-09-14

سلیني   أحالم 21029960 مقبول810.08  بـالرغایة1998-09-21

بن زبوشي   إسماعیل 21030072 قریب من الجید912.90  بـبوروبة1999-01-04

إموشان   عبد المالك 21030593 قریب من الجید1013.16  بـبودواو1996-06-11

تزروتي   عبد الرحمان 21030567 قریب من الجید1112.90  بـبودواو1996-12-28

بن عالق   عبد الرحیم 21030576 جید1214.92  بـالحراش1999-05-04

بوغراس   فارس 21030664 مقبول1311.84  بـعین طایة1996-05-27

یحیى شریف   فلة 21030693 مقبول1410.16  بـحسین داي1996-07-03

بوشامة   فاتن 21030662 قریب من الجید1512.12  بـالرغایة1996-09-08

خربوش   عبد المومن 21030607 قریب من الجید1612.28  بـسیدي امحمد1998-01-05

محیوف   فریال 21030686 مقبول1711.96  بـبودواو1998-03-19

براھیمي   عبیر 21030620 مقبول1811.46  بـوھران1998-04-24

تركي   فریال 21030688 قریب من الجید1913.28  بـالرغایة1998-10-21

بسعة   عمر 21030656 جید2015.94  بـالرویبة1999-02-02

شریفي   فطومة 21030691 مقبول2110.92  بـالحراش1999-06-03

عباس   عصام 21030626 جید جدا2216.32  بـعین طایة1999-07-06

شریف   فریال 21030689 جید جدا2316.92  بـحسین داي1999-07-06

سیفر   فراح 21030682 قریب من الجید2412.24  بـسیدي محمد الجزائر1999-07-24
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس | 1بودواو | متوسطة الھضبة بودواو الجدیدة  | 35078: المؤسسة  

بورویس   یمین مختار 21030760 مقبول2510.58  بـبني مسوس1997-06-22

اسحاق بوسحاقي   محمد 21030788 قریب من الجید2612.66  بـالرغایة1998-06-11

قادري   محمد 21030792 مقبول2711.48  بـالرویبة1998-12-06

زرابیب   یاسر 21031090 مقبول2810.30  بـبودواو1995-09-22

یعلى   وسام 21031071 مقبول2910.66  بـالحراش1996-01-18

بوزقزي   نور الھدى 21031010 مقبول3010.20  بـحسین داي1996-12-18

نواصر   ھند 21031061 قریب من الجید3112.12  بـتیزي وزو1997-11-05

تموتنور   ھاجر 21031028 مقبول3211.80  بـبودواو1998-03-04

مصلة   نور الھدى 21031014 قریب من الجید3313.48  بـعین طایة1998-04-06

دروازي   ھاجر 21031030 مقبول3411.40  بـبرج منایل1998-06-05

بوربیع   ھانیة 21031036 مقبول3510.54  بـبودواو1998-08-31

حمید   ھبة 21031037 جید3614.40  بـعین طایة1998-12-20

موسى   وسام 21031077 مقبول3711.28  بـحسین داي1998-12-21

بوثلجي   نور الدین 21031007 مقبول3811.46  بـعین طایة1998-12-29

صبري   ھاجر 21031031 جید3915.46  بـتیزي وزو1999-02-17

بوھالل   وردة 21031068 جید4014.48  بـحسین داي1999-03-26

زبوج   ھاجر 21031032 جید4115.26  بـبودواو1999-08-28

براھیمي   رمیساء یاسمین 21031110 مقبول4210.50  بـسیدي امحمد1996-12-23

لبیض   یسرى 21031128 قریب من الجید4312.54  بـاوالد رابح1997-02-09

فلكو   یسرى 21031129 مقبول4411.80  بـتیجالبین1997-09-26

زایدي   یسمینة 21031134 جید4514.48  بـسیدي امحمد1998-10-25

شین   ابراھیم 21033537 قریب من الجید4612.92  بـسیدي غیالس  شرشال1999-01-20

غرس الدین   الیاس 21030135 مقبول4710.42  بـاالبیار1995-05-21

لعیساوي   اسامة 21030111 مقبول4810.08  بـاالخضریة1995-07-18

بومرداسي   احمد 21030108 مقبول4910.46  بـالرغایة1996-06-20

بوشروري   اسامة 21030113 مقبول5010.30  بـالرغایة1997-05-29

مالوعجمي   امیر 21030142 مقبول5111.50  بـبودواو1998-02-25

اسعادي   العربي 21030128 قریب من الجید5213.24  بـعین طایة1998-06-29

علیالش   اماني 21030141 جید5314.76  بـالبویرة1998-08-15

297من87:  الصفحة  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس | 1بودواو | متوسطة الھضبة بودواو الجدیدة  | 35078: المؤسسة  

فحام   تقوى 21030189 مقبول5410.70  بـالرغایة1996-05-01

وعد اهللا   جالل الدین 21030206 مقبول5510.42  بـبوقاعة1996-05-29

براھیمي   تنھینان 21030190 مقبول5611.16  بـبوغني1996-06-19

ھدار   ثیزیري 21030192 مقبول5711.98  بـعبن طایة1998-03-31

قروابي   بدر الدین 21030165 قریب من الجید5813.62  بـحسین داي1998-04-23

بلخیري   ایوب 21030161 قریب من الجید5912.27  بـبئر العاتر1998-06-15

یاشیر   حسین عبد الرؤوف 21030230 قریب من الجید6013.80  بـالرغایة1998-07-16

الوارث   بكیر 21030178 مقبول6110.10  بـتقرت1998-09-30

غزال   إبراھیم الخلیل 21030168 مقبول6210.00  بـبودواو1998-12-05

علیان   خدیجة 21030272 مقبول6311.10  بـیسر1996-04-09

صحراوي   ذكرى 21030289 مقبول6411.02  بـبودواو1998-03-18

شیخي   رانیا 21030294 جید6514.63  بـبرج بوعریریج1998-05-02

ذراع القندول   محمد أنیس 21030812 مقبول6611.74  بـسیدي غیالس1996-08-11

بن طاعلى   محمد شكیب 21030837 جید6714.62  بـالثنیة1998-03-14

زیو   مریم 21030883 قریب من الجید6813.36  بـعین طایة1998-03-15

توریرت   مریم 21030884 جید جدا6916.50  بـحسین داي1998-04-15

برابح   محمد أمین 21030807 قریب من الجید7013.50  بـالرغایة1998-05-17

ربقي   مروة 21030866 مقبول7110.32  بـعین طایة1998-07-29

بوفجي   محمد امین 21030821 قریب من الجید7213.54  بـبودواو1998-08-04

زطوطة   مریم 21030888 مقبول7311.46  بـرغایة1999-01-03

بوقادوم   مرام 21030863 قریب من الجید7412.38  بـعین طایة1999-02-10

ونوغي   ناصر 21030930 مقبول7511.28  بـحسین داي1995-08-12

دریوش   موسى 21030923 مقبول7611.56  بـالرغایة1996-07-21

شابة   نسرین 21030974 مقبول7711.26  بـالشلف1998-04-25

كرمیش   منال 21030907 جید7814.04  بـالرویبة1998-05-19

دباغي   منال 21030908 قریب من الجید7912.88  بـالرغایة1998-06-09

حدوش   نھال 21030995 مقبول8011.26  بـالرغایة1998-09-20

بوجلطي   سارة 21030375 مقبول8110.48  بـالثنیة1994-03-12

زرابیب   زین الدین 21030361 مقبول8211.16  بـالرغایة1995-09-12
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس | 1بودواو | متوسطة الھضبة بودواو الجدیدة  | 35078: المؤسسة  

روابح   ریان 21030335 مقبول8311.56  بـالرویبة1996-07-15

دباغي   كریم رمزي 21030325 قریب من الجید8412.40  بـبودواو1997-06-18

بخوش   زھرة 21030356 قریب من الجید8512.62  بـباب الوادي1998-01-08

عبیدي   رسیم یزید 21030318 مقبول8611.08  بـعنابة1998-04-22

بودالي   زھیة 21030357 قریب من الجید8712.06  بـالرغایة1998-06-23

محمدي   رفیق 21030324 مقبول8811.54  بـاالخضریة1998-07-02

قزولة   رونق 21030332 مقبول8910.72  بـالحراش1998-11-01

زكاوي   سارة 21030390 جید جدا9016.88  بـالرویبة1998-11-04

بوسبسي   سھام 21030444 مقبول9111.68  بـلقاطة برج منایل1994-03-17

طوبال   سلیم 21030422 مقبول9210.36  بـشعبة العامر1995-12-10

رزقي   سفیان 21030413 مقبول9310.36  بـدلس1997-12-30

سعدي   سلیم 21030424 مقبول9410.36  بـذراع بن خدة1998-01-17

بلخیر   سلمى 21030417 جید جدا9516.64  بـبني عمران1998-08-08

اوباھي   كوثر 21030723 مقبول9610.84  بـالرغایة1994-11-28

بعوش   لیلى 21030745 مقبول9711.14  بـالرغایة1995-09-29

بومالل   المیة 21030725 مقبول9811.82  بـالرغایة1996-06-29

موقاري   لبنى 21030733 مقبول9910.00  بـسور الغزالن1996-07-16

قنایزي   لمین 21030742 قریب من الجید10012.12  بـبودواو1997-09-11

جبروني   قاسي 21030710 مقبول10111.44  بـیسر1997-09-23

لعزازي   كنزة 21030720 مقبول10211.24  بـالرویبة1998-09-13

حیان   فیروز 21030707 قریب من الجید10312.02  بـعین طایة1998-11-26

بن محند سعید   كریم 21030712 مقبول10410.82  بـعین طایة1999-02-21

علیالش   لبنى مالك 21030736 جید10514.16  بـالحراش1999-09-18

یحیى شریف   سیف الدین 21030467 مقبول10611.36  بـحسین داي1995-01-11

أولفقي   عادل 21030540 قریب من الجید10712.16  بـبولوغین1996-01-05

یحي الشریف   شاھین 21030472 مقبول10811.34  بـاالبیار1996-07-04

تالورار   سیدعلي 21030465 مقبول10910.40  بـالرغایة1997-01-08

فاضلي   صباح 21030518 مقبول11010.00  بـالقبة1997-04-02

غایسیمي   شھر الدین 21030479 مقبول11111.44  بـحسین داي1997-07-22

297من89:  الصفحة  
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس | 1بودواو | متوسطة الھضبة بودواو الجدیدة  | 35078: المؤسسة  

نجار   شھیناز 21030489 قریب من الجید11213.00  بـتیزي وزو1998-01-24

بوعالم   شھرزاد 21030482 مقبول11311.28  بـبودواو1998-02-27

بوخنوفة   صوریة 21030534 جید11415.58  بـسیدي أمحمد1998-08-29

مقدم   سھام 21030456 مقبول11511.58  بـالرغایة1998-08-30

جامع   صارة 21030512 جید جدا11617.00  بـالمرادیة1998-09-06

مراد   صبرینة 21030528 مقبول11711.06  بـحسین داي1998-10-31

بوباشة   شیماء 21030506 مقبول11811.70  بـالرغایة1998-12-06

طوبال   صونیة 21030535 مقبول11911.24  بـشعبة العامر1999-01-23

297من90:  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

بومرداس | 2بودواو | بودواو -متوسطة صحراوي محمد بن علي بن مرزوقة  | 35088: المؤسسة  

تشمقجي   أسماء 21031183 قریب من الجید112.72  بـبومرداس1995-09-28

تیسمبال   أمینة 21031224 مقبول210.84  بـرغایة1996-11-24

شوخالة   أسماء 21031187 مقبول310.98  بـحسین داي1997-06-27

دحو   أنفال 21031234 جید414.02  بـرغایة1998-01-05

قنایزي   أیوب 21031240 جید جدا516.56  بـرغایة1998-04-23

كواص   أمیرة 21031206 قریب من الجید613.58  بـاألخضریة1998-05-28

دریة   أسماء 21031190 جید715.16  بـرویبة1998-07-09

تیسمبال   إكرام 21031252 جید814.60  بـعین طایة1998-07-17

باللطة   أسماء 21031191 مقبول910.34  بـعین طایة1998-10-22

بومصباح   أمینة 21031233 قریب من الجید1012.58  بـثنیة النصر1999-09-15

زنان   حبیبة 21031309 مقبول1111.86  بـرغایة1997-02-17

بوقناطر   تیزیري 21031302 مقبول1210.14  بـبني شبانة1997-05-24

أوریحان   نعیمة 21031787 مقبول1310.78  بـالرغایة1997-09-11

بوشروري   نسرین 21031779 مقبول1411.86  بـعین طایة1998-01-26

قویقح   نسرین 21031780 قریب من الجید1512.84  بـبودواو1998-03-13

محساس   نسرین 21031781 مقبول1611.02  بـأوالد موسى1998-05-26

ولدعمري   نسرین 21031783 قریب من الجید1712.92  بـعین طایة1998-07-12

كریرم   نوال 21031791 جید1814.52  بـعین طایة1998-08-21

بین شاب   نسرین 21031784 مقبول1910.08  بـبودواو1998-08-24

صحراوي   ھاجر 21031810 مقبول2010.52  بـرغایة1998-08-27

حمالت   یاسمین 21031847 جید2115.20  بـرغایة1998-01-13

الحداد   یسرى 21031852 قریب من الجید2213.38  بـرغایة1998-04-05

بن سالم   وھیبة 21031843 مقبول2311.14  بـبودواو1998-06-02

بلقاسمي   ھشام 21031832 قریب من الجید2413.72  بـرغایة1998-08-10
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس | 2بودواو | بودواو -متوسطة صحراوي محمد بن علي بن مرزوقة  | 35088: المؤسسة  

مسبوط   ھدى 21031830 مقبول2510.22  بـرغایة1998-10-23

فحام   یوسف 21031858 قریب من الجید2612.36  بـبودواو1998-12-29

بن أكنیو   وھیبة 21031844 مقبول2711.62  بـبودواو1999-02-26

زنان   ھاجر 21031822 قریب من الجید2812.02  بـبودواو1999-08-07

بن شرنین   رقیة 21031391 مقبول2910.44  بـبودواو1996-02-12

محساس   رمیساء 21031392 مقبول3011.14  بـالقبة1997-03-22

واضح   رابح 21031373 قریب من الجید3112.58  بـبودواو1997-04-29

حیرش   ریمة 21031404 مقبول3211.40  بـبودواو1997-11-30

عودیة   دنیا 21031359 مقبول3311.28  بـالحراش1998-04-27

صید   حسام 21031321 قریب من الجید3413.16  بـرغایة1999-01-19

بن تشكال   ریم 21031403 مقبول3511.96  بـباب الواد1999-01-20

أخزرون   سمیة 21031454 مقبول3610.10  بـرغایة1994-12-21

خربوش   سیدعلي 21031491 مقبول3710.82  بـعین طایة1997-09-03

جیالني   سلوى 21031450 جید3815.98  بـسطیف1998-01-05

أقناروس   شھرزاد 21031501 مقبول3911.46  بـرغایة1998-01-15

تولماتین   سمیة 21031457 قریب من الجید4013.06  بـبودواو1998-02-22

صنطوح   سلمى 21031447 قریب من الجید4112.72  بـبودواو1998-04-12

تالمالح   سماح 21031453 مقبول4211.70  بـرغایة1998-07-04

دومي   صبرینة 21031524 مقبول4310.38  بـبودواو1994-11-28

حنو   طارق عبدالرحمان 21031534 قریب من الجید4412.68  بـبوروبة1996-05-28

بولقناطر   عادل 21031536 قریب من الجید4512.02  بـبني شابنة1997-08-11

كواص   صبرینة 21031525 مقبول4611.36  بـبودواو1998-03-02

نویوة   طارق 21031533 قریب من الجید4712.98  بـجمیلة1998-08-29

الخشین   عمادالدین 21031584 مقبول4810.46  بـرغایة1995-10-30

نویوة   كریمة 21031631 مقبول4911.16  بـعین أزال1998-01-09

دوس   عمر 21031589 قریب من الجید5012.04  بـالعلمة1998-01-21

ھالل   عصماء 21031575 مقبول5111.18  بـبوروبة1998-03-31

دحو   علي 21031581 مقبول5210.26  بـرغایة1998-06-08

بولقناطر   عجة 21031573 جید5314.82  بـبني شبانة1998-12-18
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ھرنون   مروى 21031703 مقبول5411.30  بـبودواو1997-08-20

الحداد   مروى 21031704 قریب من الجید5512.52  بـبودواو1998-04-12

بن موسى   مریم 21031725 مقبول5610.16  بـالشفاء1998-08-27

صحراوي   منال 21031731 مقبول5710.06  بـرغایة1998-10-20

297من93:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 2بودواو | بودواو -متوسطة امحمد بن طلحة الخروبة  | 35089: المؤسسة  

مزاري كبیر   أمیر 21031199 مقبول111.66  بـالرغایة1995-01-06

أصباط   أمیرة 21031201 مقبول210.78  بـالخروبة1996-03-11

حیدر   أسیا 21031193 مقبول310.74  بـعین لقراج1996-05-03

سمیر   أمال 21031194 قریب من الجید413.06  بـأوالد موسى1996-09-24

لقصیر   أمال 21031196 مقبول510.28  بـأوالد موسى1998-01-01

جبوري   أمیرة 21031205 مقبول611.20  بـالرغایة1998-02-06

الباي   أسامة 21031181 مقبول710.72  بـالرغایة1998-02-26

توھامي   أحالم 21031174 جید جدا816.00  بـواد أمیزور1998-03-19

بوشاقور   أمیرة 21031207 قریب من الجید912.30  بـبودواو1998-09-04

لقصیر   أمیمة 21031208 قریب من الجید1012.68  بـبودواو1998-11-06

صحراوي   أسماء 21031192 مقبول1110.96  بـحسین داي1998-12-26

نمري   إسمھان 21031246 جید1214.10  بـعین طایة1999-02-10

شنوف   جمال 21031305 مقبول1310.80  بـالرغایة1997-05-22

حلوي   الزھرة 21031284 مقبول1410.24  بـمیھوب تابالط1998-08-16

بن عبد المومن   بالل 21031299 مقبول1511.26  بـبلدیة مسیف1998-10-11

تیمشماشین   اكرام 21031281 مقبول1610.90  بـعین طایة1999-01-01

بوحرامة   نورالدین 21031801 مقبول1710.66  بـبابور1996-03-31

النمري   نسرین 21031778 مقبول1811.24  بـأوالد موسى1996-08-06

كلیل   ھاجر 21031809 مقبول1911.10  بـحسین داي1997-08-04

رزوق   نسیمة 21031786 قریب من الجید2013.76  بـأقبو1998-07-20

بلوني   نور الھدي 21031800 مقبول2111.44  بـالبویرة1999-01-25

بن بودة   ھاني 21031824 مقبول2210.16  بـذراع قبیلة1996-01-16

العید   وردة 21031837 مقبول2310.40  بـالرغایة1996-07-12

فالح   ھدى 21031829 مقبول2411.88  بـالخروبة1998-04-16
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قارةعلي   یعقوب 21031853 قریب من الجید2512.70  بـرغایة1998-07-10

حمدوش   ھالة 21031823 قریب من الجید2613.64  بـحسین داي1998-08-10

قدواري   وداد 21031836 مقبول2710.16  بـالحراش1998-08-28

بن سعدي   خدیجة 21031345 مقبول2811.02  بـالخروبة1996-08-11

لوشفون   حنان 21031335 مقبول2911.14  بـأوالد موسى1997-01-21

لقصیر   حنان 21031336 مقبول3010.96  بـالرغایة1997-01-29

شایب   رانیا 21031378 قریب من الجید3112.98  بـرغایة1998-04-23

ھدیبل   ریاض 21031400 قریب من الجید3212.94  بـالرغایة1998-05-11

ناصف   رانیا 21031379 قریب من الجید3312.82  بـبودواو1998-11-14

بن حركو   ریمة 21031405 جید جدا3416.64  بـالرویبة1998-11-20

قنان   حسان 21031324 مقبول3511.50  بـرغایة1998-12-02

شنوف   سارة 21031429 مقبول3610.38  بـحسین داي1996-01-05

طیباوي   زینب 21031426 مقبول3710.18  بـالرغیة1996-01-28

قشام   سمیرة 21031475 مقبول3810.12  بـالمعاریف1996-12-02

تموتنور   سومیة 21031486 مقبول3910.36  بـأوالد موسى1997-03-16

أقنعروس   شھرزاد 21031500 مقبول4011.44  بـعین طایة1997-10-22

واطي الزرقاء   سعید 21031440 مقبول4110.12  بـالحراش1997-11-14

بومزال   سومیة 21031487 مقبول4211.60  بـالرغایة1997-12-26

وشفون   سارة 21031431 مقبول4311.92  بـحسین داي1998-02-13

مربح   سارة 21031432 مقبول4411.24  بـعین طایة1998-03-30

قارة علي   سندس 21031477 مقبول4511.26  بـاالبیار1998-04-07

بوحاج   سارة 21031434 مقبول4611.34  بـرغایة1998-06-27

ناصري   سلمى 21031449 مقبول4711.90  بـالرغایة1998-08-08

محندي   سامي 21031437 مقبول4810.96  بـالقبة1998-11-02

طیوان   شفیعة 21031495 مقبول4910.80  بـبودواو1998-11-10

بوالش   صارة 21031523 مقبول5011.08  بـأوالد موسى1995-12-21

عبرون   عبد اهللا 21031550 قریب من الجید5113.88  بـالخروبة1997-11-10

تشوالق   عبد العزیز 21031542 مقبول5210.84  بـبودواو1998-03-13

عبابو   عبد القادر 21031547 قریب من الجید5312.58  بـالرغایة1998-05-07
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خالدي   عبد الفتاح 21031546 مقبول5411.90  بـخباحیة1998-06-12

حیدوش   فایزة 21031600 مقبول5511.64  بـالخروبة1995-01-16

سعدون   عالء الدین 21031576 مقبول5611.54  بـعین طایة1995-05-12

مصباحي   كاھنة 21031626 مقبول5710.00  بـخنشلة1995-10-19

وطي الزرقاء   فاطمة الزھراء 21031596 مقبول5810.24  بـعین طایة1995-10-25

طیباوي   قویدر 21031625 قریب من الجید5913.24  بـالقصبة1995-11-03

القادیر   ماجدة 21031649 مقبول6010.36  بـعین طایة1996-06-06

تغزوت   المیة 21031639 مقبول6110.66  بـالرغایة1997-07-14

ألمو   المیة 21031640 مقبول6210.42  بـعین طایة1997-11-30

دوكارة   فاطمة 21031595 مقبول6310.12  بـعین طایة1998-04-15

خالص   فاتح 21031591 مقبول6410.36  بـعین الدفلة1999-04-03

طالبي   مھدیة 21031740 مقبول6510.20  بـالحراش1994-11-22

بلمھل   محمد منیر 21031692 مقبول6611.28  بـالرغایة1994-12-24

سمیر   مریم 21031709 قریب من الجید6712.26  بـالحراش1995-03-09

خلفاوي   نجاة 21031756 مقبول6811.20  بـالحراش1997-02-25

تكالي   منال 21031728 قریب من الجید6912.86  بـبودواو1998-03-05

أومغار   نجاة 21031759 قریب من الجید7012.12  بـرغایة1998-04-12

زغبیب   نافع 21031751 مقبول7111.42  بـعین لقراج1998-05-31

ملوعجمي   منال 21031730 مقبول7210.08  بـبودواو1998-08-04

أوكیل   نجالء 21031760 مقبول7310.54  بـبني عمران1998-09-18

غاسي   محمد 21031676 مقبول7411.18  بـأوالد موسى1998-11-10

زنان   محمد صھیب 21031690 مقبول7511.48  بـالرغایة1999-01-21
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غالمي   نور الھدى 21103136 قریب من الجید112.78  بـبودواو1998-10-06

حني   إبراھیم 21031243 مقبول210.64  بـحسین داي1995-10-28

قویقح   أبوبكر 21031171 مقبول310.98  بـبودواو1996-08-03

شعبان   أنیس 21031235 مقبول411.04  بـتیزي غنیف1997-03-08

بن عالق   أمیرة 21031203 مقبول511.06  بـالرویبة1997-07-31

أصباط   أنیسة 21031237 مقبول611.66  بـبودواو1997-08-08

بریكسي   أسماء 21031189 مقبول710.64  بـالحراش1998-06-05

فكار   أمینة 21031231 جید815.38  بـعین طایة1998-12-03

حمبلي   أمینة 21031232 جید914.06  بـالثنیة1999-06-21

عوفن   بشرى 21031294 مقبول1010.54  بـتنس1996-09-03

محمد معریش   اسالم 21031278 مقبول1110.44  بـسیدي امحمد1996-09-28

لكحل   بشرى 21031296 مقبول1210.62  بـعین بوسیف1997-02-01

شباح   بلعید 21031301 مقبول1310.68  بـعین طایة1998-06-05

كسوار   اسحاق 21031275 جید1414.02  بـایطالیا1999-06-30

بوزیدي   نور الھدى 21031795 مقبول1510.90  بـعین طایة1995-07-05

شیلة   نور االسالم 21031794 مقبول1611.08  بـالحمامات1997-04-09

عكوش   نور اإلسالم 21031792 مقبول1710.34  بـبودواو1997-09-17

مصلة   نسرین 21031782 جید1814.50  بـبودواو1998-06-10

دوماز   نور الھدى 21031797 مقبول1911.04  بـعین طایة1999-04-05

بورناني   ھاني 21031826 مقبول2010.14  بـالحراش1998-06-22

وادو   یاسر 21031846 قریب من الجید2112.34  بـالرویبة1998-07-19

طالح   وسام 21031840 مقبول2210.62  بـالرغایة1998-08-05

قنون   یوسف 21031859 جید2314.28  بـاالخضریة1999-04-09

محفوف   ریاض 21031398 قریب من الجید2412.04  بـالرویبة1996-06-06
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باجي   ریاض 21031399 مقبول2510.54  بـالرویبة1996-06-26

شتى   زكریا 21031406 مقبول2610.12  بـزموري1997-02-21

سنطوحي   رشید ریان 21031386 مقبول2710.66  بـالرغایة1998-01-11

عسلي   دھیة 21031371 جید2814.56  بـبودواو1998-02-02

بوجمعة   حنان 21031338 مقبول2911.60  بـالجلفة1998-02-08

مرزوقي   حسنة 21031325 مقبول3010.22  بـسیدي محمد1998-02-13

جمعي   رضا 21031388 مقبول3111.36  بـالرویبة1998-05-10

وادحي   راضیة 21031376 جید3215.12  بـرغایة1998-08-21

بن زیزة   زكریاء 21031408 مقبول3311.04  بـبودواو1998-09-15

راتني   رومیساء 21031396 جید3414.36  بـالرغایة1998-11-18

رمضاني   رانیا 21031380 مقبول3510.54  بـبودواو1998-12-26

فعوصي   خولة 21031354 قریب من الجید3612.32  بـعین طایة1999-01-23

خلیفاتي   خولة 21031355 مقبول3710.28  بـبودواو1999-01-31

الجي   خولة 21031356 مقبول3810.76  بـرغایة1999-05-31

لوبار   سلمى 21031445 جید3914.20  بـبودواو1995-03-24

جعیدر   سلیمة 21031451 مقبول4011.18  بـبودواو1996-01-27

زرقاني   سلمى 21031446 مقبول4110.50  بـبودواو1998-03-09

موساوي   زھیر 21031423 قریب من الجید4213.08  بـشعبة العامر1998-03-12

بوقادوم   سلمى 21031448 قریب من الجید4312.28  بـبودواو1998-05-01

قزولة   سمیة 21031458 قریب من الجید4413.81  بـبودواو1998-05-03

ایت یخلف   سارة 21031435 جید4515.46  بـالقبة1999-01-24

فعوصي   سفیان 21031444 قریب من الجید4612.90  بـالرغایة1999-07-15

إیصوالح   صونیة 21031529 مقبول4710.29  بـعین طایة1995-05-08

برواقن   عبد الرحمان 21031538 قریب من الجید4812.34  بـاوالد موسى1995-11-30

أوكیل   طارق 21031531 قریب من الجید4913.24  بـبومرداس1996-08-05

خلیفاتي   عبد الرحیم 21031540 مقبول5010.90  بـحسین داي1997-06-03

ملوعجمي   صالح الدین 21031527 قریب من الجید5112.58  بـالرویبة1998-10-01

سباوي   عبد الرحمن 21031539 قریب من الجید5213.96  بـبودواو1998-11-13

عباس   شیماء 21031522 قریب من الجید5312.80  بـسور الغزالن1999-01-14
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بالمین   فیصل 21031621 مقبول5410.46  بـالرغایة1996-03-29

فحام   علي 21031580 مقبول5511.46  بـالرغایة1996-10-12

علویط   كاھینة 21031627 مقبول5611.02  بـعمال1997-01-03

موكور   فاطمة الزھراء 21031598 مقبول5710.36  بـالرغایة1997-07-08

ناصري   كریم 21031628 مقبول5810.38  بـالرغایة1997-07-11

بالمین   فاطمة الزھراء 21031599 مقبول5910.74  بـالرغایة1998-04-13

شباب   قمر 21031624 جید جدا6017.34  بـالقبة1998-05-27

بن عطیة   عالء الدین 21031579 مقبول6111.44  بـالرغایة1998-07-06

سنوسي   لینا 21031647 قریب من الجید6213.60  بـتیزي غنیف1998-09-14

بلحسن   فلة 21031609 جید6314.26  بـرغایة1998-11-05

كمیتي   عماد الدین 21031583 مقبول6411.86  بـالرغایة1998-11-24

قاید   أیمن 21031622 مقبول6510.38  بـرویبة1998-11-25

نایلي   عبیر 21031572 جید6614.68  بـبودواو1999-02-26

كرمون   فایزة 21031602 جید جدا6716.02  بـالرغایة1999-04-26

عناب   مھدیة 21031741 مقبول6811.50  بـالرویبة1995-11-14

مسلكھ   محمد األمین 21031684 مقبول6910.46  بـاألربعطاش1996-07-08

عبدلي   محمد علي 21031691 مقبول7011.48  بـبودواو1996-11-02

قرنان   مھدیة 21031744 مقبول7111.82  بـبودواو1998-03-20

بوحبیلة   محمد امین 21031687 مقبول7210.50  بـبودواو1998-06-06

صحراوي   محمد 21031674 قریب من الجید7312.10  بـبومرداس1998-07-06

جعیدر   مروى 21031705 قریب من الجید7412.31  بـعین طایة1998-08-12

بوجلول   محمد 21031675 مقبول7510.82  بـدمشق سوریا1998-09-20

دخیلي   محمد یاسین 21031696 مقبول7610.64  بـالحراش1998-10-06

قاسم   منیر 21031735 مقبول7710.46  بـعین طایة1998-10-22

مشدان   مروى 21031707 جید جدا7817.16  بـالحراش1998-11-03

أرزقي   محمد الطاھر األمین 21031685 جید7914.04  بـالرویبة1998-11-04

سعداوي   منال 21031733 جید8015.92  بـعین طایة1998-12-11

فروسي   محمد أیمن 21031681 قریب من الجید8113.02  بـبودواو1998-12-21

رحال   محمد بلقاسم 21031688 مقبول8211.46  بـالرویبة1999-01-30
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2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في
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برویبح   إكرام 21031249 مقبول110.28  بـبودواو1997-02-18

كوسة   أنیس 21031236 مقبول210.86  بـبومرداس1998-03-03

بوعوینة   أمین 21031223 قریب من الجید313.06  بـالقبة1999-03-20

بوعمران   ثلجة 21031303 مقبول410.50  بـبودواو1996-11-26

بوزلماط   نور اإلیمان 21031793 مقبول511.31  بـبودواو1995-03-08

مقورة   نھال 21031788 مقبول610.54  بـبودواو1998-06-05

نوار   نورة 21031807 جید جدا716.23  بـشاللة العذاورة1999-03-26

تبامیر   رشیدة 21031387 مقبول810.69  بـالرغایة1995-10-25

وارثي   حنان 21031333 مقبول911.92  بـقادریة1996-02-17

حیرش   حنان 21031334 قریب من الجید1012.20  بـبودواو1996-11-03

الوراد   خدیجة 21031349 قریب من الجید1112.46  بـالرغایة1998خالل 

بوحصان   رابح 21031374 مقبول1210.46  بـالرغایة1998-01-02

عمر   روزة 21031394 مقبول1310.70  بـتیزي غنیف1998-02-03

بوشریفي   رمیساء 21031393 مقبول1410.04  بـعین طایة1998-04-25

نحناح   حیاة 21031342 جید1514.06  بـالرغایة1998-10-24

عثامنة   شمس الدین 21031496 مقبول1611.98  بـتقلعیت1996-03-20

ھجرس   سمیحة 21031460 مقبول1710.16  بـالرغایة1996-08-25

عمروش   شھرزاد 21031499 مقبول1811.22  بـالرغایة1996-12-26

بن یعقوب   سھام 21031482 مقبول1911.72  بـبودواو1998-02-15

مجدان   شیماء 21031509 مقبول2010.62  بـبني مسوس1998-04-13

بعیلیش   سمیرة 21031476 مقبول2110.16  بـعین طایة1998-05-15

صحراوي   شھیرة 21031502 قریب من الجید2212.56  بـعین طایة1998-06-14

وعیل   عبد الغاني 21031545 مقبول2310.40  بـالرویبة1996-10-06

برنان   عبد النور 21031554 قریب من الجید2412.48  بـالحراش1999-05-16
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براھمي   المیة 21031636 مقبول2511.14  بـحسین داي1996-02-24

بوشولي   محمد 21031659 قریب من الجید2612.56  بـالرغایة1997-02-05

عباسي   مدیحة 21031697 مقبول2710.12  بـبودواو1995-07-08

بن مھیریز   نجاة 21031755 قریب من الجید2812.08  بـسیدي عیسى1996-03-30

نوالي   مھدیة 21031743 قریب من الجید2912.19  بـعین طایة1996-09-08

بودقزدام   نبیلة 21031754 مقبول3010.22  بـأوالد موسى1997-12-09

تباروت   مریم 21031722 جید3114.56  بـحسین داي1998-01-16

میري   محمد 21031673 قریب من الجید3212.22  بـبودواو1998-02-07

قبال   منال 21031729 مقبول3310.46  بـعین طایة1998-06-17
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ملوعجمي   كریم 21031992 مقبول110.56  بـبودواو1994-04-05

بوخداش   نبیلة 21032010 مقبول211.36  بـبومرداس1995-03-12

تشینة   ریاض 21031939 مقبول310.02  بـقدارة1995-07-10

بوشلعلع   سلیم 21031947 مقبول410.68  بـالرغایة1995-12-02

بوریحان   مھدي 21032007 قریب من الجید513.66  بـالرغایة1996-09-25

تشینة   كنزة 21031994 مقبول611.46  بـالرغایة1997-01-10

خربوش   فاطمة 21031984 قریب من الجید712.12  بـبوقاعة1997-01-31

دارتركي   ھاجر 21032020 مقبول810.50  بـالرغایة1997-02-16

تشتیوي   رشید 21031934 مقبول910.52  بـقدارة1997-08-18

حشالفي   منال 21032004 مقبول1010.42  بـبودواو1997-09-09

حاكم   رفیقة 21031936 مقبول1111.28  بـالرویبة1997-12-15

بوخداش   شفیق 21031952 مقبول1210.66  بـبودواو1997-12-27

عساس   شیماء 21031954 قریب من الجید1312.14  بـقدارة1998-01-01

قرة   سھام 21031950 مقبول1411.70  بـبودواو1998-01-03

موقاري   سوسن 21031951 مقبول1510.94  بـعین طایة1998-05-15

موقاري   نھاد 21032015 قریب من الجید1613.40  بـعین طایة1998-05-15

حواس   كنزة 21031995 قریب من الجید1712.98  بـبوزقزة قدارة1998-08-01

بوجلطي   زھیر 21031942 مقبول1810.80  بـبودواو1998-09-04

أخزرون   سارة 21031946 جید جدا1916.36  بـالرغایة1998-09-15

دارتركي   نسرین 21032012 مقبول2010.64  بـقدارة بوزقزة1998-10-01

بن حفاف   عفاف 21031971 مقبول2110.82  بـالرویبة1998-10-17

عساس   فریال 21031988 مقبول2210.16  بـبودواو1998-10-17

إغیل قیطون   نور الھدى 21032017 جید2315.40  بـبودواو1998-10-28

مربح   نور الھدى 21032018 قریب من الجید2412.48  بـبودواو1998-11-13
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مربح   مروى 21032003 قریب من الجید2512.58  بـالرغایة1998-12-18

بوعكراز   عبد العزیز 21031966 قریب من الجید2613.30  بـالرغایة1999-03-22

مكلة   ولید 21032045 مقبول2710.90  بـالرغایة1994-10-05

دارتركي   ھبة 21032034 قریب من الجید2812.98  بـالرغایة1998-06-13

خلیفاوي   ھاجر 21032032 قریب من الجید2912.60  بـقدارة1998-06-20

جمعي   یاسمین 21032046 مقبول3010.00  بـالرغایة1998-11-16

اخزرون   الطاھر 21031898 مقبول3110.58  بـبودواو1995-06-04

حشالفي   امحمد 21031899 مقبول3210.14  بـرویبة1995-08-03

مربح   ایمان 21031901 مقبول3310.58  بـرویبة1995-11-25

شمام   حاتم 21031911 مقبول3410.20  بـالخروبة1996-01-22

زبیب   حمود 21031916 مقبول3511.56  بـاالخضریة1996-04-11

طوبجي   جمال 21031910 قریب من الجید3612.38  بـالقبة1996-07-23

ملوعجمي   امیرة 21031900 مقبول3711.54  بـبودواو1996-10-10

عمروش   اكرام 21031897 مقبول3810.26  بـحسین داي1996-10-13

مالح   بالل 21031907 مقبول3910.17  بـاألبیار1997-03-01

بوالش   حمزة 21031915 مقبول4010.02  بـالرغایة1997-06-17

درامشي   بوعالم 21031908 مقبول4110.48  بـحسین داي1997-09-02

عمروش   اسامة 21031895 مقبول4210.10  بـبودواو1997-11-02

لمو   اسماء 21031896 مقبول4311.78  بـبودواو1998-01-05

عساس   توفیق 21031909 جید4415.56  بـقدارة1998-01-26

كبیر   ایمان 21031902 قریب من الجید4512.20  بـبودواو1998-01-28

تینقلین   ایوب 21031905 مقبول4611.32  بـاالخضریة1998-02-18

مخلوف   أمینة 21031887 قریب من الجید4713.54  بـبودواو1998-06-26

العربي   حسام 21031912 مقبول4810.86  بـبودواو1998-10-26

حمودي   خلیدة 21031918 مقبول4911.18  بـاألخضریة1998-10-27

شكیر   حفصة 21031913 جید5015.28  بـرویبة1998-11-19

المریض   خلیل 21031919 مقبول5111.88  بـرغایة1998-12-13

طوبال   ابتسام 21031893 مقبول5211.36  بـبودواو1999-05-26
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بوزویة   محمد 21031998 قریب من الجید112.24  بـقدارة1996-08-15

عیاشي   فاطمة 21031985 مقبول210.82  بـقدارة1997-05-05

المناخ   عفاف 21031970 جید314.24  بـبومرداس1998-02-22

لوبار   فیصل 21031991 قریب من الجید412.00  بـقدارة1998-03-10

عافیة   ھاجر 21032021 قریب من الجید513.24  بـبودواو1998-03-17

أشالف   كوثر 21031996 قریب من الجید613.62  بـبودواو1998-04-10

أوكیل   نجالء 21032011 جید714.70  بـبودواو1998-06-03

بوروحان   وریدة 21032039 جید814.00  بـالحراش1998-06-23

بن زرودة   وافیة 21032038 قریب من الجید912.26  بـالثنیة1998-08-08

لوبار   وسیم 21032044 مقبول1011.30  بـالقبة1998-08-15

الحر   ھاجر 21032033 مقبول1110.40  بـبودواو1998-12-15

فلكون   أحالم 21031882 مقبول1210.30  بـالرغایة1995-01-23

فلكون   حفیظة 21031914 مقبول1311.02  بـحسین داي1996-05-19

بوعكراز   خلیدة 21031917 مقبول1411.82  بـقدارة1996-07-01

الحر   أمال 21031884 قریب من الجید1512.50  بـحسین داي1997-06-12

بوسحاقي   أحمد 21031883 قریب من الجید1612.08  بـعین طایة1998-01-09

حشالفي   أمال 21031886 مقبول1711.74  بـقدارة1998-06-28

بوزویة   ایمان 21031904 مقبول1811.76  بـبودواو1998-07-15

تمشیشات   إیمان 21031892 قریب من الجید1913.06  بـقدارة1998-12-24
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جلوت   یونس 21032438 مقبول111.54  بـحسین داي1995-10-07

أمغار   ولید 21032420 مقبول210.84  بـباش جراح1996-02-17

مرخي   یعقوب 21032432 مقبول311.42  بـخنشلة1996-03-26

بومشدة   وردة 21032415 مقبول411.24  بـرویبة1996-11-10

سعدودي   نسیبة 21032419 قریب من الجید513.90  بـمكة المكرمة1997-05-20

بلونیس   یسرى 21032426 قریب من الجید612.44  بـبودواو1997-07-15

یوسفي   یسرى 21032427 مقبول710.50  بـالثنیة1997-09-13

بومعروف   یوسف 21032435 قریب من الجید812.18  بـبومرداس1998-03-07

بن ھنیة   یاسین 21032423 مقبول910.96  بـعین الحجل1998-03-17

دعیبش   یسرى 21032428 مقبول1010.14  بـالرغایة1998-04-30

إیزة   وائل 21032413 مقبول1111.18  بـالرغایة1998-05-03

كحلي   یسرى 21032429 مقبول1211.82  بـدلس1998-05-09

دحماني   یاسین 21032424 جید1314.52  بـرغایة1998-06-02

فوداد   یوسف 21032436 قریب من الجید1413.08  بـعین طایة1998-09-09

قدواري   یوسف 21032437 مقبول1511.84  بـرغایة1998-10-18

بریكة   وردة 21032416 مقبول1611.92  بـزموري1998-11-19

صبایحي   یونس 21032439 جید1714.34  بـالرغایة1998-12-17

بوصبع   خالد 21032150 مقبول1810.92  بـبرج منایل1994-10-09

حمراوي   الھام 21032094 مقبول1910.60  بـبومرداس1995-10-21

خضراوي   حفیظة 21032135 مقبول2011.06  بـالرغایة1995-11-22

صغیر   احالم 21032080 مقبول2111.10  بـعین أزال1995-11-29

بعیطي   جابر 21032134 مقبول2210.46  بـبومرداس1996-01-30

رخیلة   أمیرة 21032072 مقبول2311.22  بـمشدالة1996-07-18

اللباني   ایمان 21032115 مقبول2410.14  بـالرغایة1996-10-23
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دادو   اسامة 21032085 مقبول2510.72  بـالثنیة1997-01-18

شباب   بالل 21032130 مقبول2610.36  بـرویبة1997-02-11

بن عمران   بسمة 21032123 مقبول2710.04  بـبومرداس1997-07-08

صغیر   ایمان 21032117 مقبول2810.56  بـعین أزال1997-08-04

سویدي   أحمد  فاروق 21032065 جید2914.70  بـبومرداس1997-10-02

جوماخ   أحالم 21032064 مقبول3011.10  بـخمیس ملیانة1997-10-14

شعباني   بسمة 21032124 مقبول3111.40  بـبومرداس1997-10-16

روراوة   ایمان 21032118 مقبول3210.78  بـبومرداس1997-12-10

عنون   حوریة 21032145 جید جدا3316.62  بـالرغایة1998-01-06

بوكرشة   اسماء 21032089 قریب من الجید3413.46  بـالرغایة1998-01-10

یوسفي   حوریة 21032146 مقبول3510.88  بـقورصو1998-01-26

بوشامة   حلیمة 21032136 مقبول3611.00  بـالرغایة1998-02-04

حباني   حنان 21032142 قریب من الجید3712.12  بـاالخضریة1998-02-27

أمقران   إبراھیم زین 21032076 قریب من الجید3813.78  بـالحراش1998-03-06

بوحلیسة   اعمر فرحات 21032091 قریب من الجید3912.22  بـخمیس ملیانة1998-04-01

حناشي   الھام 21032095 جید جدا4017.04  بـذراع بن خدة1998-04-26

كواص   أسماء 21032069 مقبول4110.52  بـبودواو1998-04-28

بھلول   بلقاسم رامي 21032131 قریب من الجید4212.06  بـبومرداس1998-05-02

غاشة   حمزة 21032140 قریب من الجید4312.10  بـبشار1998-05-17

كسار   احمد امین 21032083 مقبول4410.00  بـباب الواد1998-05-21

بن شوك   حیاة اسماء 21032149 مقبول4511.54  بـعین طایة1998-09-07

شخشوخ   امینة 21032113 جید4615.90  بـبرج بوعریریج1998-09-11

یعالوي   امیرة فاطمة 21032099 جید جدا4717.40  بـالرویبة1998-09-24

تفیرولت   حنان 21032143 قریب من الجید4812.64  بـعین طایة1998-10-07

مقورة   آسیا 21032062 مقبول4911.44  بـحسین داي الجزائر1998-10-16

عثماني   بومدین 21032133 قریب من الجید5012.76  بـعین طایة1998-11-20

توال   أسماء 21032070 قریب من الجید5113.98  بـعین طایة1998-12-19

قروني   امیرة 21032098 جید5214.62  بـعین طایة1998-12-19

عظیمي   أیمن عبد الرحمان 21032075 قریب من الجید5312.72  بـحسین داي1998-12-28
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بن عمران   ایمان 21032120 مقبول5410.86  بـعین لحجل1999-01-26

الموس   حنان 21032144 جید5515.48  بـالحراش1999-02-22

اجطوطاح   ایمان 21032121 مقبول5610.44  بـالرغایة1999-03-30

معوشي   سارة 21032201 مقبول5710.14  بـبن عمران1995-10-02

أیت یوسف   سارة 21032212 مقبول5810.72  بـالجزائر1995-11-12

فكرون   سامي 21032217 مقبول5910.82  بـبومرداس1996-01-06

مكیري   سلمى 21032223 مقبول6011.00  بـبومرداس1996-03-31

غوالم   سمیة 21032229 مقبول6110.82  بـقورصو1996-05-10

موساوي   سمیة 21032230 مقبول6210.94  بـالحراش1996-05-31

مقدود   سھام 21032235 مقبول6310.36  بـالحراش1996-07-24

الزیتوني   سمیة 21032232 قریب من الجید6412.36  بـقورصو1997-04-05

بن جدة   رزیقة 21032181 مقبول6510.58  بـبومرداس1997-06-16

فلكون   رمیساء 21032183 قریب من الجید6612.74  بـحسین داي1997-06-17

بلقالوي   سمیرة 21032233 مقبول6711.98  بـبومرداس1997-09-12

أوكساري   رومیساء 21032186 مقبول6811.24  بـالرغایة1997-09-21

عبد الالوي   شریف 21032242 مقبول6911.20  بـعین الحجل1998-01-09

عزیز   صارة 21032251 قریب من الجید7012.98  بـعین طایة1998-01-15

بن سالم   زینب 21032198 قریب من الجید7112.50  بـبومرداس1998-01-20

تشینة   سلمى 21032225 جید7214.71  بـبودواو1998-01-28

الزیتوني   شیماء 21032247 قریب من الجید7312.74  بـقورصو1998-02-11

طھراوي   زیاد 21032193 قریب من الجید7413.64  بـبودواو1998-05-02

كفیف   شناز 21032244 مقبول7510.80  بـبرج الكیفان1998-05-16

اوراغي   زینب 21032199 جید جدا7616.56  بـبوزریعة1998-06-02

موحب   زكریا 21032188 مقبول7711.78  بـرغایة1998-06-19

درار   سیف الدین 21032240 جید جدا7816.88  بـآریس1998-06-20

محساس   رانیة 21032175 مقبول7911.68  بـالحراش1998-07-09

سالمي   سیف الدین 21032241 مقبول8011.28  بـالرغایة1998-08-23

معیز   سامیة 21032219 مقبول8111.42  بـعین طایة1998-09-05

القریشي   رانیة 21032176 جید جدا8216.38  بـالرغایة1998-10-17
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عكالي   خداوج 21032164 جید جدا8316.24  بـبومرداس1998-11-06

بن بودریو   زین الدین 21032195 مقبول8410.70  بـاالبیار1998-11-26

شباب   سالمة 21032216 جید8515.04  بـبودواو1998-12-06

بن جدة   شھاب 21032245 مقبول8610.04  بـالرغایة1998-12-17

لونة   سفیان 21032222 مقبول8711.90  بـالثنیة1998-12-29

دالش   خالد 21032163 قریب من الجید8813.94  بـالطاھیر1999-02-02

سعدي   رانیة 21032177 جید جدا8917.38  بـالرغایة1999-03-27

صالحي   رابح 21032172 قریب من الجید9012.68  بـالقبة1999-04-02

بوعكراز   سلیم 21032227 مقبول9110.76  بـرویبة1999-06-19

تشینة   شوقي 21032246 مقبول9211.32  بـرغایة1999-08-06

خباد   لیاس 21032318 مقبول9310.08  بـتیزي وزو1995-09-19

تشوخاني   فیصل 21032299 قریب من الجید9412.68  بـباب الواد1996-01-12

مغیث   عماد 21032288 مقبول9510.62  بـاالخضریة1996-01-17

مداني   عبد الحق 21032270 مقبول9610.54  بـالرویبة1996-04-13

بورجوان   فارس 21032293 مقبول9710.90  بـالرغایة1996-06-10

بوسلیمان   محمد 21032329 مقبول9810.10  بـالحراش1996-12-09

حمري   عبد الرؤوف 21032272 مقبول9910.40  بـبومرداس1996-12-30

بلونیس   عبد الرحمان 21032273 مقبول10011.14  بـحسین داي1997-01-07

بن خیري   فیروز 21032298 قریب من الجید10113.16  بـعین طایة1997-02-03

شریفي   منال 21032351 مقبول10210.90  بـبرج منایل1997-02-11

بن عمران   عمرة 21032292 مقبول10311.48  بـعین الحجل1997-03-25

بن لشھب   عبد المالك 21032279 مقبول10411.10  بـالرغایة1997-05-20

مرخي   المیة 21032312 مقبول10510.96  بـالثنیة1997-08-19

جبروني   محمد أیمن 21032334 مقبول10610.72  بـحسین داي1997-08-25

زنوش   لیلیا 21032321 قریب من الجید10712.30  بـحسین داي1998-01-04

عنون   علي 21032287 مقبول10810.64  بـبومرداس1998-01-07

بلقاسمي   عبد اهللا 21032278 قریب من الجید10912.82  بـبومرداس1998-01-21

قادري   لیسیا 21032319 جید11015.10  بـالثنیة1998-03-03

قدواوي   لیلیا 21032322 قریب من الجید11113.02  بـبومرداس1998-03-24
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دباجي   صفیة 21032265 مقبول11211.44  بـقرومة1998-04-04

لكداري   صارة 21032263 مقبول11310.16  بـذراع المیزان1998-04-06

مقراني   طارق 21032267 قریب من الجید11413.76  بـدرقینة1998-04-30

سیاب   مریم 21032349 جید11515.38  بـالحمامات1998-05-31

بن عبد اللطیف   عصام 21032285 مقبول11610.62  بـعین طایة1998-06-08

شمالل   لمیاء 21032316 جید جدا11717.78  بـالرغایة1998-08-24

شباب   عبد السالم 21032275 جید11814.02  بـعین طایة1998-08-26

معوشي   محمد 21032332 مقبول11910.02  بـالحراش1998-08-29

بلقالوي   مروة 21032345 جید12014.66  بـعین طایة1998-09-24

طواھري   قطر الندى 21032300 جید جدا12116.26  بـبني سلیمان1998-09-25

رانیة   لوكال 21032317 مقبول12211.78  بـالحمامات1998-10-11

مغازي   مراد 21032344 مقبول12311.58  بـرغایة1998-10-20

قواسمیة   عمار 21032290 قریب من الجید12413.96  بـالدار البیضاء1998-12-08

شمریك   لینا ایمان 21032323 جید جدا12517.52  بـالقبة1999-01-03

أكسیل   فرح لینا 21032295 جید12615.72  بـبومرداس1999-05-27

تشمیك   المیة 21032313 جید12714.68  بـعین طایة1999-06-11

صفرون   نسرین 21032377 مقبول12811.22  بـالرغایة1996-02-04

كانوني   مھدي 21032367 مقبول12911.02  بـالقصبة1996-06-19

سعدي   نبیل 21032372 مقبول13011.12  بـتیزي وزو1996-08-28

رحو   ھشام 21032400 مقبول13111.18  بـاالخضریة1996-10-30

یعالوي   نسرین خدیجة 21032385 مقبول13210.06  بـبومرداس1997-03-01

بعیطي   نورالھدى 21032392 مقبول13311.96  بـبومرداس1997-05-19

بلونیس   میرة فریال 21032371 جید13414.02  بـعین طایة1997-06-29

اوریحان   نسرین 21032381 مقبول13510.52  بـبومرداس1997-09-18

الزیتوني   ھاجر 21032393 مقبول13610.24  بـقورصو1997-09-18

خلیف   ندى 21032375 مقبول13711.08  بـمفتاح1997-10-12

كنوش   منیر 21032366 مقبول13811.16  بـالحراش1997-11-29

جرار   ھدى 21032398 مقبول13911.46  بـالثنیة1998-01-11

نعماني   ھاجر 21032394 مقبول14010.98  بـالحراش1998-04-26

297من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| قورصو | متوسطة أحمد فارس الشدیاق قورصو  | 35112: المؤسسة  

بن ناصر   نبیلة 21032373 مقبول14110.10  بـرویبة1998-07-08

سیكیلي   مھدیة 21032369 قریب من الجید14213.22  بـیسر بومرداس1998-07-13

جلواح   ھشام 21032401 جید14315.86  بـبومرداس1998-08-25

بلحسنات   ھانیة سرور 21032396 جید جدا14416.76  بـالقبة1998-09-08

فالح توتة   منال 21032363 قریب من الجید14512.20  بـسیدي عیش1998-11-23

كواص   ندى 21032376 مقبول14610.08  بـحسین داي1998-11-26

بورلي   منال 21032364 جید14715.58  بـالرغایة1998-12-15

بن عیاش   منال 21032365 جید14815.42  بـتمنراست1999-01-21

نایت  علي   نور  نشوى 21032388 قریب من الجید14913.74  بـالرویبة1999-02-16

العارفي   ھدى 21032399 قریب من الجید15013.00  بـالحراش1999-04-12

عفیري   مونیة 21032370 جید15115.64  بـثنیة1999-09-27
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یعقوبي   یسرى 21032425 مقبول111.48  بـالرغایة1997-05-09

محیوف   یسرى 21032430 قریب من الجید212.54  بـبودواو1998-06-13

دومار   یسمینة 21032431 مقبول311.62  بـبومرداس1998-10-25

خلیفي   بالل 21032126 مقبول410.88  بـالقبة1995-02-06

روان   امینة 21032112 مقبول511.16  بـبومرداس1996-02-26

روان   حیاة 21032148 مقبول610.78  بـبومرداس1996-06-27

عالل   اسحاق 21032088 مقبول711.34  بـرویبة1996-12-06

اوكساري   اكرام 21032093 مقبول811.50  بـرغایة1997-04-10

بن تركیة   اسامة 21032086 جید915.32  بـحسین داي1998-03-02

زروقي   حوریة 21032147 جید1014.10  بـالحراش1998-06-21

بن رحال   امیرة 21032097 مقبول1111.02  بـرغایة1998-08-30

لكحل   بوعالم 21032132 مقبول1210.94  بـعین طایة1998-11-30

تواتي   زھور 21032191 مقبول1311.40  بـعین طایة1994-11-30

سھتال   سامي 21032218 مقبول1410.82  بـخنشلة1996-07-19

بوزویھ   خیر الدین 21032166 مقبول1510.62  بـالرغایة1997-07-01

حمیدو   زینب 21032197 مقبول1610.00  بـالرغایة1997-07-01

اوریحان   رابح 21032170 مقبول1710.84  بـحسین داي1997-09-08

شاوش   صادق 21032249 قریب من الجید1812.04  بـرویبة1998-01-31

مالكي   رحمة 21032180 قریب من الجید1912.58  بـرغایة1998-05-02

دعیبش   رمیساء 21032184 مقبول2011.78  بـالرغایة1998-07-03

لیتیم   سناء 21032234 جید2114.20  بـحاسي مسعود1998-07-25

تشینة   شیماء 21032248 قریب من الجید2212.78  بـعین طایة1998-08-21

قواص   رمیسة 21032185 مقبول2311.96  بـالخضریة1998-09-22

بن عمار   سارة 21032215 جید2414.08  بـبودواو1998-10-17

297من111:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| قورصو | متوسطة برحمون قورصو  | 35113: المؤسسة  

حساین   ریان 21032178 مقبول2510.94  بـالثنیة1998-11-01

ادافیر   رابح 21032171 قریب من الجید2612.64  بـالقبة1999-01-21

حمودي   مریم لبنى 21032350 مقبول2710.94  بـالثنیة1996-12-22

زروقي   لیلى 21032320 مقبول2810.78  بـبودواو1997-09-06

بن تركیة   مروى 21032347 مقبول2910.24  بـالحراش1997-10-26

تسالة   لبنى 21032315 جید3014.34  بـالحراش1998-04-18

كفان   عبد الھادي انیس 21032281 مقبول3111.78  بـبومرداس1998-07-09

بن تركیة   محمد 21032331 جید3214.54  بـالرویبة1998-08-04

قویقح   فلة 21032296 جید3314.26  بـبومرداس1998-09-18

اوریحان   عائشة 21032269 مقبول3411.34  بـاوالد موسى1998-11-08

عافیة   طارق 21032268 جید3514.68  بـالرغایة1998-12-05

یعقوبي   محمد امین 21032339 قریب من الجید3612.24  بـبودواو1998-12-30

بلقاضي   محمد السعید 21032335 قریب من الجید3713.46  بـبومرداس1999-01-05

روان   نسرین 21032378 مقبول3810.92  بـبومرداس1996-02-12

حمزاوي   نور الھدى 21032391 جید3914.82  بـبودواو1998-01-16

بن تركیة   ھاجر 21032395 مقبول4010.72  بـعین طایة1998-09-05

بوعزة   نسرین 21032384 مقبول4111.54  بـحسین داي1998-12-01
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زورداني   یوسف 21033226 مقبول110.18  بـبوغني1997-08-28

عیسو   وردیة 21033180 مقبول211.56  بـحسین داي1997-01-15

زوقاغ   وردة 21033179 قریب من الجید312.30  بـالبویرة1998-11-08

عیاش   ھشام 21033170 قریب من الجید412.32  بـاألبیار1999-01-29

بوریش   ھناء 21033173 جید514.06  بـالرغایة1999-04-24

حفیظ   ھناء 21033174 قریب من الجید613.44  بـبرج الكیفان1999-09-22

حمداش   مریم 21033067 مقبول711.42  بـبومرداس1996-07-04

شباب   ھاجر 21033148 مقبول811.56  بـالرویبة1996-07-21

حنیفي   مریم 21033068 مقبول910.46  بـعین طایة1996-10-14

محمدي   نور الھدى 21033142 قریب من الجید1012.26  بـحسین داي1997-02-15

عروش   مسعود إسحاق 21033076 قریب من الجید1112.18  بـإیطالیا1997-03-10

مزالي   نرجس 21033121 جید1214.52  بـالثنیة1998-03-01

سالمي   منال 21033086 جید1315.60  بـرغایة1998-04-23

بحري   نادیة 21033100 مقبول1410.22  بـعین الصفراء1998-05-24

بلقاسم   نبیل 21033115 قریب من الجید1512.38  بـتیزي وزو1998-06-11

مسعودان   مھدي زین الدین 21033096 قریب من الجید1613.54  بـالحراش1998-06-28

بغدالي   مصطفى عالءالدین 21033079 جید1714.10  بـاالبیار1998-07-31

بن قویطن   منال 21033087 جید1815.20  بـبباب الوادي1998-08-11

تافتیست   نسرین 21033127 قریب من الجید1913.94  بـبومرداس1998-09-20

مخفي   مریم جمانة 21033075 قریب من الجید2013.50  بـفرنسا1998-10-10

بن عیسى   نیلى 21033147 مقبول2111.14  بـبومرداس1999-01-28

حمید   نسرین 21033128 جید2215.50  بـاآلبیار1999-03-09

ثابت   نسیم 21033132 قریب من الجید2312.80  بـبرج الكیفان1999-04-17

أستواتي   نوال 21033139 جید2415.40  بـالحراش1999-04-28
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فیرود   نورالدین 21033146 قریب من الجید2513.24  بـالحراش1999-06-15

رزیق   منیرة 21033094 جید2614.66  بـبولوغین1999-06-18

تلمساني   إكرام 21032545 مقبول2711.90  بـالرغایة1998-03-01

قشطولي   أحمد أمین 21032471 قریب من الجید2813.69  بـدلس1998-05-14

شاوش   أحالم 21032465 جید2915.52  بـبومرداس1998-05-21

بلھادي   أنیس 21032529 قریب من الجید3013.84  بـالرغایة1998-11-14

بندو   أسامة 21032483 مقبول3111.52  بـزموري1999-01-21

أیت حمودي   أشواق 21032492 جید3214.83  بـالقبة1999-02-23

حلیس   أسامة 21032484 جید3315.62  بـأوالد جالل1999-10-22

معیوف   امین 21032593 مقبول3411.38  بـبرج منایل1997-02-25

حمدي   حسام الدین 21032649 جید جدا3517.42  بـالدبیلة1998-03-02

زاوي   بشرى 21032622 قریب من الجید3613.16  بـالرغایة1998-04-21

زیان   إیمان 21032561 جید جدا3716.66  بـالجزائر1998-05-26

بلعیدي   اسالم 21032572 مقبول3811.72  بـرغایة1998-08-05

قادر   ایناس 21032614 جید جدا3917.28  بـسدي امحمد1998-08-15

عریبة   اسماء 21032574 قریب من الجید4013.56  بـالحراش1998-08-25

بن حمیش   إلیاس 21032632 قریب من الجید4112.70  بـالثنیة1998-10-05

قرحلي   اسماء 21032575 مقبول4211.76  بـبومرداس1999-01-08

قرشي   امیرة سارة 21032591 مقبول4311.52  بـوھران1999-03-27

بردیوي   ایة 21032611 جید جدا4416.26  بـبرمرداس1999-04-12

دوالي   حلیم 21032665 مقبول4510.18  بـبرج منایل1997-01-01

حباني   رانیة 21032696 مقبول4610.70  بـبومرداس1997-09-15

زلماطي   خالد عبد الرحیم 21032678 مقبول4710.56  بـالرغایة1997-11-17

تیلیوین   دینا إیناس 21032687 قریب من الجید4812.02  بـحیدرة1998-03-20

تدریست   حسین 21032661 قریب من الجید4912.24  بـتیزي وزو1998-05-19

عرعار   زكریاء 21032738 قریب من الجید5012.30  بـالرغایة1998-08-12

بلحاج   ریم 21032731 جید جدا5116.04  بـبرج منایل1998-10-07

حدریان   راشا 21032711 جید5215.90  بـبوغني1998-11-10

قدوري   حسین 21032663 جید5315.62  بـتلمسان1998-11-11
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عاللو   خلود ریان 21032682 جید جدا5416.28  بـغین طایة1999-01-08

قوباع   رمیساء 21032724 قریب من الجید5512.68  بـالرغایة1999-12-25

موھوب   صالح 21032834 مقبول5610.68  بـبومرداس1996-02-03

بوھراوة   شیماء 21032826 مقبول5711.18  بـسیدي نغمان1996-09-01

مھوني   عادل 21032849 مقبول5811.00  بـبومرداس1997-11-17

عیسو   سارة 21032761 جید جدا5916.48  بـعین طایة1998-03-23

زیان   شھیناز 21032820 جید جدا6016.32  بـالجزائر1998-05-26

صرادوني   صفیة 21032837 جید6115.04  بـبومرداس1998-06-20

خیر الدین   شھیناز 21032822 جید6215.92  بـعین طایة1998-07-05

بوھراوة   عادل 21032850 مقبول6311.82  بـذراع بن خدة1998-09-19

زنوش   سیلیا 21032811 مقبول6410.92  بـبوزریعة1998-09-24

عجرید   شھیناز 21032823 جید6514.24  بـالرویبة1998-10-22

ھمیسي   سیف الدین 21032800 قریب من الجید6612.06  بـعنابة1998-10-27

مازد   سیلیا 21032813 قریب من الجید6713.36  بـالثنیة1998-11-17

عابد   سارة 21032765 جید6814.60  بـعین طایة1998-12-22

مجاك   صونیا 21032842 جید6915.30  بـالحمامات1998-12-31

ولدماضي   سیدعلي 21032798 مقبول7011.40  بـثنیة1999-03-31

بلمختار   سمیة 21032788 مقبول7110.68  بـالبلیدة1999-07-12

زعرة   عبد الباقي 21032862 مقبول7210.30  بـبومرداس1994-03-10

خنفر   فریال 21032920 قریب من الجید7312.38  بـباب الوادي1998-02-10

بوصاع   كریمة 21032936 قریب من الجید7412.70  بـالحراش1998-02-25

حداد   كمیلة 21032940 جید جدا7516.76  بـأدرار1998-04-10

حمالوي   عبد المالك 21032881 مقبول7610.54  بـبومرداس1998-05-15

قومیري   فطیمة منیرة 21032925 قریب من الجید7713.10  بـعین طایة1998-07-10

سلیماني   كاتیا سلمى 21032931 قریب من الجید7813.02  بـحسین داي1998-08-07

میتوشي   كھینة 21032945 قریب من الجید7913.30  بـبومرداس1998-09-30

بلقالوي   كنزة 21032943 مقبول8010.28  بـبومرداس1999-02-08

شاوش   محمد 21032995 مقبول8110.06  بـحسین داي1997-12-20

شباب   لیلیا 21032976 قریب من الجید8212.62  بـالرغایة1998-03-29
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قسوم   مالك 21032987 مقبول8310.20  بـملیانة1998-04-23

بن یحي   محمد 21032997 قریب من الجید8412.72  بـبرج منایل1998-05-10

عیساني   محمد 21032998 جید جدا8516.94  بـبوغني1998-06-22

عجوط   لیندة 21032982 جید جدا8616.28  بـعین طایة1998-10-04

دحماني   لیلیا 21032977 جید8715.20  بـالرغایة1999-02-10

بوقطوشة   محمد أیمن 21033017 قریب من الجید8812.34  بـالرغایة1996-06-10

قارة   محمد خلیل 21033027 مقبول8910.92  بـاألخضریة1997-09-24

یحي   مدیحة 21033047 مقبول9011.44  بـافرحونان1998-01-17

قمقاني   مدینة 21033048 مقبول9110.76  بـبومرداس1998-02-22

فویدي   محمد أكرم 21033012 مقبول9211.72  بـعین طایة1998-05-09

لوبار   محمود بكرأیمن 21033046 مقبول9310.20  بـالرویبة1998-05-13

خلیفي   محمد أمین 21033015 قریب من الجید9413.88  بـالبویرة1998-07-17

قنطار   محمد أمیر 21033013 قریب من الجید9512.24  بـام البواقي1999-08-26
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مداوي   ھنیة 21033176 مقبول111.64  بـبومرداس1998-04-09

عنقر   ھبة اهللا 21033162 قریب من الجید212.86  بـسیدي خالد1998-10-31

ستي   وسیم 21033185 قریب من الجید313.66  بـالرغایة1999-01-25

سلموني   منیر 21033092 مقبول410.56  بـعین طایة1997-02-22

زعرة   ھاجر 21033149 قریب من الجید513.52  بـبومرداس1998-01-24

طامة   ھاجر 21033150 جید جدا616.32  بـعین طایة1998-03-31

بن عمار   نھاد 21033136 مقبول710.44  بـالحراش1998-11-30

كیدوش   مروة 21033061 جید814.44  بـبومرداس1998-12-04

بوكابوس   مروى 21033063 جید جدا916.22  بـالثنیة1999-06-23

اللباني   أسماء 21032487 قریب من الجید1012.46  بـالرغایة1998-01-08

بوشناق   أسامة 21032480 قریب من الجید1112.86  بـالبوني1998-03-09

طامة   أمیرة 21032511 جید1215.76  بـعین طایة1998-03-31

شرفي   أسماء 21032488 مقبول1310.04  بـاالبیار1998-06-24

والي   أیوب 21032537 جید1415.54  بـوھران1998-10-21

صحراوي   أحمد 21032470 مقبول1511.81  بـالرویبة1998-12-01

تواتي   اسامة 21032568 مقبول1611.26  بـتسمسیلت1998-11-17

برجة   سارة 21032620 مقبول1710.98  بـبشار1998-12-02

برباش   انیس 21032599 قریب من الجید1813.08  بـبومرداس1998-12-15

قرداش   انفال 21032598 مقبول1910.74  بـسیدي محمد1999-03-09

مزاري   ربیعة 21032700 مقبول2010.10  بـورقلة1997-06-15

قانة   زینب 21032745 مقبول2111.56  بـعین طایة1998-04-09

إجقة   حسین 21032662 قریب من الجید2213.82  بـعین طایة1998-08-27

رقاس   رانیة 21032694 مقبول2311.86  بـزموري1998-09-12

بلحوصیف   حیاة 21032675 مقبول2411.08  بـبومرداس1998-09-16
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خبابة   حمزة رامي 21032667 مقبول2511.86  بـسطیف1998-10-06

سلموني   زینب 21032747 قریب من الجید2612.40  بـبومرداس1998-10-24

لكروز   ریم 21032732 مقبول2711.48  بـبومرداس1999-01-16

حیكم   رامي 21032692 قریب من الجید2812.20  بـالثنیة1999-02-27

بن وجاح   سالمة 21032780 مقبول2910.24  بـتیزي وزو1996-12-26

بوروقة   سناء 21032790 جید3014.52  بـالرغایة1998-01-10

شوشان   سعیدة 21032776 مقبول3111.22  بـبومرداس1998-02-10

القلي   شیماء 21032827 مقبول3210.84  بـعین طایة1998-05-06

مریناني   شیماء 21032829 جید جدا3316.36  بـبومرداس1998-06-10

قواسمیة   شریفة 21032815 جید3415.72  بـالبویرة1998-07-30

بوستة   سعاد 21032774 قریب من الجید3513.98  بـبومرداس1998-10-16

دباح   صارة 21032833 قریب من الجید3613.35  بـالرویبة1998-11-06

ساجي   شیماء 21032831 قریب من الجید3712.60  بـبرج منایل1998-12-29

سلموني   فاطمة الزھراء 21032915 مقبول3811.10  بـبومرداس1996-01-26

بركات   كنزة 21032942 مقبول3911.10  بـبومرداس1996-11-24

شلوتي   عبد الرؤوف 21032867 مقبول4010.56  بـبومرداس1997-01-08

صالحي   عواطف 21032898 مقبول4110.48  بـتبسة1997-09-15

لعبیي   عماد 21032892 مقبول4210.94  بـبومرداس1997-11-04

اللطیف بلونیس   عبد 21032887 جید4314.20  بـالرویبة1998-03-04

حوة   عبد المالك 21032882 قریب من الجید4412.16  بـعین طایة1998-08-13

جابر   عبد الرؤوف 21032869 جید4514.60  بـالقبة1999-08-23

كرار   مروى 21033050 جید4614.38  بـسید أمحمد1997-09-02
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یعقوبي   یزید 21033216 مقبول110.46  بـبومرداس1997-01-08

دغموم   ھشام 21033166 مقبول210.40  بـالرغایة1997-04-02

رزیق   یاسمین 21033200 مقبول310.64  بـعین الحجل1997-06-11

بلحیداس   ھناء 21033171 مقبول410.32  بـبرج منایل1997-12-29

شیخ   وفاء 21033188 ممتاز518.18  بـحاسي مسعود1998-05-03

عشاش   ھشام 21033169 جید جدا616.94  بـبرانت بریطانیا1998-10-19

شرماطي   مریم 21033071 مقبول710.78  بـبومرداس1998-01-31

بوطیش   نسیم 21033131 قریب من الجید813.52  بـبومرداس1998-05-11

بالل   نھلة 21033138 مقبول910.40  بـعزازقة1998-06-13

سایح   نور الھدى 21033143 قریب من الجید1012.26  بـالرغایة1998-06-23

یاكر   نسیم جمیل 21033133 جید1115.24  بـحسین داي1999-01-10

بابوري   مریم 21033074 جید جدا1217.26  بـالحراش1999-04-08

مرشیشي   أحمد 21032469 مقبول1311.60  بـالثنیة1995-10-29

زیدان   أیمن عبد الفتاح 21032534 قریب من الجید1412.18  بـالرغایة1998-05-12

كانوني   أحالم 21032466 جید1514.64  بـبومرداس1998-11-03

درغاوي   إكرام مریم 21032547 جید1615.76  بـبلدیة بلوزداد1999-02-18

مشایة   حسام 21032645 مقبول1711.66  بـبومرداس1995-03-24

غنیات   جمال الدین 21032641 مقبول1810.92  بـبومرداس1995-09-10

بداوي   الیاس 21032584 قریب من الجید1912.58  بـبومرداس1998-02-20

جواھر   جمیلة 21032642 جید2014.64  بـسیدي امحمد1998-11-25

جالب   راني 21032693 مقبول2111.12  بـالرغایة1995-09-15

بعداش   رابح 21032690 مقبول2211.10  بـثنیة1996-07-09

جواھر   رمیساء 21032721 مقبول2311.20  بـسیدي امحمد1997-01-05

دومانجي   رمیساء 21032722 جید2414.20  بـالحراش1997-11-01
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عبد الصمد   ریاض الدین 21032727 جید2514.58  بـتازولت1998-04-21

زراري   زین الدین 21032744 مقبول2611.46  بـرغایة1998-10-30

بورویس   زكریاء 21032740 قریب من الجید2712.72  بـحسین داي1998-11-27

بن مناح   رانیة 21032697 قریب من الجید2812.04  بـالحراش1999-06-16

كوار   سلمى 21032781 جید جدا2916.54  بـبومرداس1998-01-10

طنخي   سلمى 21032782 جید جدا3017.82  بـحسین داي1998-03-18

جبالیة   عائشة نخلة وداد 21032848 جید جدا3116.54  بـالرغایة1998-05-01

نتاش   شھیناز 21032821 مقبول3211.58  بـحسین داي1998-05-26

بن مدثر   سلمة 21032779 قریب من الجید3312.58  بـبومرداس1998-07-06

بونعجة   سعاد 21032773 جید جدا3416.54  بـالرغایة1998-08-31

معیزة   شھیناز صبرین 21032825 قریب من الجید3512.08  بـبومرداس1998-11-05

بن علي   سامي 21032769 جید3614.30  بـمسعد1998-11-17

رضوان   فاطمة الزھرة 21032917 مقبول3710.50  بـبومرداس1993-09-27

مرابطي   عبدالنور 21032890 قریب من الجید3812.42  بـبرج منایل1995-09-17

دلوم   عبد النور 21032885 مقبول3910.12  بـذراع المیزان1997-12-01

عبالوي   عبد العزیز 21032877 قریب من الجید4012.72  بـبوروبة1998-02-03

بن مدثر   كریمة 21032937 قریب من الجید4112.10  بـبومرداس1998-07-06

صابونجي   محمد فرزي 21033040 قریب من الجید4212.94  بـرغایة1997-07-15

زموري   محمد سلیم 21033031 قریب من الجید4312.76  بـالرغایة1998-11-19

العقون   محمد الیاس 21033023 مقبول4410.18  بـنقاوس1998-11-21

قسوم   محمد فارس 21033039 قریب من الجید4512.56  بـالقبة1998-11-25

رزوق   محمد سامي 21033030 قریب من الجید4612.74  بـرویبة1999-06-26
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سالمي   یاسمین 21033211 قریب من الجید112.56  بـبشار1998-01-13

عكرود   یاسین 21033213 مقبول210.90  بـحسین داي1998-08-09

مساعید   یوسف 21033227 مقبول310.32  بـبومرداس1998-09-05

باشا   یسمین 21033219 قریب من الجید412.54  بـبومرداس1998-10-23

یعالوي   ینیس محمد 21033224 جید515.80  بـعین طایة1999-01-15

عالم   یانیس 21033215 جید614.06  بـالحراش1999-04-03

بومرداسي   یسران 21033217 جید جدا716.42  بـاألبیار1999-12-02

قمقام   ولید 21033191 مقبول810.40  بـاألبیار1996-09-29

دبة   ولید 21033193 قریب من الجید912.10  بـرویبة1998-08-06

بیطار   ولید 21033194 مقبول1011.58  بـالرغایة1998-09-13

كوروغلي   وائل ھیثم 21033177 جید1114.82  بـالقبة1998-10-01

بیبي   وردیة 21033181 جید جدا1217.96  بـالرغایة1998-10-10

بوخالط   وفاء   سلمة 21033189 قریب من الجید1312.72  بـسیدي  امحمد1999-01-31

زموري   وھیبة 21033198 قریب من الجید1413.44  بـالحراش1999-02-10

موسى   نسیم 21033129 قریب من الجید1512.42  بـعین طایة1995-09-21

بن سعید   نبیل 21033114 قریب من الجید1612.18  بـبومرداس1997-07-05

الصب   نریمان 21033113 مقبول1711.70  بـعین طایة1997-07-05

مزالي   نسیم 21033130 قریب من الجید1813.82  بـبولوغین1998-03-01

بوقریوة   منیرة 21033093 جید1915.16  بـحسین داي1998-03-27

ستوتي   منصوریة شیماء 21033091 جید جدا2016.36  بـبومرداس1998-07-03

أوریاشي   مھدي 21033095 قریب من الجید2112.00  بـالثنیة1998-09-26

بونوس   نادیة 21033111 مقبول2210.36  بـبومرداس1998-10-11

عشوش   مسینیسا 21033078 جید2314.26  بـبجایة1999-01-08

جمعة   نعیمة 21033134 قریب من الجید2413.66  بـالبویرة1999-01-22
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قشایري   أحالم 21032464 مقبول2510.18  بـبومرداس1996-03-28

سلموني   أسماء 21032485 قریب من الجید2613.20  بـبودواو1997-06-24

أوكسیلي   أنیس 21032525 جید2714.24  بـسیدي امحمد الجزائر1998-01-17

تكفي   أنیس 21032526 مقبول2811.70  بـأدرار1998-03-15

مامي   آمیرة 21032461 جید2914.96  بـزموري1998-04-06

تاجر   أیة 21032530 جید3015.42  بـعین طایة الجزائر1998-06-23

ومان   أحمد راضي 21032472 مقبول3110.48  بـبسكرة1998-08-27

ومان   أحمد رامي 21032473 قریب من الجید3213.14  بـبسكرة1998-08-27

عماري   أیمن 21032532 مقبول3311.82  بـالرویبة1998-09-23

بن شعالل   أمینة فراح 21032519 جید جدا3417.98  بـالبلیدة1999-01-11

بن باطة   توفیق 21032638 مقبول3510.54  بـحسین داي1997-08-07

عشاش   بایة شھیناز 21032618 جید3615.34  بـبومرداس1998-04-01

بقار   بالل 21032629 قریب من الجید3713.18  بـالقبة1998-06-20

خالدي   امیرة 21032590 قریب من الجید3813.15 الخشنة  بـخمیس1998-06-22

لصواق   تونس سیلیا 21032639 مقبول3911.14  بـسیدي محمد1998-08-02

لحلو   ثیزیري 21032640 جید4015.20  بـبجایة1998-10-14

بن رمضان   بن یوسف 21032633 قریب من الجید4112.80  بـالرغایة1998-10-19

عرفي   اكرام 21032578 مقبول4211.76  بـبا الثنیة1998-11-16

شلیغم   انصاف 21032597 جید4314.18  بـالعبادیة1999-04-12

رمیت   الھام 21032582 مقبول4410.60  بـالثنیة بومرداس1999-04-29

فضال   انتصار 21032595 جید4515.72  بـبومرداس1999-10-21

خدام   سارة 21032749 قریب من الجید4612.30  بـالدار بیضاء1995-03-10

قارة   حمزة 21032666 مقبول4710.06  بـبولوغین1996-01-21

تونسي   زین الدین 21032743 مقبول4811.74  بـالقبة1996-03-13

أوداش   حمیدو 21032669 قریب من الجید4912.34  بـحسین داي1996-08-11

صابري   رضا 21032716 مقبول5010.36  بـبومرداس1997-05-10

بونوس   خدیجة 21032680 مقبول5110.62  بـالثنیة1997-09-04

حمالت   حمالت 21032668 قریب من الجید5213.04  بـاقبوا1998-05-21

بن یحي   زینب 21032746 جید جدا5317.34  بـحسین داي1998-06-01
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حداد   زكریاء 21032737 مقبول5410.74  بـعین طایة1998-06-26

خالد   ریان 21032728 ممتاز5518.46  بـقالمة1998-09-17

الطاعني   ریمة 21032734 مقبول5611.56  بـالجلفة1998-10-24

كحول   ریان 21032729 مقبول5710.62  بـاألبیار1998-12-10

بویحیاوي   رانیا 21032695 قریب من الجید5813.52  بـحسن داي1999-01-13

بلعربي   رمیساء 21032723 جید جدا5917.12  بـبومرداس1999-01-21

قشو   رشالین 21032713 جید6015.22  بـاألخضریة1999-02-23

عنقر   سندس 21032791 مقبول6111.82  بـحراش1996-09-14

بن عمرة   صابر 21032832 مقبول6210.40  بـبومرداس1997-11-25

بوشنقیر   صونیة 21032844 جید جدا6316.98  بـالرغایة1998-04-15

بولقرون   شیماء 21032828 قریب من الجید6413.84  بـبومرداس1998-05-31

اصوالح   سارة 21032763 جید جدا6517.22  بـالحراش1998-07-18

خیار   شیماء 21032830 مقبول6611.02  بـرغایة1998-08-14

مزوار   سیلیا 21032812 جید6714.38  بـبومرداس1998-10-18

اوریحان   صالح الدین 21032839 مقبول6810.94  بـبومرداس1998-11-10

فیرود   سارة یاسمین 21032767 قریب من الجید6913.58  بـحسین داي1998-12-22

خضراوي   سید أحمد أنیس 21032794 قریب من الجید7013.12  بـالقبة1999-11-03

مقداد   عبد اهللا 21032879 مقبول7110.98  بـالبویرة1995-01-27

بلواش   عبد المؤمن 21032880 مقبول7210.06  بـبومرداس1995-09-11

بن فطوم   المیة 21032947 قریب من الجید7313.08  بـبومرداس1996-02-15

أومحند   كاتیة 21032932 مقبول7410.58  بـبومرداس1996-07-20

كامش   عبد الرحیم 21032872 مقبول7510.58  بـبرج منایل1996-09-20

جواھرة   كریمة 21032935 مقبول7611.50  بـبومرداس1996-12-16

موسى   فریدة 21032922 قریب من الجید7712.18  بـبودواو1997-03-15

قھواجي   عمر 21032895 قریب من الجید7812.46  بـحسین داي1997-07-16

قدایفة   عبد العالي 21032876 مقبول7911.54  بـحسین داي1997-09-05

بھلول   عبد الرحمان 21032870 مقبول8010.48  بـحسین داي1997-09-06

بالطیب   فادیة 21032913 جید8115.08  بـبومرداس1998-01-06

درویش   فلة 21032926 قریب من الجید8213.34  بـسیدي امحمد1998-05-01
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آیت سي العربي   عبد الرزاق 21032874 قریب من الجید8313.28  بـبومرداس1998-05-15

شیباح   عبد المجید 21032883 جید8414.06  بـعین طایة1998-08-12

جرود   كھینة 21032944 قریب من الجید8513.62  بـبومرداس1998-09-01

جواھرة   عبد الھادي 21032886 قریب من الجید8612.36  بـرغایة1998-10-10

یفصح   فطة 21032923 قریب من الجید8713.88  بـالقبة الجزائر1998-11-06

حایف سي حایف   فھد 21032927 قریب من الجید8812.42  بـالرغایة1998-11-13

عزوقي   كمال 21032938 مقبول8911.80  بـبومرداس1999-02-10

حمالوي   لیلیا 21032975 مقبول9010.58  بـبرج منایل1995-05-12

ذیب   لطیفة 21032963 مقبول9110.20  بـعین طایة1998-02-14

بن بوزید   محمد 21032996 قریب من الجید9212.26  بـالرویبة1998-04-09

أومحند   لیدیة 21032972 قریب من الجید9313.92  بـبومرداس1998-04-15

لیمام   ولید 21032978 جید9414.92  بـالرغایة1998-08-30

قرابسي   لیدیا 21032971 قریب من الجید9512.36  بـبومرداس1999-08-04

حفیظ   مراد 21033049 مقبول9610.96  بـبومرداس1996-08-03

حداد   محمد صالح 21033032 مقبول9711.84  بـالحراش1997-09-22

عرعار   محمد ینیس 21033044 قریب من الجید9812.70  بـالحراش1998-03-12

یوبي   محمد أمین 21033016 مقبول9910.32  بـبومرداس1998-09-23

قوراري   محمد طارق عدالن 21033035 قریب من الجید10012.50  بـالثنیة1999-02-18

مقداش   محمدنبیل 21033045 قریب من الجید10113.46  بـثنیة1999-03-07
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كیتوني   ینیس 21033223 جید115.98  بـاألبیار1998-08-12

دحماني   یونس 21033228 مقبول211.74  بـبومرداس1998-12-31

وراس   یسین 21033221 مقبول311.74  بـبوزریعة1999-02-13

بوكعومة   یني 21033222 مقبول411.00  بـرغایة1999-04-03

خفاش   یاسین مناد 21033214 مقبول510.10  بـدلس1999-05-21

طیایرة   وسام 21033182 مقبول610.02  بـالحراش1997-06-11

تزقارت   ھانیة 21033161 جید جدا717.84  بـالرغایة1998-01-22

بومرداسي   ھشام 21033168 مقبول811.44  بـعین طایة1998-08-07

جنادي   وسام 21033184 جید914.06  بـرغایة1998-10-15

بن مناح   ھندة 21033175 جید جدا1016.12  بـبومرداس1998-11-29

عقرانیو   ھناء 21033172 جید1115.48  بـبرج منایل1999-02-01

زعرة   نوجود 21033140 مقبول1210.16  بـباب الواد1995-06-14

بختي   نجمة 21033117 مقبول1311.94  بـبوروبة1996-03-22

قنطار   نور الھدى 21033141 مقبول1411.78  بـالثنیة1996-04-02

دحمان   ملیسة 21033080 مقبول1511.00  بـبومرداس1998-03-05

بومنجل   نادیة كاتیا 21033112 جید جدا1616.50  بـالرویبة1998-03-18

بوحایل   نزیم 21033122 جید جدا1717.70  بـبومرداس1998-03-22

بوقنداقجي   نزیم 21033123 قریب من الجید1812.48  بـالقبة1998-03-29

ھشیش   ملیسة نوال 21033082 قریب من الجید1912.74  بـالرویبة1998-07-03

ملوان   مروى 21033062 قریب من الجید2013.50  بـعین طایة1998-07-07

بلطرش   مسیل أمازیغ 21033077 قریب من الجید2112.72  بـالرویبة1998-07-25

بورطاش   منال 21033088 جید2215.54  بـالقصبة1998-09-03

بعداش   موني 21033097 قریب من الجید2312.24  بـباب الواد1998-12-13

ھالل   نزیم 21033124 قریب من الجید2413.74  بـحسین داي1999-01-26
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خنفار   مریم 21033073 جید جدا2517.80  بـاألغواط1999-02-16

منصر   نھاد 21033137 جید2614.24  بـالقالة1999-02-20

لعزیزي   ملیسة 21033081 مقبول2710.48  بـبني مسوس1999-03-29

رمضاني   نبیل 21033116 مقبول2810.98  بـواضیة1999-12-14

طامة   إبراھیم 21032539 مقبول2910.38  بـالبویرة1997-01-02

فطار   إسالم 21032540 مقبول3010.40  بـبومرداس1997-08-11

قرنیش   آیة 21032462 قریب من الجید3113.60  بـقسنطینة1997-10-10

عمورة   أنیس 21032524 قریب من الجید3212.58  بـأدكار1998-01-09

حریش   إكرام 21032544 جید3314.06  بـعین طایة1998-01-17

لیاني   أسامة 21032479 مقبول3410.96  بـعین طایة1998-01-22

جودي   أمیاس 21032500 قریب من الجید3513.88  بـرغایة1998-02-13

بوكسوة   إشراق 21032543 مقبول3611.40  بـالحراش1998-04-13

إبراھیمي   أحمد مازن 21032474 جید3714.60  بـالمسیلة1998-04-14

یحي   أمینة 21032517 جید جدا3817.04  بـباب الوادى1998-05-14

قدور   إكرام 21032546 جید جدا3917.67  بـالرغایة1998-06-19

حدادو   إلیاس 21032548 مقبول4011.82  بـبولوغین1998-06-30

بوراوي   أنیة فتحیة 21032520 قریب من الجید4112.60  بـالرغایة1998-07-06

بوزدان   أمزیغ 21032499 مقبول4211.98  بـبومرداس1998-07-12

شریفي   أنیس 21032527 جید4314.72  بـتیزي وزو1998-09-03

جبري   أسامة 21032482 قریب من الجید4413.40  بـحسین داي1998-10-07

لونیس   أیمن 21032533 مقبول4510.88  بـدلس1998-12-16

نحوي   أحالم ھالة 21032468 مقبول4610.70  بـبرج بوعریریج1999-02-07

نور   أمیرة ماریا 21032514 جید جدا4717.86  بـبومرداس1999-03-01

حشیشي   آدم 21032475 قریب من الجید4813.70  بـقسنطینة1999-04-12

أعراب   أسماء 21032490 جید جدا4916.96  بـبرج منایل1999-11-30

معاش   أكرم 21032580 مقبول5011.90  بـبومرداس1997-07-13

بوقرو   أسامة زكاري 21032569 جید5114.84  بـالرغایة1998-02-07

جودي   تسعدیت 21032635 جید5214.88  بـتیزي وزو1998-04-25

حمایلي   العلجة 21032581 جید جدا5317.30  بـالرغایة1998-05-02
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بن عزیز   أایوب 21032617 قریب من الجید5413.02  بـبومرداس1998-05-08

قندوز   بلقاسم 21032631 جید5515.27  بـدراع بن خدة1998-09-29

بوشنان   إسماعیل مصطفى 21032576 جید5614.62  بـرغایة1998-10-21

تیرة   احالم 21032565 قریب من الجید5713.16  بـبومرداس1998-12-30

كنوش   آیة 21032600 جید5815.60  بـوادي الزناتي1999-01-06

خنفر   إیناس تسعدیت 21032562 قریب من الجید5912.14  بـتیزي وزو1999-02-08

لدادة   حسام 21032648 مقبول6011.60  بـالحراش1999-02-10

أطال   إیناس سعاد 21032563 قریب من الجید6113.70  بـالثنیة1999-03-15

لوریاشي   إیمان 21032613 جید6214.36  بـالحراش1999-08-08

صابر   رضوان أمحمد 21032717 قریب من الجید6312.50  بـدلس1996-07-05

كوریبش   خلیل 21032684 قریب من الجید6412.12  بـالرویبة1996-08-18

بومرداسي   رضا 21032714 قریب من الجید6512.32  بـبومرداس1996-11-29

مسالوي   رفیق 21032718 مقبول6610.48  بـبومرداس1997-09-10

قانة   حنان 21032672 مقبول6710.10  بـبومرداس1997-11-13

حدوش   دحمان 21032685 قریب من الجید6812.50  بـرغایة1998-08-18

ھاشمي   رقیة 21032719 قریب من الجید6912.73  بـبولوغین1998-08-29

أعوین   ذھبیة أنیة 21032688 قریب من الجید7013.32  بـرغایة1998-09-22

حویش   خالد 21032677 مقبول7111.28  بـالحراش1998-12-10

حسناوي   رشال ریان 21032712 قریب من الجید7212.96  بـبومرداس1999-01-17

مجدوبة   زاھیة 21032735 قریب من الجید7313.13  بـبولوغین1999-01-21

مرشي   خلود 21032681 مقبول7411.88  بـاریس1999-02-24

بوسفة   خلیفة 21032683 قریب من الجید7513.60  بـحسین داي1999-03-24

أغالل   حسین 21032664 مقبول7610.28  بـسیدي امحمد1999-04-09

قاسم   ریم 21032733 جید7714.08  بـاالبیار1999-06-01

لدادة   صفوان 21032836 قریب من الجید7812.82  بـدلس1996-03-24

بن عزیز   سامیة 21032771 مقبول7910.54  بـبومرداس1997-03-01

سحنون   صونیة 21032843 جید8014.04  بـأقبو1997-03-31

بادي   سامیة 21032772 مقبول8111.64  بـعین طایة1998-01-08

سلیماني   شمیسة فاطمة الزھرة 21032816 مقبول8210.73  بـالقبة1998-02-10
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عمورة   شھرة 21032817 جید8315.46  بـسیدي امحمد1998-03-30

بن العوفي   سارة 21032762 قریب من الجید8412.85  بـحیدرة1998-05-20

بوعود   سیف الدین 21032799 جید8515.50  بـتبسة1998-08-03

العسكري   عائشة 21032847 قریب من الجید8612.32  بـعین طایة1998-08-09

مالك   سلینا 21032785 جید8715.28  بـبریطانیا1998-08-19

قادر   سارة 21032764 جید جدا8816.72  بـعین طایة1998-08-23

معاوي   صبرینة 21032835 جید جدا8917.60  بـحسین داي1998-08-26

صیاد   طارق 21032845 جید9015.22  بـالرغایة1998-08-31

بن تیطراوي   طاھر 21032846 قریب من الجید9113.04  بـالرغایة1998-09-21

كركوش   سفیان لقمان 21032778 قریب من الجید9213.92  بـباب الوادي1998-10-03

دریش   سمیة 21032787 مقبول9310.28  بـالثنیھ1998-10-03

عرقاب   سالمى 21032768 قریب من الجید9413.20  بـتیزي وزو1998-11-14

ولد حمودة   شھرزاد 21032818 قریب من الجید9512.92  بـاالبیار1999-06-05

مھني   لؤي 21032946 مقبول9611.34  بـالقبة1997-07-15

جربیر   كاتیا 21032930 مقبول9710.48  بـرویبة1998-02-13

مقلولي   كریم 21032934 جید9814.64  بـالرغایة1998-02-13

فالح   غادة 21032900 ممتاز9918.10  بـعمر1998-05-05

تماني   فریال 21032921 جید10015.46  بـالرغایة1998-06-15

قورشقورش   عبد الرؤوف 21032868 قریب من الجید10113.90  بـالحراش1998-08-27

بوسنة   عبد الحمید 21032865 قریب من الجید10213.34  بـبومرداس1998-11-13

مسعدي   عبد الكریم 21032878 قریب من الجید10313.64  بـحسین داي1998-11-16

كیدوش   فیروز 21032928 قریب من الجید10413.15  بـرویبة1999-01-19

سماعیل   فاتح 21032912 مقبول10510.28  بـبرج الكیفان1999-03-13

سعدي   فاطمة الزھراء خولة 21032916 جید جدا10617.60  بـالقبة1999-05-08

كوسة   المیة 21032949 مقبول10710.46  بـالحمامات1999-06-20

بن براح   محسن 21032989 مقبول10811.78  بـبولوغین1996-09-02

بوشنان   محسن 21032990 مقبول10911.68  بـرغایة1997-06-07

زرابیب   محمد 21032994 قریب من الجید11012.64  بـالثنیة1997-08-30

بوخریصة   لیدیا 21032970 جید جدا11116.48  بـبولوغین1998-06-11
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وھیب   لیندة 21032980 جید11214.06  بـالقبة1998-07-05

آیت عبد القادر   لیدیة 21032973 جید11315.12  بـبني مسوس1998-07-23

أورلیس   لیدیا 21032974 جید11414.04  بـالرغایة1998-10-15

خوجاوي   لطفي 21032961 جید11515.42  بـالقبة      الجزائر العاصمة1998-10-22

شاوشي   لیندة 21032984 جید جدا11616.62  بـبومرداس1999-01-02

رحماني   محمد لخضر نذیر 21033041 مقبول11710.72  بـالرغایة1998-02-28

معافة   محمد األیمن 21033020 مقبول11811.68  بـمدینة خنشلة1998-06-03

یاحي   محمد الصغیر 21033021 جید جدا11916.94  بـبوروبة1998-06-25

رزوق   محمد لمین 21033042 مقبول12010.88  بـبني مسوس1998-09-10

ھاشمي   محمد علي 21033038 قریب من الجید12113.46  بـبولوغین1998-10-25

عمارة   محمد أیمن 21033018 قریب من الجید12212.84  بـبرج منایل1998-11-04

مادور   محمد األمین 21033019 مقبول12311.10  بـاألبیار1999-01-15

احدادن   محمد نذیر 21033043 قریب من الجید12413.34  بـسیدي محمد الجزائر1999-05-09

بونیار   محمد المختار 21033022 جید جدا12516.66  بـحسین داي1999-07-15
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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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دیدوس   نسرین 21033126 جید115.82  بـالحمامات1998-09-08

أوراج   أسماء 21032489 قریب من الجید213.22  بـبوزریعة1998-11-06

عمراوي   بوعالم 21032634 مقبول311.98  بـالثنیة1994-12-12

طرافي   بالل 21032625 مقبول410.68  بـعین طایة1995-03-22

ایت طاھر   اشرف 21032577 مقبول510.48  بـبني مسوس1998-05-15

ایجمعتین   زھیر 21032741 مقبول610.20  بـسور الغزالن1996-01-19

رحاب   رضا 21032715 مقبول710.22  بـیسر1997-04-14

سلطاني   زینة 21032748 مقبول810.34  بـبودواو1997-09-25

بن عجال   عبد المحسن 21032884 مقبول911.16  بـرویبة1995-10-06

دراعو   عماد 21032894 مقبول1010.88  بـبني صاف1999-01-03

ابرسیان   لونیس محمد امین 21032966 قریب من الجید1112.24  بـبومرداس1998-04-20

ازوین   محمد عبد الرؤوف 21033036 مقبول1210.96  بـبولوغین1997-07-28
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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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دلي   سارة 21032750 قریب من الجید112.52  بـایطالیا1997-12-20

فالح   محمد أمین 21033014 مقبول210.70  بـبومرداس1995-05-09
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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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لونیس   ھاجر 21033457 مقبول111.98  بـالحراش1996-01-17

بن تواتي   منیر 21033441 مقبول211.32  بـعین طایة1996-04-07

عقروم   نجاة 21033446 قریب من الجید312.14  بـبرج منایل1996-09-15

حمودي   یوسف 21033474 مقبول411.98  بـالرغایة1996-12-10

عبدوس   نورة 21033455 قریب من الجید512.34  بـبومرداس1997-02-07

زیاد   نور الدین 21033451 قریب من الجید612.24  بـبواسماعیل1997-04-06

بن عیسى   وردة 21033462 مقبول711.78  بـبوسعادة1997-07-17

علیلیقي   نسیم 21033450 مقبول811.16  بـرغایة1997-09-25

كادي   یسمینة 21033472 قریب من الجید912.98  بـواسیف1998-03-29

محجان   یاسین 21033467 مقبول1010.40  بـبومرداس1998-05-20

دیقر   ملیكة 21033440 مقبول1111.26  بـبومرداس1998-07-05

طالبي   یسمین 21033471 قریب من الجید1213.22  بـعین طایة1998-07-08

بواب   یانیس 21033468 مقبول1311.20  بـعین طایة1998-07-13

كروش   وفاء 21033465 مقبول1411.96  بـحاسي مسعود1998-08-01

حمودي   نائلة 21033444 قریب من الجید1512.88  بـعین طایة1998-10-29

بعوالي   ھناء 21033460 جید جدا1616.12  بـیسر1999-02-05

صافي   یسرى 21033470 جید1715.32  بـالقل1999-03-05

نبھي   اكرام 21033266 قریب من الجید1812.14  بـعین بسام1995-07-12

تریكات   أسماء 21033242 قریب من الجید1912.20  بـبومرداس1996-01-30

مزیان   اسماعیل 21033265 مقبول2010.06  بـبومرداس1997-01-29

حدھم   إیمان 21033258 مقبول2110.48  بـالثنیة1997-03-27

أیت ایدیر   تسعدیت 21033277 مقبول2210.48  بـالرویبة1997-10-01

قطاع   أسیا 21033243 مقبول2311.08  بـزموري1998-04-29

بن بلقاسم   ابتسام 21033262 جید جدا2417.34  بـبومرداس1998-07-07
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عرعار   أحالم 21033240 مقبول2510.32  بـالرغایة1998-08-17

عرعار   اكرام 21033267 قریب من الجید2613.32  بـرغایة1998-08-19

بلوصیف   أمال 21033246 جید2714.40  بـالحراش1998-08-28

لعزیزي   بوعالم 21033276 قریب من الجید2812.52  بـعین طایة1998-10-19

زلماطي   أنیس نور اإلسالم 21033253 مقبول2910.90  بـبومرداس1998-10-30

سلموني   أمینة 21033251 مقبول3010.92  بـبومرداس1998-11-16

إدیسي   إیناس 21033260 مقبول3111.90  بـالرغایة1998-12-03

حسین   إرامة 21033256 مقبول3210.00  بـالحراش1999-02-08

مالوعجمي   أیمن 21033254 مقبول3311.58  بـبومرداس1999-03-30

تالمعلي   ریمة 21033317 مقبول3410.94  بـالثنیة1995-03-23

بخوش   سھام 21033348 قریب من الجید3512.00  بـبودواو1995-12-11

سومر   سارة 21033325 مقبول3611.56  بـالحراش1996-03-16

طیبي   صارة 21033355 مقبول3710.56  بـالحراش1996-04-27

خوخي   عبد المالك 21033372 قریب من الجید3812.20  بـالبویرة1996-05-11

برناوي   عبد المالك 21033373 قریب من الجید3912.36  بـالرغایة1996-08-03

بوھري   سارة 21033326 مقبول4010.80  بـبني عمران1996-08-07

بوجلول   سھام 21033349 مقبول4110.60  بـبومرداس1997-02-05

صافي   شریفة 21033351 مقبول4211.54  بـالقل1997-02-26

كروغلي   سفیان 21033341 مقبول4310.94  بـرویبة1997-05-31

حدھم   شیماء 21033353 مقبول4410.64  بـحسین داي1997-06-19

كرشو   حكیمة 21033294 قریب من الجید4512.58  بـالثنیة1997-07-04

أشعبان   رحمة 21033311 مقبول4611.20  بـرغایة1997-09-16

عبد الرزاق   خولة 21033301 مقبول4710.75  بـباتنة1997-09-28

المنصبھ   عبد اهللا 21033370 مقبول4811.50  بـالرویبة1997-11-01

قصاب   زینب 21033322 جید4914.62  بـالثنیة1998-01-31

بوھالل   صارة 21033356 قریب من الجید5012.94  بـبرج الكیفان1998-03-30

حوحات   صارة 21033357 مقبول5111.44  بـبومرداس1998-04-27

بن عزیز   سارة 21033327 جید جدا5216.44  بـالثنیة1998-05-19

شاطبي   زین الدین 21033320 مقبول5311.00  بـتیزي وزو1998-05-20
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مجكون   رضوان 21033313 قریب من الجید5412.32  بـالحراش1998-06-13

داود   صارة 21033358 جید5515.82  بـعین طایة1998-06-15

عبدوس   صادق 21033354 قریب من الجید5613.36  بـبومرداس1998-08-01

درعي   سرین 21033328 جید5714.78  بـبومرداس1998-08-07

تمالت   خلود 21033298 قریب من الجید5813.78  بـالرغایة1998-08-14

جادي   سلیمان 21033345 مقبول5911.30  بـالثنیة1998-10-13

زواني   عبد الحمید أمین 21033366 قریب من الجید6012.22  بـالرغایة1998-11-12

دحموح   طارق 21033362 مقبول6110.30  بـعزازقة1998-11-22

زعموم   راضیة 21033306 مقبول6211.72  بـدلس1999-07-13

بن عباس   لیلیا 21033413 مقبول6310.50  بـحسین داي1995-09-03

ترزوت   فاطمة الزھراء 21033396 مقبول6411.48  بـالجزائر1995-12-01

مكیري   مریم 21033426 جید6514.36  بـالثنیة1996-07-19

تریكات   فراح 21033398 قریب من الجید6613.58  بـبومرداس1997-01-09

قورة   مریم 21033427 مقبول6711.24  بـاالخضریة1997-04-10

صفرون   لبنى 21033409 قریب من الجید6812.34  بـالثنیة1997-04-15

مرداس   فارس 21033394 قریب من الجید6912.00  بـالحراش1997-06-11

بسة   لزھر 21033410 قریب من الجید7013.94  بـالثنیة1997-09-25

شیخ   كنزة 21033405 مقبول7110.44  بـالجزائر1997-11-25

بن شوك   محمد إبراھیم 21033417 قریب من الجید7213.64  بـبرج منایل1998-04-01

مفتاح   عماد زكریاء 21033391 قریب من الجید7313.68  بـالرغایة1998-05-24

زقیر   فضیلة 21033400 قریب من الجید7413.80  بـسیدي محمد1998-06-29

297من134:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| بومرداس )2| (متوسطة الشھید محمد زروقي الكرمة بومرداس  | 35142: المؤسسة  

بوعزیز   نبیل 21033445 قریب من الجید112.24  بـالبویرة1995-01-10

متیري   نسیبة 21033449 مقبول210.36  بـحسین داي1995-05-27

سلموني   نورالدین 21033454 مقبول311.04  بـبومرداس1995-06-10

حمیدي   مریم فریال 21033439 مقبول410.22  بـحسین داي1996-01-08

فلیسي   میساء 21033443 مقبول510.98  بـعین طایة1997-03-25

زموري   وسام 21033464 قریب من الجید612.28  بـزموري1997-10-25

سولھ   نجمة 21033448 مقبول711.35  بـعین طایة1997-12-29

صیاد   نجاة 21033447 جید814.56  بـالقصر1998-08-24

حدوش   ویزة 21033466 جید914.06  بـبومرداس1998-09-01

كروش   نور الھدى 21033453 جید1015.60  بـسیدي محمد1998-12-02

تاجر   أسماء 21033241 مقبول1110.90  بـالجزائر1995-10-09

رضوان   انیس 21033269 مقبول1211.42  بـبومرداس1996-01-10

بوتلجة   اسامة 21033264 مقبول1310.12  بـالقبة1997-01-20

بوستة   ایمن 21033270 مقبول1410.38  بـاالغواط1998-04-26

مدیة   أیوب 21033255 جید1514.68  بـبومرداس1998-05-02

بوطیش   أمیرة 21033248 قریب من الجید1612.82  بـرغایة1998-09-15

بودراح   أمال 21033247 مقبول1711.10  بـالحراش1999-01-10

شارف   حمزة 21033295 مقبول1811.56  بـبرج بوعریریج1995-06-21

مرغاد   رجاء 21033309 مقبول1911.26  بـخنشلة1995-10-24

بومرداسي   خولة 21033299 جید2015.14  بـغردایة1996-04-23

مرسلى   خیرالدین 21033302 قریب من الجید2112.06  بـالرغایة1996-07-03

اغیل عامر   عبدالسالم 21033375 مقبول2211.60  بـبومرداس1996-10-24

سوداني   خولة 21033300 مقبول2310.46  بـسور الغزالن1996-11-25

بوسة   سعید محمد االمین 21033340 مقبول2411.18  بـالرغایة1997-07-21

297من135:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| بومرداس )2| (متوسطة الشھید محمد زروقي الكرمة بومرداس  | 35142: المؤسسة  

بوسعیدي   صوریة 21033360 مقبول2510.08  بـحسین داي1998-01-31

بلواضح   عالوة المھدي 21033378 مقبول2611.70  بـبوسعادة1998-04-16

بن عیسى   خلود 21033297 مقبول2710.26  بـعین طایة1998-06-24

بعداش   رائد 21033305 قریب من الجید2812.36  بـالقل1998-07-24

بومرداسي   زینب 21033324 مقبول2910.22  بـالرغایة1998-08-24

بومرداسي   عبد اهللا 21033371 مقبول3010.56  بـالحراش1998-09-06

بن تراب   عبد الرحمان 21033368 مقبول3111.86  بـحسین داي1998-11-04

بختي   جویدة 21033290 جید3215.52  بـبومرداس1998-11-29

تریكات   دنیا 21033304 جید3314.90  بـبومرداس1998-12-20

اسحاق   حدھم 21033292 مقبول3410.14  بـبومرداس1999-03-20

صدقاوي   صونیة 21033361 قریب من الجید3512.44  بـسیدي امحمد1999-03-23

بوعزیز   فیصل 21033402 مقبول3610.66  بـالبویرة1995-12-10

تیركمات   فاروق 21033395 مقبول3711.00  بـالرویبة1996-01-18

مریولي   المیة 21033407 مقبول3811.60  بـبومرداس1996-01-20

دلي   لمیة 21033411 مقبول3910.74  بـحسین داي1997-09-07

یونس   مراد 21033422 مقبول4011.14  بـسیدي محمد1998-01-31

حسین   كنزة 21033406 مقبول4110.88  بـسیدي محمد1998-02-15

اغیل عامر   مریم 21033428 جید4214.52  بـبومرداس1998-03-25

توامي   فیروز 21033401 مقبول4310.98  بـحسین داي1998-05-03

دراوي   المیة 21033408 مقبول4410.32  بـرغایة1998-05-13

تریكات   محمد نزیم 21033421 قریب من الجید4512.71  بـحسین داي1998-07-18

297من136:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| تیجالبین | تیجالبین -مؤسسة الوقایة  | 35153: المؤسسة  

مالیك   محمد 21103098 مقبول111.40  بـبني عمران1963-07-03

بلھوان   الیزید 21103074 مقبول211.73  بـمیلة1966خالل 

فنطازي   حسان 21103081 مقبول311.69  بـالجزائر1973-01-09

جنادي   رشید 21103086 مقبول410.96  بـالرویبة1974-01-10

یحیاوي   جمال 21103078 مقبول510.81  بـبرج منایل1976-04-18

سدیرة   كمال 21103095 قریب من الجید612.83  بـعین طایة1977-11-10

مخلوفي   عمر 21103092 مقبول711.00  بـالحراش1978-10-14

زاوي   سامي 21103089 قریب من الجید812.77  بـسوق أھراس1979-07-22

تایب   جمال 21103079 مقبول910.98  بـسور الغزالن1984-05-24

فاید   رضوان 21103088 مقبول1010.77  بـبرج منایل1984-05-31

بودشیشة   حاتم 21103080 قریب من الجید1112.31  بـالبلیدة1984-08-04

بودشیش   بدرالدین 21103076 قریب من الجید1212.54  بـبرج الكیفان1985-03-11

نقیش   عمور 21103093 مقبول1310.58  بـبرج منایل1993-09-24

طیار   محمدالطاھر 21103111 مقبول1410.06  بـبسكرة1988-01-05

مزیاني   محمد المین 21103110 مقبول1510.08  بـبرج منایل1990-10-23

297من137:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| تیجالبین | متوسطة األمیر عبد القادر تیجالبین  | 35154: المؤسسة  

مرماط   یسرى 21033847 قریب من الجید112.38  بـالرغایة1998-08-19

واضح   وسیم عماد الدین 21033838 قریب من الجید212.20  بـبني مسوس والیة الجزائر1998-11-27

محند سعید   لیلى 21033725 مقبول311.48  بـعین الحمام1994-06-06

قدیمي   فایزة 21033709 مقبول411.50  بـالثنیة1995-04-24

خراز   علي 21033700 مقبول510.86  بـالرویبة1995-05-18

رزوالي   عبد الغاني 21033689 مقبول611.86  بـاقبو1996-07-03

بوطوطاو   المیة 21033719 مقبول710.02  بـحسین داي1996-08-31

مختاراھدوقة   عماد 21033702 قریب من الجید812.18  بـبرج بوعریریج1998-01-20

برابح   كھینة 21033718 جید915.68  بـثنیة1998-05-27

جیار   لبنى 21033722 جید1015.36  بـالرغایة1998-06-08

شعالل   كنزة 21033715 ممتاز1118.22  بـبوروبة1998-08-26

بوصالح   عماد 21033703 مقبول1211.10  بـاالخضریة1998-10-18

بوقاسم   كمیلیة 21033714 مقبول1311.72  بـبني عمران1998-12-18

بوزقزي   فارس 21033706 مقبول1411.02  بـعین طاایة1999-01-04

زنین   عبد المجید 21033692 جید1514.02  بـاالبیار1999-06-19

عبدلي   ھشام 21033822 قریب من الجید1612.20  بـالثنیة1996-04-17

العمري   محمد أمین 21033753 مقبول1710.76  بـالثنیة1996-05-17

بویسري   مریم 21033771 مقبول1811.04  بـبومرداس1996-09-19

بلقالوي   ھانیة 21033820 مقبول1911.58  بـبومرداس1996-10-10

عزیز   محمد 21033748 مقبول2010.22  بـعین بسام1997-05-06

شلعواو   ھاجر 21033816 مقبول2111.50  بـالرویبة1997-06-23

دیقر   مایسة منال 21033743 مقبول2210.98  بـالثنیة1997-07-27

مرداس   محمد ھشام 21033761 مقبول2310.74  بـبومرداس1998-02-24

بویسري   نعیمة 21033807 قریب من الجید2412.48  بـبومرداس1998-03-13

297من138:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
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الختم والتوقیع



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

بومرداس| تیجالبین | متوسطة األمیر عبد القادر تیجالبین  | 35154: المؤسسة  

موحمو   مھدي 21033794 قریب من الجید2513.06  بـالثنیة1998-04-25

ریح   محمد 21033750 مقبول2610.26  بـعین طایة1998-07-02

عوفي   محمد 21033751 قریب من الجید2713.14  بـبومرداس1998-07-12

لمبوب   محمد لمین 21033760 قریب من الجید2813.94  بـبومرداس1998-08-01

حدوش   ھني عمر 21033824 قریب من الجید2912.18  بـباب الواد1998-08-06

بوشطال   ھاجر 21033817 مقبول3010.50  بـالثنیة1998-08-31

شارف   محمداسالم 21033764 مقبول3110.86  بـالرغایة1998-09-08

بن حمادي   ھشام 21033823 جید3214.14  بـالثنیة1998-10-03

توامي   مروان شوقي 21033767 جید3315.74  بـالثنیة1998-10-06

مالك   مریم 21033775 مقبول3411.82  بـالحراش1998-10-26

خثیر   لیلیا ھتاف 21033739 مقبول3510.88  بـبولوغین1999-01-31

طالي معمر   نور الھدى 21033813 جید جدا3617.48  بـالبویرة1999-03-01

بن عبوس   أحمد 21033491 مقبول3711.18  بـباب العسة1996-06-14

أقونیزرا   أسامة 21033494 مقبول3810.54  بـحسین داي1997-12-08

سیدا   أمال 21033501 جید3915.66  بـالرغایة1998-01-11

أمنوش   أمال 21033502 قریب من الجید4013.94  بـالرغایة1998-05-04

فعوصي   أسامة حسام الدین 21033496 قریب من الجید4112.12  بـبومرداس1998-05-19

حجوطي   أمیرة 21033511 قریب من الجید4213.50  بـالرغایة1998-09-09

زیو   أمال 21033504 جید جدا4316.50  بـالقبة1998-09-12

میلودي   أمین 21033512 مقبول4410.22  بـبوغني1998-10-04

عثمان   أحمد 21033492 قریب من الجید4513.72  بـبومرداس1998-10-11

نوني   خدیجة 21033586 مقبول4610.92  بـبودواو1996-04-08

فویدي   حوریة لیلیا 21033573 مقبول4710.12  بـالرغایة1996-10-13

حمودي   خلیدة 21033588 مقبول4811.60  بـالرغایة1997-06-08

بلقالوي   رشیدة 21033602 مقبول4910.82  بـبومرداس1997-11-29

تفیرولت   زینب كوثر 21033610 مقبول5010.74  بـعین طایة1998-03-02

بوزرقون   ایمان 21033555 قریب من الجید5113.62  بـعین طایة1998-04-26

شلوتي   سجیة 21033617 مقبول5211.68  بـبومرداس1998-08-01

اریني سلیمان   جوھر رانیة 21033567 قریب من الجید5312.38  بـالرغایة1998-10-26

297من139:  الصفحة  

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

بومرداس| تیجالبین | متوسطة األمیر عبد القادر تیجالبین  | 35154: المؤسسة  

حمیدات   سلمان 21033621 مقبول5410.92  بـبومرداس1999-01-06

مصطفى شبرة   سارة 21033615 قریب من الجید5513.32  بـقورایة1999-02-18

مرماط   سامي 21033616 قریب من الجید5613.78  بـباب الواد1999-04-02

شارف   رشا 21033599 قریب من الجید5713.08  بـالرغایة1999-05-01

عمراوي   سمیة 21033636 قریب من الجید5812.36  بـالثنیة1996-05-13

قرقاح   سیلیة 21033647 مقبول5910.10  بـبومرداس1997-11-26

ترزولت   عبد الحق 21033669 مقبول6010.88  بـبومرداس1997-11-30

محساس   سید علي 21033640 مقبول6110.20  بـبومرداس1998-04-28

بشیر باي   عبد الرحیم 21033675 مقبول6210.68  بـعین طایة1998-09-10

297من140:  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

بومرداس| تیجالبین |  تیجالبین 1المتوسطة  الجدیدة  | 35155: المؤسسة  

عبدالالھي   یاسمین 21033842 مقبول110.08  بـالرغایة1995-11-03

أمیني   عبد الناصر 21033693 قریب من الجید212.10  بـقورصو1995-05-23

سوداني   عیني 21033705 مقبول310.58  بـأقبو1996-12-02

دعاس   فوزي 21033712 مقبول411.36  بـمیلة1998-01-10

بن طاعلى   لبنى 21033723 قریب من الجید513.98  بـالثنیة1998-10-07

كردیوي   لوناس 21033724 قریب من الجید613.20  بـالرغایة1998-12-04

مرزوقي   عبد المالك 21033691 جید جدا716.66  بـبومرداس1998-12-19

جوادي   عبد الوھاب 21033696 مقبول811.24  بـبودواو1999-03-08

كردیوي   نسرین 21033801 مقبول910.42  بـبومرداس1994-11-07

نوني   مصطفى 21033789 قریب من الجید1012.28  بـتیجالبین1995-07-18

دعیبش   محمد ولید 21033762 مقبول1111.28  بـعین طایة1996-01-14

عبد القادر   مھدي 21033793 قریب من الجید1212.28  بـبومرداس1996-08-28

حامدي   محمد علي 21033758 مقبول1310.46  بـالثنیة1996-10-03

تیلماتي   محمد 21033747 مقبول1410.08  بـحسین داي1997-04-17

شالح   محند أكلي 21033765 مقبول1511.02  بـعین الحمام1997-09-17

كوریبش   محمد أنیس 21033754 قریب من الجید1612.06  بـالبلیدة1997-11-27

بوقابة   نسرین 21033803 جید1715.34  بـعین طایة1998-02-12

عیاش   مریم 21033773 مقبول1810.94  بـالمدیة1998-02-23

لعزازي   ھاني 21033819 قریب من الجید1912.54  بـحاسي مسعود1998-04-20

بن صوبان   لیلیا 21033738 قریب من الجید2012.48  بـعین طایة1998-08-23

كانون   مریم 21033787 قریب من الجید2112.88  بـالرغایة1998-12-14

قوارطة   محمد زین الدین 21033756 مقبول2210.86  بـالقبة1999-03-24

زرب   ھاجر 21033818 قریب من الجید2313.66  بـالثنیة1999-04-23

عطو   لینا 21033740 جید جدا2416.78  بـالرغایة1999-09-18
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ناصف   إسالم 21033520 مقبول2511.46  بـالرغایة1996-01-02

سطحوم   أسماء 21033497 مقبول2610.92  بـالرغایة1997-01-01

ایریني سلیمان   أمیرة 21033508 مقبول2711.70  بـبومرداس1998-02-09

كانون   ابتسام 21033525 جید2815.74  بـبومرداس1998-07-21

أیت مسعود   أغیالس 21033500 جید جدا2917.40  بـسیدي امحمد الجزائر1998-08-02

زعموم   أمینة 21033516 مقبول3011.42  بـالثنیة1998-08-14

شارف   أمیرة 21033509 مقبول3110.60  بـاألخصریة1998-09-04

عمروش   أمیرة 21033510 قریب من الجید3212.28  بـبومرداس1998-09-08

عامر   أحالم 21033490 مقبول3310.94  بـبومرداس1999-02-14

عابد   أحمد 21033493 مقبول3410.06  بـالرغایة1999-04-21

بن یربح   سعید 21033619 مقبول3511.32  بـبومرداس1994-12-30

بوطیط   جمیلة 21033566 مقبول3611.22  بـالثنیة1995-11-07

تیشات   بشرة 21033559 مقبول3711.42  بـبومرداس1996-04-10

عجرید   حسام الدین 21033568 قریب من الجید3812.32  بـبومرداس1996-11-23

كیدوش   امین 21033550 مقبول3911.94  بـحسین داي1997-07-10

تالورار   سارة 21033613 مقبول4011.22  بـحسین داي1997-08-28

قوبي   خولة 21033591 مقبول4110.24  بـالرغایة1997-09-26

جوامعي   خدیجة 21033587 مقبول4211.67  بـبومرداس1997-11-04

عطوش   رشید 21033600 قریب من الجید4312.58  بـبومرداس1998-02-08

رمیتة   بشرى 21033561 جید جدا4416.92  بـالقل1998-02-14

تومي   امال 21033547 مقبول4510.10  بـالثنیة1998-05-22

عمیرة   بالل 21033565 جید4615.14  بـعین طایة1998-07-21

طوبال   ایمن 21033556 مقبول4710.10  بـبومرداس1998-10-05

قوبي   ایوب 21033558 قریب من الجید4813.46  بـبومرداس1998-11-29

دوراري   بشرى 21033563 قریب من الجید4913.44  بـبومرداس1999-02-06

بردیوي   سیدعلي 21033643 مقبول5010.14  بـبومرداس1995-05-11

قوري   شھین 21033650 مقبول5110.92  بـالثنیة1995-12-07

عفیر   صبرینة 21033660 مقبول5210.16  بـبومرداس1996-02-13

شكالط   عبد الرحیم 21033674 مقبول5311.32  بـبومرداس1996-07-28
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بن منصور   سھیلة 21033637 مقبول5411.40  بـالحراش1996-11-18

عمراوي   صارة 21033657 مقبول5511.18  بـبومرداس1996-11-20

قدواري   سیلیا 21033645 مقبول5611.50  بـالرغایة1997-07-22

عبدلي   شیماء 21033653 مقبول5710.54  بـالثنیة1998-01-27

برشاش   شیماء البتول 21033654 جید5815.30  بـقسنطینة1998-05-25

بن عزوز   طارق 21033665 مقبول5910.56  بـرویبة1998-08-11

غالم اهللا   صھیب محمد أمین 21033662 مقبول6011.56  بـاألبیار1998-08-21

طرافي   عبد الرحمان شمس الدین 21033673 مقبول6111.96  بـالقبة1998-09-17

خلفة   سیلیا 21033646 جید6214.62  بـسیدى امحمد1999-06-06
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بن سعید   ولید 21033841 مقبول111.02  بـبومرداس1995-09-28

الجي   وفاء 21033839 مقبول211.48  بـحسین داي الجزائر1998-04-28

شكالط   یسرى 21033846 قریب من الجید313.04  بـبومرداس1998-06-26

جنادي   یاسمینة 21033844 مقبول410.18  بـحسین داي1998-11-25

تعمالت   عبد النور 21033695 مقبول510.40  بـبومرداس1995-12-10

ھالل   فایز 21033708 قریب من الجید612.94  بـالحراش1997-04-13

بوطوطاو   فاروق 21033707 قریب من الجید712.90  بـالرویبة1998-09-05

جنان   فیصل 21033713 مقبول810.44  بـعین طایة1998-10-13

موساوي   مصطفى 21033788 مقبول910.36  بـایت یحي موسى1994-06-01

عمراوي   ماسینیسا 21033742 مقبول1010.06  بـزرالدة1995-02-20

بویحیاوي   محمد 21033744 مقبول1111.36  بـبومرداس1995-03-11

سالمي   محمد 21033746 مقبول1210.28  بـاألخضریة1996-01-08

حمدي   محمد االمین 21033755 مقبول1311.40  بـالرویبة1996-07-17

بوروة   نھاد 21033809 مقبول1411.50  بـحسین داي1997-09-27

عیاشي   نوارة 21033810 مقبول1510.28  بـالرغایة1998-04-30

اوكال   محمد 21033752 قریب من الجید1612.46  بـالثنیة1998-07-13

بوباشیش   مروى 21033769 مقبول1711.84  بـبودواو1998-07-23

مسعودي   نسرین 21033804 قریب من الجید1812.24  بـحسین داي1998-08-12

صدوق   لیلى 21033737 قریب من الجید1913.62  بـالقبة1998-08-20

بولقیس   مریم 21033774 جید2014.30  بـبومرداس1998-09-21

حفاف   مریم 21033786 مقبول2110.54  بـالثنیة1998-10-30

الجي   لینة 21033741 جید2215.28  بـبومرداس1999-04-21

جنان   إسماعیل 21033523 مقبول2310.66  بـالرغایة1995-07-24

زیدي   إسالم 21033521 مقبول2410.80  بـبومرداس1996-08-27
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سالمي   أیوب 21033519 مقبول2510.36  بـالثنیة1997-05-14

سوفي   أمینة 21033515 مقبول2610.96  بـسیدي أمحمد1997-07-14

غالب   أحالم 21033488 مقبول2710.36  بـبوقاعة1997-11-17

شالر   أحالم 21033489 قریب من الجید2813.38  بـالمیلیة1998-03-16

فرحي   إسالم 21033522 مقبول2910.20  بـالحراش1998-04-22

شایب   أمال 21033503 مقبول3011.54  بـعین طایة1998-05-10

أحدون   أسماء 21033498 جید3114.60  بـالرغایة1998-05-29

صیاد   أسیا 21033499 جید3214.32  بـعین طایة1998-12-09

فلكو   رزیقة 21033598 مقبول3310.56  بـبومرداس1994-05-12

بحریة   اسعد المھدي 21033539 مقبول3411.30  بـبوزریعة1995-09-25

أعراب   بالل 21033564 مقبول3510.56  بـالرغایة1995-12-07

مصطفاوي   خدیجة 21033575 مقبول3610.58  بـالمدیة1996-03-22

بن یحي   زكریا 21033606 مقبول3710.46  بـالحراش1997-04-21

كروش   رضوان 21033603 مقبول3810.80  بـالثنیة1997-09-11

بومشوان   الیاس 21033546 مقبول3910.90  بـبومرداس1998-03-26

كیدوش   سماح 21033624 جید4015.52  بـالرغایة1998-05-11

خریبش   خولة 21033592 جید4115.56  بـرغایة1998-06-06

سناني   اكرام 21033543 قریب من الجید4213.68  بـالرغایة1998-08-09

المكرطار   خلیدة 21033589 جید4315.18  بـالرغایة1998-09-19

ولدمداني   ذھبیة 21033594 جید4414.52  بـأرزیو1998-10-02

بویسري   اسحاق 21033538 مقبول4511.94  بـبومرداس1998-11-30

دوماز   عصام 21033593 جید4615.68  بـالثنیة1998-12-14

دوداح   صباح 21033659 قریب من الجید4713.42  بـتیزي وزو1998-08-07

غالمي   شھیناز 21033652 جید4814.14  بـالرغایة1999-01-12

شارف   شھرزاد 21033649 قریب من الجید4913.70  بـالرغایة1999-08-27
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بومجقان   محمد 21034084 مقبول110.32  بـبوروبة1995-02-26

مزھود   كمال 21034065 قریب من الجید212.68  بـسیدي عیش1995-03-10

غبریني   كمیلیة 21034066 مقبول311.98  بـالثنیة1998-01-29

بسة   مباركة 21034083 جید415.54  بـالثنیة1998-02-05

توزوت   محمد 21034085 قریب من الجید513.58  بـالثنیة1998-03-18

حساین   محمد حسین 21034097 مقبول610.24  بـالثنیة1998-05-07

عموري   لونیس 21034075 مقبول711.10  بـتیزي وزو1998-07-26

أزرو   ماریة 21034081 مقبول810.71  بـعین طایة1998-09-30

العربي   محمد 21034087 قریب من الجید913.12  بـالثنیة1998-10-27

مزالي   محمد أمین 21034091 جید1014.96  بـالرغایة1998-11-24

بشاري   لیندة 21034080 جید1114.10  بـبوزریعة1998-11-27

نور   فویدي 21034060 مقبول1211.56  بـالثنیة1999-02-24

مسلم   محمد 21034088 قریب من الجید1313.94  بـعین طایة1999-07-17

حلوان   نسرین 21034136 مقبول1410.40  بـالثنیة1995-09-04

بوغرارة   ملیكة 21034124 مقبول1510.18  بـشعبة العامر1995-12-11

العایب   مھدي 21034128 مقبول1611.58  بـبرج الكیفان1997-02-17

مزالي   نزیم 21034135 مقبول1711.20  بـالثنیة1997-09-06

ابن البوسحاقي   محي الدین 21034112 مقبول1811.04  بـالثنیة1998-01-11

عرعار   نھاد 21034145 مقبول1910.26  بـالثنیة1998-03-11

بوقلیة   مریم 21034118 قریب من الجید2012.84  بـالثنیة1998-03-25

رحمون   نریمان 21034134 مقبول2111.92  بـالثنیة1998-06-21

بختة   موسى 21034130 قریب من الجید2213.08  بـالثنیة1998-09-21

اوریاشي   مریم 21034120 مقبول2311.20  بـالثنیة1998-11-16

سید   مالك 21034122 جید2414.38  بـالحراش1999-02-16
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باقي   مالك 21034123 مقبول2511.31  بـالثنیة1999-09-20

بن عمارة   خدیجة 21033940 مقبول2610.54  بـالثنیة1994-04-24

بوطیش   سارة 21033973 قریب من الجید2712.18  بـالثنیة1995-04-16

تسمالل   مریم 21033924 قریب من الجید2812.22  بـحسین داي1995-05-28

بوطیش   سفیان 21033977 مقبول2910.58  بـالثنیة1995-06-03

دامو   سمیرة 21033981 مقبول3010.00  بـاألخضریة1995-10-20

بن عمارة   أمینة 21033867 مقبول3110.48  بـالثنیة1996-01-03

عرعار   امینة 21033894 مقبول3211.30  بـحسین داي1996-08-05

داللي   حوریة 21033935 مقبول3311.26  بـالثنیة1996-11-08

لعشاوي   دنیا 21033947 قریب من الجید3412.68  بـالثنیة1996-12-05

مقراني   أمیرة 21033864 مقبول3510.50  بـالثنیة1997-02-09

حمداش   اسالم 21033881 مقبول3610.42  بـالثنیة1997-03-15

دعموش   زكریاء 21033968 مقبول3711.44  بـالثنیة1997-12-12

بوطیش   خالد 21033938 مقبول3811.18  بـالحراش1998-02-02

تومي   زكریاء 21033925 مقبول3910.70  بـالثنیة1998-02-04

نجاح   حمزة 21033932 قریب من الجید4012.86  بـسیدي أمحمد1998-02-15

تواتي   بسمة 21033917 جید جدا4116.60  بـعین الملح1998-04-20

حمداش   بایة 21033914 جید4214.20  بـالثنیة1998-05-22

دلیسي   جوھر منیرة 21033927 مقبول4310.84  بـحسین داي1998-06-14

رقاس   ایمان 21033909 جید جدا4416.86  بـالثنیة1998-07-29

حشالف   اسماء 21033882 قریب من الجید4512.44  بـالرغایة1998-08-05

بشاري   أسامة عماد الدین 21033860 جید جدا4616.74  بـسیدي امحمد1998-08-11

بوطویل   درین 21033946 جید جدا4716.70  بـفرجیوة1998-08-16

حلوان   خولة 21033944 قریب من الجید4813.38  بـحسین داي1998-08-24

بن طاعاهللا   بشرى 21033919 جید4914.16  بـالحراش1998-09-29

حمداش   سیدعلي 21033988 مقبول5010.46  بـحسین داي1998-11-11

عوینة   اكرام 21033890 جید جدا5116.26  بـالرغایة1998-11-25

قارة   ایوب 21033913 قریب من الجید5213.52  بـسیدي امحمد1998-12-09

غزیباون   رانیة 21033961 جید جدا5317.22  بـالثنیة ـ بومرداس1998-12-21
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بكاي   یوسف 21033921 قریب من الجید5412.24  بـعین الطایة1998-12-29

بلھشاط   رابح 21033959 مقبول5510.64  بـاالخضریة1999-02-01

عاللو   رؤوف 21033958 قریب من الجید5613.90  بـعین طایة1999-02-05

بن خریزة   فتحیة 21034045 مقبول5710.94  بـالرغایة1996-10-18

بوشطال   عدالن 21034034 قریب من الجید5812.08  بـیسر1996-12-16

عبدالنبي   یوبا 21034031 مقبول5911.96  بـالحراش1997-06-24

بوحدي   فاطمة الزھراء 21034044 مقبول6010.30  بـالقبة1997-07-21

بورتشاي   صابري 21034008 مقبول6111.34  بـالثنیة1997-12-03

بن یونس   عبد السالم 21034024 قریب من الجید6213.28  بـالثنیة1998-03-05

توزوت   عبد الرحمان 21034022 مقبول6311.94  بـحوسین داي1998-06-11

علیلوي   عبد الحفیظ 21034019 مقبول6411.86  بـعین طایة1998-09-02

معیش   علجة ایمان 21034037 جید جدا6516.64  بـالثنیة1998-09-22

أزرو   عبیر 21034033 مقبول6611.23  بـعین طایة1998-09-30

عباس   فتیحة 21034046 مقبول6711.66  بـالثنیة1998-10-04

حساك   عبد الباسط 21034017 مقبول6810.28  بـحسین داي1998-10-07

كرمون   صوفیا 21034012 جید6914.06  بـالثنیة1998-10-12

یماني   عالء الدین 21034036 مقبول7010.48  بـالثنیة1998-11-29

بن طیر   وسام 21034168 مقبول7110.30  بـالثنیة1995-09-16

بلمكسان   وھیب 21034172 مقبول7210.30  بـالثنیة1997-02-18

حلوان   نور الھدى 21034160 قریب من الجید7313.20  بـالثنیة1998-03-04

بسة   یامنة 21034178 قریب من الجید7412.06  بـالثنیة1998-04-29

بركون   یسرى 21034181 جید7515.70  بـالثنیة1998-07-31

انو   نور الھدى 21034161 مقبول7611.00  بـالثنیة1998-10-26

قوري   ھاجر 21034163 مقبول7711.86  بـعین طایة1999-02-19
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صاحد   محمد الھادي 21034096 مقبول110.48  بـالثنیة1996-01-31

علي بوظھر   كریم 21034062 مقبول210.76  بـسیدي أمحمد1996-11-01

مزالي   محمد أیوب 21034093 قریب من الجید313.78  بـبوزریعة1998-02-04

باصي   المیة 21034070 قریب من الجید413.16  بـالثنیة1998-04-11

دقیش   مایسة 21034082 قریب من الجید513.94  بـعین طایة1998-05-05

غازیباون   لطفي 21034072 مقبول611.88  بـالثنیة1998-05-13

شابور   محمد أمین سعید 21034092 قریب من الجید713.38  بـالثنیة1998-07-09

محارة   كمیلیة 21034067 مقبول810.68  بـالثنیة1998-10-10

ینینة   لینا 21034077 جید914.08  بـعین طایة1998-12-22

تریاقي   مریم 21034117 مقبول1010.24  بـحسین داي1998-02-04

بركون   نوال 21034147 جید1115.30  بـالرغایة1998-06-06

ساعدشاوش   مروى 21034113 مقبول1211.18  بـالرغایة1998-09-03

بوشریفي   مروى 21034115 مقبول1310.74  بـالثنیة1999-03-01

عرعار   زكریاء 21033967 مقبول1411.12  بـالثنیة1996-04-09

عبد الرحیم   جمال 21033926 مقبول1511.20  بـالرویبة1997-04-20

رود   أحالم 21033858 مقبول1610.90  بـالرغایة1997-08-17

یبسات   إسالم 21033871 مقبول1710.40  بـالثنیة1998-01-11

نشاط   ایدیر 21033897 مقبول1810.44  بـالثنیة1998-01-13

تریاقي   سھام 21033983 مقبول1911.50  بـحسین داي1998-02-04

ھجرسي   خالد ھشام 21033939 قریب من الجید2012.54  بـعین طایة1998-03-06

بن نافلة   بثینة 21033915 قریب من الجید2112.90  بـالرغایة1998-06-22

شیلي   بشرى 21033918 جید جدا2216.60  بـالثنیة1998-09-14

یحیاوي   خدیجة 21033942 قریب من الجید2313.36  بـالحراش1998-09-22

نشاط   سارة 21033974 قریب من الجید2413.58  بـبوزریعة1998-10-03
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فریون   سمیرة 21033982 قریب من الجید2512.62  بـالثنیة1998-10-11

توزوت   زھر الدین 21033969 قریب من الجید2612.68  بـالثنیة1998-11-02

تریاقي   خولة 21033945 قریب من الجید2713.26  بـالثنیة1999-02-17

رود   عبد الحفیظ 21034018 مقبول2811.84  بـالرغایة1995-08-13

حمالي   فاتح 21034042 مقبول2911.88  بـعین طایة1998-01-14

اوھیب   عمر 21034038 قریب من الجید3012.12  بـالثنیة1998-01-24

سعد شاوش   فاتح 21034043 قریب من الجید3113.40  بـالثنیة1998-03-12

رزیباون   فریال 21034047 قریب من الجید3213.84  بـالثنیة1998-09-10

حمیداني   ھدى 21034164 مقبول3311.40  بـحسین داي1998-08-21
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مرشیشي   محمد اسالم 21034094 مقبول111.52  بـالثنیة1995-10-08

كروش   كنزة 21034068 قریب من الجید213.60  بـالثنیة1995-11-22

بلحاج   فطیمة 21034058 مقبول311.16  بـایت یحى موسى1996-05-17

تالورار   محمد أمین 21034089 مقبول410.58  بـالثنیة1996-12-08

بوشیة   كھینة 21034069 قریب من الجید512.38  بـتیقزیرت1997-08-27

خماري   كامیلیا 21034061 مقبول610.12  بـبولوغین1998-01-12

لوال   لیندة 21034079 قریب من الجید713.10  بـالرغایة1998-04-17

قواوي   لبنة 21034071 جید815.17  بـالثنیة1998-04-24

حدوش   لطفي 21034073 جید914.74  بـالرغایة1998-05-27

لوال   رانیة 21034074 مقبول1010.76  بـسیدي محمد1998-06-14

تیرساتین   فلة 21034059 قریب من الجید1112.38  بـالقبة1998-07-22

اوشریف   لیدیا 21034076 جید1214.02  بـالثنیة1998-09-07

معیزیة   محمد 21034086 جید1314.82  بـالثنیة1998-10-15

ھجرس   لینا 21034078 جید1414.72  بـعین طایة1999-01-07

ركاب   مصعب 21034121 مقبول1511.94  بـفرجیوة1994-09-24

خطار   محمد لمین 21034111 مقبول1611.34  بـالحراش1996-01-18

افري   محمد فتحي 21034110 مقبول1710.66  بـبومرداس1996-02-01

سعدو   مھدي 21034127 مقبول1810.74  بـالثنیة1997-01-31

عمراوي   مریم 21034116 مقبول1911.40  بـالثنیة1997-07-03

محالل   نسرین 21034137 مقبول2011.14  بـالرغایة1997-07-21

علون   مولود 21034131 مقبول2111.52  بـالثنیة1997-07-23

محنان   نسرین 21034138 مقبول2211.08  بـعین ولمان1997-07-26

بعیاي   نسرین 21034139 قریب من الجید2313.74  بـالثنیة1997-11-16

رحمون   محمد عبد الجلیل 21034108 مقبول2410.58  بـالثنیة1997-11-21
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إفري   نھال 21034146 مقبول2511.36  بـالحراش1998-04-07

تالحریز   مریم 21034119 قریب من الجید2612.54  بـالثنیة1998-04-14

تالحري   نسرین 21034141 قریب من الجید2712.48  بـالثنیة1998-06-05

رحیل   نسرین 21034142 جید جدا2817.62  بـعین طایة1998-06-15

بولقرون   منال 21034125 قریب من الجید2912.16  بـالثنیة1998-08-20

بن جني   نسرین 21034143 ممتاز3018.17  بـسیدي امحمد1998-12-01

دقیش   مروى 21034114 قریب من الجید3112.50  بـالثنیة1999-01-19

مالیك   نسرین 21034144 جید3215.20  بـباالثنیة1999-04-04

مرشیشي   بالل 21033922 مقبول3310.98  بـعین طایة1995-06-24

بقار   ایمان 21033908 قریب من الجید3413.78  بـاألخضریة1995-09-14

راقي   خدیجة 21033941 جید3514.32  بـالثنیة1995-09-23

حمداش   فریال 21033931 قریب من الجید3612.28  بـالثنیة1995-09-26

بسعد   أمینة 21033866 قریب من الجید3712.22  بـالرغایة1995-12-14

اوسالم   حسان 21033928 مقبول3811.70  بـالثنیة1996-01-18

بن طالة   أمیرة 21033863 مقبول3910.02  بـالثنیة1996-03-08

ریال   أسماء 21033861 مقبول4010.08  بـباش جراح1996-03-29

علون   ریاض 21033965 مقبول4111.02  بـالثنیة1996-08-09

باصي   رانیة 21033960 قریب من الجید4212.24  بـالثننیة1996-08-10

بیرام   رجاء 21033962 مقبول4310.48  بـالرغایة1996-09-07

بن عبد الرزاق   احالم 21033876 مقبول4410.70  بـالحراش1996-09-16

زدان   إلیاس 21033966 مقبول4511.42  بـوھران1996-10-05

قیشي   حسنة 21033929 قریب من الجید4612.44  بـالثتیة بومرداس1996-11-08

عبدوس   حسین 21033930 مقبول4711.90  بـالثنیة1996-11-17

قواوي   شھلة 21033995 مقبول4810.38  بـالثنیة1996-12-15

معاندي   امین 21033893 مقبول4910.72  بـالرغایة1997-02-03

راشدي   زین الدین 21033971 مقبول5011.26  بـالقبة1997-02-19

قریب   رضا 21033964 قریب من الجید5112.24  بـحسین داي1997-07-06

المین   شمس الدین 21033990 مقبول5211.76  بـالثنیة1997-08-27

عبد المؤمن   بسمة 21033916 مقبول5310.08  بـالثنیة1997-09-09
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خطار   امینة 21033895 مقبول5410.38  بـالثنیة1997-09-11

رباح   اشواق 21033885 مقبول5511.66  بـالثنیة1997-11-30

بوزویة   انیس 21033896 مقبول5610.90  بـعین طایة1997-12-22

بن بوزید   سامیة 21033975 قریب من الجید5712.20  بـالثنیة1998-01-27

فرارحة   شمس الدین 21033991 مقبول5810.16  بـحسین داي1998-02-07

لوال   رسیم 21033963 جید5915.30  بـحسین داي1998-02-10

بن عمروش   زینب 21033972 جید جدا6016.52  بـالرغایة1998-04-05

بوحاري   اعمر 21033887 مقبول6110.94  بـالثنیة1998-05-07

حمداش   اكرام 21033888 جید جدا6216.52  بـالحراش1998-05-09

بوعزوني   أمینة 21033868 جید جدا6317.24  بـسیدي أمحمد1998-06-01

فركود   اكرام 21033889 مقبول6411.56  بـالرغایة1998-06-27

مرابط   سیھام 21033989 ممتاز6518.04 خدة بن  بـذراع1998-07-05

رود   سید احمد 21033985 قریب من الجید6613.28  بـعین طایة1998-07-21

بولخلوة   سھیلة 21033984 قریب من الجید6713.44  بـحسین داي1998-08-06

فحصي   شمس الدین 21033992 قریب من الجید6813.04  بـاألخضریة1998-08-14

قیشي   اسامة 21033880 قریب من الجید6912.64  بـعین طایة1998-08-25

مرزوق   اشراق 21033884 جید جدا7016.50  بـالثنیة1998-08-26

محنان   خلود 21033943 قریب من الجید7112.22  بـعین ولمان1998-08-31

شرماط   ایمن 21033912 قریب من الجید7213.54  بـالرویبة1998-09-12

تیرساتین   أصیلة 21033886 مقبول7310.52  بـالرویبة1998-09-13

شرماطي   أنفال 21033869 مقبول7411.26  بـالثنیة1998-09-28

كوروغلي   بشري 21033920 جید7514.12  بـالثنیة1998-10-28

بن شایبة   سفیا ن 21033976 جید جدا7616.16  بـبني مسوس1998-11-13

شاوش   حمزة 21033933 قریب من الجید7713.96  بـحسین داي1998-12-17

حلوان   احمد 21033877 قریب من الجید7812.44  بـالقبة1999-01-11

حمدوش   شھرزاد 21033994 ممتاز7918.19  بـالثنیة1999-01-31

درویش   امیرة 21033892 جید8014.06  بـسیدي محمد1999-02-02

تیرساتین   بھاء الدین 21033923 جید8114.42  بـالثنیة1999-02-08

فیراس   ایمان 21033910 ممتاز8218.72  بـالثنیة1999-06-11
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بوطیش   عبد اهللا 21034028 مقبول8310.54  بـالثنیة1995-05-15

اقنو   عادل 21034016 مقبول8410.94  بـالقبة1995-08-08

كالي   عبد النور 21034030 مقبول8510.72  بـالثنیة1995-10-30

مقفولجي   عبد الغني 21034026 مقبول8611.96  بـبني عمران1995-11-16

بودالي   عبید 21034032 مقبول8711.08  بـالرغایة1996-07-28

مرشیشي   عائشة 21034015 مقبول8810.78  بـعین طایة1998-01-21

انو   عمر 21034039 قریب من الجید8912.77  بـالرغایة1998-04-27

ھمال   عبد المالك 21034029 جید9015.52  بـالثنیة1998-05-03

بوشالغم   صارة 21034010 مقبول9110.17  بـالثنیة1998-05-13

عرعار   عمر الفاروق 21034040 جید جدا9216.32  بـعین طایة1998-07-18

عبد الدایم   صبرینة 21034020 قریب من الجید9312.62  بـالثنیة1998-10-08

علوش   صونیا 21034013 قریب من الجید9412.62  بـالرغایة1998-12-03

طرجماني   صارة 21034011 جید9514.52  بـالثنیة1998-12-20

حمامي   غادة 21034041 مقبول9610.22  بـالثنیة1999-06-10

معزوز   یاسمین 21034174 مقبول9710.40  بـالثنیة1996-02-20

رحیل   یحي 21034179 مقبول9810.98  بـالثنیة1996-03-06

بلدي عثمان   یونس 21034184 مقبول9910.52  بـبرج بوعریریج1996-04-04

عباس   یاسین 21034177 مقبول10011.60  بـالثنیة1997-01-01

اقنو   نور الھدى 21034159 مقبول10111.08  بـالثنیة1997-07-24

منصوري   وفاء 21034169 جید10214.20  بـتلمسان1997-07-30

بقار   نور االسالم 21034158 مقبول10310.52  بـالرغایة1997-09-14

أوسالم   یمینة 21034182 ممتاز10418.00  بـعین طایة1998-04-20

رحیل   یسرى 21034180 جید جدا10516.82  بـعین طایة1998-06-15

حلوان   ونیس 21034171 قریب من الجید10613.68  بـالثنیة1998-06-28

فرقاق   یاسمین 21034175 جید10715.06  بـالثنیة1998-09-23

مراكب   یاسمین 21034176 قریب من الجید10813.00  بـالثنیة1998-12-04

رحیل   یوسف اسالم 21034183 جید10914.76  بـالحراش1998-12-27

براھامي   ولید 21034170 قریب من الجید11012.64  بـعین طایة1999-05-22
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بوحدي   یاسین 21034714 مقبول110.96  بـبني عمران1993-03-12

ربیع   ولید 21034705 مقبول211.56  بـالثنیة1995-05-07

قوباع   وھیبة 21034708 مقبول310.30  بـحسین داي1995-06-24

أوكیل   وردة 21034698 مقبول410.14  بـالرغایة1995-09-04

بوشالغم   وفاء 21034703 قریب من الجید512.26  بـالثنیة1997-07-27

بوعلول   یسمینة 21034720 مقبول610.24  بـالرغایة1997-08-29

دحماني   وھیبة 21034709 مقبول710.02  بـبني عمران1997-10-17

بریزیان   وسام 21034700 قریب من الجید813.64  بـعین طایة1998-06-24

بوشو   وفاء 21034704 مقبول911.08  بـعین طایة1998-07-23

بقار   وسام 21034701 جید1015.50  بـعین طایة1998-07-29

بلمسك   ویزة 21034711 جید جدا1116.24  بـالثنیة1998-08-11

مشري   یوبا 21034722 مقبول1211.64  بـبرج منایل1998-09-14

علیوان   یونس عبد المؤمن 21034723 جید1315.22  بـالرغایة1998-10-21

عطوش   وسام 21034702 قریب من الجید1413.32  بـبني عمران1999-02-02

المیني   لبنى 21034563 مقبول1510.54  بـالثنیة1994-01-09

باكلي   المین 21034562 قریب من الجید1612.98  بـبجایة1994-08-03

عروس   فیروز 21034548 مقبول1710.10  بـبني عمران1995-02-20

بوقاسم   محمد 21034579 مقبول1810.84  بـالثنیة1995-08-07

بوستة   محمد 21034580 مقبول1910.24  بـالثنیة1996-07-25

حبریح   كھینة 21034559 مقبول2010.54  بـسیدي امحمد1996-08-15

مرایحي   ماسینیسا 21034574 مقبول2111.06  بـحسین داي1996-10-28

عیاش   كاھنة 21034551 مقبول2210.40  بـبني عمران1997-09-05

بوحدي   مدیحة 21034614 مقبول2311.54  بـالثنیة1998-01-05

بوستة   مصطفى 21034625 جید2415.70  بـسیدي محمد1998-03-28
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مزالي   كمال 21034557 مقبول2511.04  بـبني عمران1998-05-10

حمداش   محمد أكرم 21034595 مقبول2610.20  بـعین طایة1998-05-16

روسلي   محمد رضا 21034609 قریب من الجید2712.20  بـعین طایة1998-06-17

بولجنات   مراد 21034616 مقبول2810.40  بـالثنیة1998-07-07

مقدود   ملیسا 21034626 قریب من الجید2912.58  بـحسین داي1998-08-28

دفال   محمد 21034584 جید3014.56  بـالثنیة1998-09-15

فكاي   لیدیا 21034567 قریب من الجید3113.28  بـالرغایة1998-09-20

بوشالغم   مروى 21034617 قریب من الجید3212.08  بـالثنیة1998-09-21

عقبي   مھدي 21034631 مقبول3311.90  بـبرج الكیفان1998-10-27

نعماني   مریم بلیندة 21034624 جید3415.74  بـسیدي أمحمد1999-05-25

باكلي   نعیم 21034668 مقبول3511.10  بـبجایة1996-01-10

ضو   ھانیة 21034680 مقبول3611.00  بـالحراش1997-06-02

حمزاوي   ھدى 21034682 مقبول3710.16  بـالثنیة1997-10-23

جعودي   نصرالدین 21034666 مقبول3811.38  بـبني عمران1998-03-23

بوجدار   نزیھة 21034658 جید جدا3916.00  بـبني عمران1998-04-17

حمیطوش   نسیمة 21034664 ممتاز4018.38  بـالثنیة1998-07-17

حشالف   ھبة 21034681 مقبول4110.12  بـالثنیة1998-09-27

طاطار   ھاجر 21034679 مقبول4211.74  بـالثنیة1998-11-28

بودالیة   نور الھدى 21034674 مقبول4310.74  بـالرغایة1998-12-20

بوشناق   فایزة 21034530 قریب من الجید4412.06  بـاألخضریة1995-01-02

حدید   عبد الغني 21034505 قریب من الجید4512.56  بـبني عمران1996-01-02

بوقرین   عبداهللا 21034512 مقبول4610.08  بـاوالدمومن1996-03-16

فرحي   عبد السالم 21034502 مقبول4710.06  بـالثنیة1997-04-16

عفرة   عبد السالم 21034503 قریب من الجید4813.74  بـبني عمران1997-06-09

دحماني   عبد النور 21034511 مقبول4911.92  بـبني عمران1998-03-30

نیش   عبد الرؤوف 21034496 قریب من الجید5013.74  بـحسین داي1998-05-15

تیعیشت   عبیر 21034515 مقبول5111.42  بـالثنیة1998-06-20

عیاش   عبد الغني 21034506 قریب من الجید5212.60  بـالثنیة1998-09-12

حمادوش   عزیزة 21034518 قریب من الجید5313.68  بـعین طایة1998-10-02
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رافع   صراح 21034466 مقبول5411.06  بـبني عمران1994-09-07

شامي   شھیرة 21034451 مقبول5510.16  بـبني عمران1996-02-26

بوستة   سفیان 21034404 جید5614.56  بـبني عمران1996-05-05

أیت أو مسعود   صونیة 21034470 مقبول5710.96  بـبني عمران1996-09-02

حمزة   شھناز 21034450 مقبول5810.60  بـبني عمران1997-01-02

بوھري   صباح 21034457 مقبول5910.42  بـبني عمران1997-03-26

عطوش   سومیة 21034428 مقبول6010.66  بـعین طایة1997-04-07

بوشالغم   سلیم 21034413 مقبول6110.56  بـالثنیة1997-10-30

بوبكر   سیفاقس 21034433 قریب من الجید6213.32  بـالثنیة1997-11-11

بوجناح   صادق 21034455 قریب من الجید6312.12  بـالثنیة1998-01-17

أمقران   سمیر 21034419 مقبول6410.54  بـالثنیة1998-03-19

عیش   سید علي 21034431 جید6514.48  بـالرغایة1998-05-07

بوجاجة   صھیب عبد النافع 21034469 قریب من الجید6613.48  بـقسنطینة1998-05-07

سالمي   سارة 21034398 قریب من الجید6712.82  بـاألخضریة1998-06-06

مكري   صونیة 21034471 جید جدا6816.70  بـبني عمران1998-06-06

مقدود   شھاب الدین 21034449 مقبول6911.68  بـالرغایة1998-06-22

براھیمي   سفیان 21034405 مقبول7011.80  بـاألبیار1998-09-21

بوحدي   سومیة 21034429 مقبول7110.02  بـبني عمران1999-01-06

صیاد   شھیناز 21034452 جید7215.52  بـبرج منایل1999-02-08

عمیرات   توفیق 21034283 مقبول7310.08  بـبرج منایل1994-06-24

نیش   توفیق 21034284 مقبول7411.00  بـالحراش1994-08-25

بكیري   ایمان 21034262 مقبول7511.68  بـبني عمران1995-01-04

عطوش   أسامة 21034206 مقبول7610.92  بـالثنیة1995-10-16

حدید   ادیر 21034247 مقبول7710.74  بـبومرداس1996-03-27

بوزرمان   إسالم 21034231 قریب من الجید7812.74  بـحسین داي1997-06-01

عكروف   إیمان 21034234 مقبول7910.90  بـالثنیة1997-07-25

كرامدي   أحمد جواد 21034204 مقبول8010.88  بـباب الوادي1998-01-11

ھیسوم   أیمن 21034229 مقبول8111.66  بـحسین داي1998-05-04

بوعزیز   أمیرة 21034220 جید8214.22  بـبني عمران1998-07-03
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شھبوني   أمیرة 21034221 جید8314.54  بـحسین داي1998-07-17

كوریبش   أمینة 21034226 مقبول8411.26  بـبومرداس1998-07-20

جزار   ایمان 21034270 مقبول8511.64  بـالرغایة1998-08-10

عاشق   إسالم 21034232 مقبول8610.52  بـبني عمران1998-08-30

مقراني   أسماء 21034211 جید جدا8716.30  بـعین طایة1998-09-02

بوقریصة   أسامة 21034209 جید8814.12  بـالرغایة1998-09-07

بوعزیز   ایمان 21034271 جید جدا8916.08  بـعین طایة1998-12-11

ولنان   أحالم 21034200 مقبول9010.70  بـسطیف1999-01-02

بوھري   انیس 21034261 مقبول9111.34  بـبني عمران1999-05-13

بحار   أنیس 21034228 قریب من الجید9212.75  بـحسین داي1999-10-25

عروس   حنان 21034309 مقبول9310.82  بـرویبة1995-10-10

شھبوني   دیھیة 21034332 مقبول9410.42  بـبني عمران1995-12-30

تیمیزار   رندة 21034364 مقبول9510.18  بـحسین داي1996-05-29

سالطني   خیر الدین 21034325 مقبول9610.02  بـبني عمران1996-06-21

جعودي   زید 21034379 مقبول9710.86  بـبني عمران1996-08-04

باكور   حنان 21034312 قریب من الجید9812.46  بـبني عمران1996-09-05

بوقاسم   داود 21034327 مقبول9911.24  بـرویبة1996-09-10

أوكیل   حفصة 21034302 مقبول10011.74  بـالثنیة1996-10-04

لحمر   ریم 21034368 مقبول10111.40  بـالقبة1996-12-18

خیاط   دینة 21034331 مقبول10211.12  بـبني عمران1998-01-19

شیباني   حسام 21034300 مقبول10311.82  بـبني عمران1998-01-24

دوالش   حیاة 21034316 جید10414.04  بـعین طایة1998-11-02

بوعلول   حسام الدین 21034301 جید10514.68  بـبني عمران1998-11-23

تسمالل   رانیة 21034350 جید10614.66  بـالرغایة1998-11-23

راشدي   رحمة حوریة 21034353 مقبول10710.75  بـالثنیة1999-01-10
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بورجوان   یعقوب 21034721 مقبول110.42  بـالثنیة1999-01-01

درعي   یاسین 21034718 مقبول211.16  بـواضیة1999-06-16

بوجدار   لیندة 21034571 قریب من الجید313.58  بـبني عمران1996-11-07

بن ناصر   لیندة 21034572 مقبول411.14  بـبني عمران1997-08-11

مناد   لمیاء 21034565 جید514.92  بـغریس1998-01-15

عمران   فضیل 21034546 قریب من الجید613.69  بـالثنیة1998-02-09

بورجوان   المیة 21034561 قریب من الجید712.56  بـبني عمران1998-12-19

بیدا   نسرین 21034659 مقبول810.00  بـالقبة1997-06-05

عمران   نصرالدین 21034665 مقبول910.58  بـالرغایة1997-07-30

بیدا   نسیمة 21034663 قریب من الجید1013.72  بـالرغایة1998-03-29

بوزرقون   نسیم 21034662 مقبول1111.04  بـالرغایة1998-06-15

بن ناصر   نسرین 21034660 مقبول1211.48  بـبني عمران1998-07-17

بوتاكیل   نورالھدى 21034676 قریب من الجید1313.96  بـالثنیة1998-12-27

موالي لخضر   عبد الغاني 21034504 مقبول1411.80  بـمتلیلي1994-10-10

بورجوان   فارس 21034524 مقبول1510.54  بـالثنیة1997-01-13

بورجوان   فاطمة الزھرة 21034528 مقبول1611.62  بـالحراش1997-05-13

بودیب   عبد الرزاق 21034500 مقبول1711.65  بـبني عمران1997-08-01

حمادي   عدالن 21034516 مقبول1810.62  بـسیدي محمد1998-05-28

بوسحاقي   شریفة 21034447 مقبول1911.26  بـالحراش1996-12-27

نعماوي   سیھام 21034446 مقبول2010.04  بـبرج منایل1997-06-06

بومزراق   سلیم 21034412 قریب من الجید2113.00  بـحسین داي1997-08-24

بورجوان   سیلیا 21034434 مقبول2210.20  بـبني عمران1998-01-23

برابح   صبیحة 21034465 جید2315.98  بـبني عمران1998-04-07

ولعیس   سوالف 21034426 مقبول2411.30  بـبني عمران1998-09-10
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غازیباون   عادل 21034479 مقبول2510.62  بـالرغایة1998-10-18

غالي   ایمان 21034264 مقبول2611.68  بـعین طایة1995-04-10

عبرون   بدر الدین 21034273 مقبول2710.58  بـبني عمران1995-09-03

بوشنب   أنیس 21034227 مقبول2811.92  بـبني عمران1997-04-02

قوباع   ایمان 21034268 قریب من الجید2912.94  بـبني عمران1998-02-22

فرحي   أسامة 21034208 مقبول3011.48  بـالثنیة1998-02-26

أوكیل   ایمان 21034269 قریب من الجید3112.86  بـالثنیة1998-05-28

جعدي   أحمد 21034203 قریب من الجید3212.82  بـعین طایة1998-08-31

معوشي   أحالم 21034199 قریب من الجید3312.52  بـالثنیة1998-10-13

زموري   ابتسام 21034245 قریب من الجید3412.14  بـبني عمران1998-12-15

بورجوان   حكیمة 21034304 مقبول3511.34  بـبني عمران1995-04-09

سعیدود   رابح 21034333 مقبول3610.92  بـبني عمران1995-06-18

طوبجي   رشیدة 21034358 مقبول3710.86  بـالرویبة1997-05-28

قوبع   حكیمة 21034305 قریب من الجید3813.44  بـبني عمران1997-09-06

بن ناصر   ریمة 21034370 مقبول3910.44  بـبني عمران1997-10-11

دوماز   راضیة 21034347 مقبول4011.18  بـبني عمران1997-11-09

حبیقي   ریاض 21034367 مقبول4111.68  بـعین طایة1997-11-18

معوشي   توفیق 21034296 جید4214.22  بـالثنیة1998-11-19
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فزاز   ویداد 21034710 قریب من الجید113.21  بـالثنیة1995-08-31

بوسعیدي   یاسین 21034715 مقبول210.20  بـالثنیة1997-02-04

نیش   یاسمین 21034712 قریب من الجید312.54  بـالحراش1997-08-07

غزیباون   لیلى 21034568 مقبول411.06  بـرویبة1995-05-16

مكري   لیندة 21034570 مقبول511.06  بـبني عمران1996-04-29

كوبي   كریمة 21034556 قریب من الجید612.54  بـالقبة1997-08-29

عمراني   محمد 21034583 مقبول711.26  بـبني عمران1998-03-06

بور   مریم 21034622 مقبول811.20  بـالثنیة1998-06-17

تیمیزار   محمد أمین 21034602 جید915.18  بـالثنیة1998-09-26

تیمیزار   نبیلة 21034650 مقبول1011.08  بـالثنیة1994-08-28

حمدوش   نزیھ 21034657 مقبول1111.18  بـعین طایة1995-06-11

أوتو   نجاة 21034652 قریب من الجید1212.34  بـالرغایة1997-04-07

فزاز   نسیبة 21034661 جید1315.02  بـالثنیة1998-09-12

بقور   عبد الرحیم 21034498 قریب من الجید1412.42  بـالحراش1996-01-25

صحراوي   عبیر 21034513 مقبول1510.20  بـرغایة1997-08-17

ناجي   عبد اهللا 21034509 قریب من الجید1612.14  بـسور الغزالن1998-08-26

ماحي   عبد الحكیم 21034495 مقبول1710.90  بـالثنیة1998-09-22

زلماطي   عبد الحكیم 21034484 مقبول1810.52  بـبني عمران1995-05-19

طافر   صفیان 21034467 مقبول1911.12  بـالبویرة1997-03-18

جواھري   صبرینة 21034460 مقبول2011.44  بـاألخضریة1997-05-01

زیتوني   سمیر 21034418 مقبول2111.74  بـالثنیة1998-03-09

ناوي   سلمى 21034407 قریب من الجید2213.08  بـعین طایة1998-03-25

بودالي   صبرینة 21034462 جید2314.14  بـرغایة1998-03-26

قرومي   سھام 21034424 مقبول2411.74  بـالثنیة1998-03-30
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رویس   صبرینة 21034463 قریب من الجید2512.66  بـالثنیة1998-05-10

حیدوس   سارة 21034399 مقبول2610.26  بـالثنیة1998-07-07

عالالش   سعید 21034403 جید جدا2716.68  بـعین طایة1998-08-21

داودي   صبرینة 21034464 جید جدا2817.26  بـالقبة1998-08-31

كوسة   عبد الجلیل 21034481 جید2914.30  بـعین طایة1998-08-31

بن فرحات   سارة 21034400 جید3014.74  بـالمسیلة1998-10-28

قوبة   سیلیا 21034445 مقبول3111.78  بـرغایة1999-04-08

العا فر   شھیناز 21034453 قریب من الجید3212.60  بـعین طایة الجزائر1999-09-06

بوزقزة   أحالم 21034195 مقبول3310.34  بـاالخضریة1994-02-06

كوبي   ایمان 21034263 مقبول3411.64  بـالثنیة1995-04-02

مراح   أحالم 21034197 مقبول3510.84  بـالثنیة1996-06-14

مراح   إكرام 21034233 جید3614.32  بـبني عمران1996-07-16

قمار   أسماء 21034210 قریب من الجید3712.62  بـالثنیة1996-08-20

بدیدي بودة   ایمان 21034265 مقبول3811.80  بـالثنیة1996-11-01

كیدوش   بشرا 21034276 مقبول3910.04  بـالمرادیة1997-09-22

بن ناصر   أمیر 21034217 مقبول4011.80  بـبني عمران1997-10-14

شیخاوي   أمین 21034223 مقبول4111.92  بـالثنیة1997-11-05

عمراوي   اسامة 21034249 قریب من الجید4212.06  بـالثنیة1998-01-03

دنداني   أیوب 21034230 قریب من الجید4312.70  بـالثنیة1998-03-19

عرقاب   أسیا 21034213 جید4414.10  بـبني عمران1998-08-13

لعذاري   بسمة 21034275 قریب من الجید4513.46  بـالرغایة1998-12-10

شیلي   اسراء 21034250 قریب من الجید4613.06  بـالثنیة1999-06-19

صحراوي   جیاللي 21034297 مقبول4710.94  بـرغایة1995-01-05

صحراوي   حمزة 21034307 قریب من الجید4812.68  بـالثنیة1995-12-08

مخازني   رانیة 21034348 مقبول4910.46  بـالثنیة1997-05-11

بودالي   حبیب 21034298 مقبول5011.50  بـالحراش1997-12-19

قمار   خدیجة 21034320 جید5115.14  بـالثنیة1998-02-10

خلوف   رانیة 21034349 مقبول5211.25  بـالطاھیر1998-02-11

أوتو   زھرة 21034377 جید5314.64  بـالثنیة1998-05-15
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

بومرداس| بني عمران | متوسطة سوق األحد  | 35180: المؤسسة  

عمراوي   رضا 21034360 مقبول5411.64  بـبني مسوس1998-06-06

لحواتي   زكریاء 21034373 قریب من الجید5512.76  بـالثنیة1998-08-21

دفال   حیاة 21034315 قریب من الجید5613.88  بـباب الواد1998-08-22

جلولي   حكیمة 21034306 جید5714.92  بـالثنیة1998-09-11

شابي   دنیا 21034329 مقبول5811.74  بـالثنیة1998-12-09

وشاك   خدیجة 21034321 قریب من الجید5913.14  بـالثنیة1999-03-01
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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

بومرداس| بني عمران | متوسطة واد الجنان بني عمران  | 35181: المؤسسة  

صالحي   ھشام 21034697 مقبول111.18  بـالرغایة1998-10-26

زاوي   محمد أمین 21034596 مقبول211.92  بـالحراش1994-11-27

معلم   كاھنة 21034550 مقبول310.06  بـبني عمران1995-07-22

نینوح   فیروز 21034549 مقبول411.28  بـیسر1996-01-14

عرابي   كریمة 21034555 قریب من الجید512.88  بـبني عمران1996-10-06

لعیشاوي   منال 21034628 قریب من الجید613.00  بـالحراش1996-12-01

بوسعیدي   مریم 21034619 قریب من الجید713.24  بـبني عمران1997-01-11

عثماني   مریم 21034621 قریب من الجید812.42  بـالثنیة1997-06-18

عقبي   المیة 21034560 قریب من الجید912.38  بـبني عمران1998-07-02

مصطفاوي   مریم 21034623 قریب من الجید1013.00  بـالثنیة1998-07-12

عفرة   محمد حسام الدین 21034607 جید جدا1116.54  بـالحراش1999-01-26

عمراني   مونیة 21034646 مقبول1211.74  بـیسر1995-05-22

جعودي   ھاجر 21034678 مقبول1311.38  بـالثنیة1995-07-07

لعزیب   نبیل 21034648 مقبول1411.22  بـالحراش1995-07-13

شیلة   نور الھدى 21034673 قریب من الجید1512.62  بـالثنیة1996-05-13

حمزاوي   مولود 21034645 قریب من الجید1612.64  بـالثنیة1997-01-20

بریشي   نورة 21034677 مقبول1710.38  بـیسر1997-04-25

بوھري   نادیة 21034647 قریب من الجید1812.54  بـحسین داي1997-09-18

بوشالغم   نریمان 21034655 قریب من الجید1913.30  بـسیدي امحمد1998-03-22

زمزوم   فتحیة 21034532 مقبول2011.00  بـاالخضریة1996-04-20

عیساوي   عبیر 21034514 قریب من الجید2113.56  بـالثنیة1998-02-26

درادوم   عالء 21034520 جید2214.88  بـالثنیة1998-10-17

بوزقزة   عبد الحكیم 21034483 مقبول2310.62  بـبني عمران1994-09-01

عروس   سلیم 21034410 مقبول2411.50  بـبني عمران1995-06-02
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بوسعیدي   سومیة 21034427 قریب من الجید2512.66  بـبني عمران1997-01-15

بوعزیز   صلیحة 21034468 مقبول2611.04  بـبني عمران1997-06-10

زلماطي   سلمى 21034406 قریب من الجید2712.76  بـبني عمران1997-11-26

صحراوي   سلوى 21034408 قریب من الجید2812.28  بـالثنیة1998-07-21

صالحي   سمیة 21034415 جید2915.04  بـالرغایة1998-12-11

بوخدیمي   أسیة 21034214 مقبول3010.40  بـشعبة العامر1993-12-25

بوھري   امال 21034256 مقبول3111.24  بـالثنیة1997-02-25

بریشي   ایمان 21034266 مقبول3210.50  بـبني عمران1997-04-25

عرقاب   احالم 21034246 قریب من الجید3312.88  بـبني عمران1997-06-08

سلیماني   الھام 21034254 مقبول3411.62  بـالثنیة1998-01-03

بورزامة   خدیجة 21034318 مقبول3511.12  بـحسین داي1995-08-13

عرقاب   رزیقة 21034357 مقبول3610.38  بـبني عمران1997-02-19

بریشي   خیرالدین 21034326 مقبول3711.56  بـالثنیة1997-07-19
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| عمال | متوسطة محمد بوجناح عمال  | 35191: المؤسسة  

منور   عبد الغني 21034807 مقبول110.04  بـبني عمران1994-06-25

بوحدي   عبد المالك 21034810 مقبول211.31  بـبرج منایل1995-03-16

بوعزة   عمر 21034815 مقبول311.33  بـبني عمران1995-12-31

دوالش   سیدعلي 21034799 جید414.52  بـالحراش1996-01-19

بولجنات   سمیر 21034796 مقبول510.37  بـالثنیة1996-02-27

لعرابي   كنزة 21034825 مقبول611.43  بـالثنیة1996-03-03

بطیب   عبد الرحمان 21034806 مقبول710.52  بـبني عمران1997-02-07

بوعلول   علي 21034813 مقبول810.31  بـاألخضریة1997-03-17

قیش   محمد 21034828 مقبول911.30  بـواضیة المركزیة1997-09-28

بوشنب   محمد 21034829 مقبول1010.17  بـحسین داي1997-09-28

شریفي   عبد الكریم 21034808 جید1115.52  بـاألخضریة1998-01-11

مرسي   شھرزاد 21034800 جید جدا1216.33  بـاألخضریة1998-01-29

عرابي   شھیناز 21034803 قریب من الجید1312.70  بـبني عمران1998-01-31

قاسم   لیندة 21034827 جید1414.13  بـبني عمران1998-03-14

بوحدي   محمد امین 21034831 مقبول1510.30  بـبني عمران1998-05-28

زایدي   محمد ریاض 21034832 قریب من الجید1612.48  بـالرغایة1998-07-15

مقدم   محمد 21034830 مقبول1711.22  بـالرغایة1998-08-03

بن نعمان   فریال 21034821 جید1814.02  بـالثنیة1998-08-05

لعذاري   فایزة 21034820 جید1914.54  بـالرغایة1999-02-08

مدیة   سھام 21034797 قریب من الجید2012.65  بـاألخضریة1999-03-06

جرود   جمیلة 21034763 مقبول2110.50  بـالثنیة1994-08-12

قورش   حمزة 21034767 مقبول2210.98  بـبني عمران1995-03-10

عمي   حمیمید 21034769 مقبول2310.89  بـاألخضریة1995-11-15

تلخوخ   سعید 21034783 قریب من الجید2412.56  بـاألخضریة1995-12-13
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بولجنت   امیر 21034755 مقبول2510.07  بـالثنیة1996-07-16

لعذاري   امین 21034757 مقبول2610.98  بـالرغایة1996-10-21

حمداش   رقیة 21034778 مقبول2711.09  بـبني عمران1996-11-13

بوحدي   ربیع 21034775 قریب من الجید2812.09  بـالثنیة1997-03-31

العرابي   جمعى 21034762 قریب من الجید2912.07  بـعمال1997-05-02

باشا   زین الدین 21034779 مقبول3011.13  بـعین طایة1997-06-05

عمي   ایمان 21034758 مقبول3111.57  بـاألخضریة1997-09-10

كالخ   أحالم 21034747 جید3214.02  بـبني عمران1997-11-13

حمداش   احالم 21034749 مقبول3310.59  بـالثنیة1997-12-04

بریزیان   توفیق 21034761 جید3414.35  بـزاویة كنتة1998-01-01

شعبان   احمد امین 21034750 مقبول3510.31  بـاألخضریة1998-03-10

بقار   بھجة 21034760 جید3614.56  بـبني عمران1998-07-03

مدیة   اكرام 21034754 جید3714.12  بـاألخضریة1998-08-18

مسعودي   امیرة 21034756 جید3815.63  بـعین طایة1998-09-08

بعیطش   سلیمة 21034784 جید3915.74  بـاألخضریة1999-09-11

حدادو   نوال 21034850 مقبول4010.85  بـبني عمران1995-09-11

دباح   نادیة 21034848 مقبول4111.46  بـبني عمران1996-01-09

بوحدي   نسرین 21034849 قریب من الجید4212.31  بـبني مسوس1996-07-26

بن ناصر   ھاجر 21034852 مقبول4311.63  بـبني عمران1998-01-04

بن نعمان   وسام 21034853 مقبول4410.33  بـاألخضریة1998-10-19
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الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| عمال | متوسطة بوعیدل عمال  | 35192: المؤسسة  

قارة علي   عبد اللطیف 21034809 مقبول110.59  بـبني عمران1993-12-24

بوجلیدة   عمیروش 21034816 مقبول211.93  بـبني عمران1994-01-08

زایدي   ملیكة 21034835 مقبول311.78  بـعمال1994-04-04

عیروش   فاھم 21034819 مقبول411.72  بـالثنیة1994-06-12

قیش   فاطمة زھرة 21034818 مقبول510.93  بـبني عمران1995-03-21

زایدي   كریم 21034823 مقبول611.63  بـعین طایة1995-04-30

صالحي   شھیرة 21034802 قریب من الجید712.81  بـبني عمران1995-10-05

العیدلي   كریمة 21034824 قریب من الجید813.19  بـعمال1995-10-10

بعیطش   عبد الحق 21034804 مقبول911.56  بـبني عمران1996-05-16

لمیني   علي 21034812 مقبول1011.67  بـعمال1997-01-20

قیش   شھناز 21034801 مقبول1111.83  بـبني عمران1997-01-21

بودربة   عبد الحمید 21034805 مقبول1211.70  بـبني عمران1997-02-07

زقنون   علي 21034814 مقبول1311.79  بـبني عمران1997-03-17

لوناسي   عز الدین 21034811 مقبول1410.61  بـعمال1998-02-05

قیش   فاتح 21034817 قریب من الجید1513.19  بـبني عمران1998-06-30

بوعزیز   سھیلة 21034798 مقبول1611.63  بـبني عمران1998-09-18

زایدي   كھینة 21034826 جید1714.22  بـالرغایة1999-02-13

قسوم   أسماء 21034734 مقبول1811.76  بـزموري1995-06-01

نسان   فاطمة الزھرة 21034735 قریب من الجید1912.56  بـالحمامات1997-10-23

قیش   رفیق 21034777 مقبول2011.63  بـبني عمران1993-06-30

صالحي   سارة 21034780 قریب من الجید2112.52  بـالقبة1995-07-21

كیتوس   أمال 21034748 مقبول2210.37  بـاالخضریة1995-08-25

قیش   خدیجة 21034773 مقبول2310.41  بـعمال1996-01-10

لوناسي   آسیا 21034746 قریب من الجید2413.46  بـعمال1996-01-21
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قیش   حمیدة 21034768 مقبول2511.77  بـبني عمران1996-01-23

بلقاضي   رحیل 21034776 مقبول2611.89  بـاألخضریة1996-07-03

مفتي   حنان 21034771 مقبول2710.91  بـعین طایة1997-04-02

قیش   سمیة 21034785 قریب من الجید2813.61  بـالثنیة1998-03-10

زیدوني   سارة 21034781 قریب من الجید2913.26  بـرغایة1998-04-17

بوثلجة   اسماء 21034753 جید3015.57  بـالرغایة1998-09-13

زایدي   ایمان 21034759 مقبول3111.43  بـاالخضریة1998-11-15

عیرو   نادیة 21034847 مقبول3210.08  بـعمال1995-01-05

معوشي   یحي 21034855 قریب من الجید3312.57  بـبني عمران1995-12-14

قیش   نوال 21034851 مقبول3411.78  بـالحراش1996-03-06

بوجلیدة   یاسین 21034854 مقبول3511.54  بـرغایة1998-12-13
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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

بومرداس| سي مصطفى | المتوسطة القدیمة سي مصطفى  | 35202: المؤسسة  

ماول   خدیجة 21034904 مقبول111.70  بـالثنیة1994-08-07

سطاح   جمال الدین 21034897 مقبول210.16  بـالحراش1995-05-07

حمداش   أحالم 21034868 مقبول311.36  بـالحراش1996-11-12

خالفي   أسماء 21034873 مقبول410.46  بـبرج منایل1997-12-23

حمداش   أمیرة 21034877 جید514.68  بـسیدي أمحمد1998-01-29

عبد الالھوي   بالل 21034895 قریب من الجید612.94  بـالثنیة1998-04-05

جبارة   أحمد 21034870 مقبول711.94  بـالشلف1998-04-22

قادر   ایمان 21034889 جید814.84  بـیسر1998-06-23

شابي   أیمن 21034884 قریب من الجید912.80  بـالثنیة1998-07-16

زناز   إنال 21034885 مقبول1011.24  بـالثنیة1998-08-19

بوظھر   حنان 21034903 جید1115.42  بـالرویبة1998-10-06

بن دوحو   حسین 21034899 مقبول1210.08  بـالثنیة1998-10-16

مصطفاوي   تنھینان 21034896 جید1314.20  بـبشار1998-12-01

زوریق   ینیس 21035067 قریب من الجید1412.84  بـعین طایة1998-12-20

بیدة   عبد اهللا 21034975 مقبول1510.66  بـالثنیة1995-02-23

شاوشي   فطیمة 21034987 مقبول1610.10  بـیسر1995-08-20

بوظھر   عادل 21034967 مقبول1711.04  بـیسر1996-09-24

یحي شریف   عادل 21034968 مقبول1810.22  بـزموري1997-01-22

صفرون   مایسة 21034996 مقبول1911.30  بـالثنیة1997-03-11

بن شعیب   فتحیة 21034983 جید جدا2017.90  بـبرج منایل1998-01-24

علي بوظھر   فلة 21034989 مقبول2111.92  بـالثنیة1998-03-03

زبیشة   عبداهللا 21034978 مقبول2210.86  بـدلس1998-03-12

قاسي   فراح 21034984 جید2314.32  بـحسین داي1998-04-23

حداد   سھام 21034949 مقبول2410.58  بـواضیة1994-07-06
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مراح   زینب 21034936 قریب من الجید2512.54  بـالثنیة1996-02-06

عبدالالھوي   رضوان 21034928 مقبول2610.28  بـعین طایة1996-05-11

عفرون   داود 21034917 مقبول2710.86  بـادكار1997-06-07

قدوش   سفیان أسامة 21034943 مقبول2811.46  بـالقبة1997-08-16

معالوي   رانیة 21034925 مقبول2910.54  بـخمیس ملیانة1997-08-22

بن دوحو   سفیان 21034942 مقبول3011.42  بـبرج منایل1998-01-29

شباب   دنیا 21034919 مقبول3110.34  بـالحراش1998-04-03

حابت   سارة 21034939 جید جدا3217.02  بـالقبة1998-05-26

بوظھر   سمیة 21034947 جید3314.08  بـالرویبة1998-09-01

أوكال   سعاد 21034941 مقبول3411.50  بـذراع بن خدة1998-09-27

لوصیف   راضیة 21034922 مقبول3511.96  بـمسعد1998-12-08

بن عمروش   زینب 21034937 مقبول3611.70  بـالثنیة1998-12-25

بن عالل   زین الدین 21034934 مقبول3710.80  بـعین طایة1999-01-01

كیدوش   رضوان 21034929 مقبول3810.26  بـیسر1999-01-24

عمیمر   زكریا 21034931 مقبول3910.00  بـالحراش1999-01-26

نایت محمد   رضا 21034927 مقبول4010.34  بـالرغایة1999-03-20

حمیدو   سلیم 21034945 قریب من الجید4113.56  بـبرج منایل1999-05-24

یموتان   نبیلة 21035024 مقبول4210.30  بـزموري1995-03-07

غمور   نسیم 21035027 قریب من الجید4312.04  بـعین الحمام1995-03-10

وقنوني   نسیم 21035028 مقبول4410.84  بـحسین داي1995-11-17

شنیتي   نسیمة 21035030 مقبول4510.58  بـالثنیة1996-06-13

یاسة   نورالھدى 21035036 مقبول4611.82  بـعین طایة1997-12-15

بالل   نیھاد 21035037 قریب من الجید4712.96  بـبرج منایل1998-02-03

بوعراش   ویسام 21035051 قریب من الجید4813.90  بـیسر1998-04-26

حمداش   نور الھدى 21035035 مقبول4911.60  بـبرج منایل1998-08-15

جودي   منیر 21035022 مقبول5010.20  بـالرغایة1998-10-16

قاسم بوظھر   مریم 21035020 مقبول5110.76  بـالثنیة1998-11-19

جلید   محمد فتح الدین 21035016 مقبول5210.18  بـالحمامات1998-12-09

قنون   یسرى 21035054 قریب من الجید5313.04  بـزموري1998-12-27
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یونس   وئیل 21035046 قریب من الجید5412.46  بـالثنیة1999-02-22

خلیفي   ھاجر 21035040 مقبول5511.80  بـالقبة1999-09-16
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فتحي   جمیلة 21034898 مقبول111.64  بـأوالد عیسي1996-01-10

ابحرى   امینة 21034888 مقبول211.72  بـذراع المیزان1996-05-26

بوبحارة   أمیرة 21034876 قریب من الجید312.48  بـبرج منایل1996-07-11

بریشي   حمزة 21034901 مقبول410.46  بـالرغایة1996-10-20

حمداش   أسیة 21034874 مقبول510.24  بـعین طایة1996-12-21

سراج   أمینة 21034879 مقبول610.98  بـزموري1997-02-05

العیشاوي   أمین 21034878 مقبول710.22  بـحسین داي1997-06-08

دربوش   باسم 21034891 مقبول811.02  بـسیدى محمد1997-07-31

سایقي   أمینة 21034882 مقبول910.74  بـالحراش1998-05-15

الخالدي   بدر الدین 21034892 قریب من الجید1012.04  بـتنس1998-08-21

تبرورت   ایمان 21034890 مقبول1111.26  بـزموري1998-09-10

مقداس   أحمد 21034871 قریب من الجید1213.54  بـبرج منایل1998-10-23

بوداود   یوسف 21035068 مقبول1310.40  بـبرج منایل1995-05-31

جودي   فارس 21034980 مقبول1410.02  بـیسر1994-07-19

ندري   محمد 21034998 مقبول1510.68  بـحسین داي1995-09-15

عاشور   ضاویة 21034966 مقبول1610.83  بـیسر1998-02-14

أوراج   فطیمة 21034988 مقبول1711.84  بـیسر1998-02-17

قاسم بوظھر   المیة 21034991 مقبول1810.82  بـالثنیة1998-02-21

تریكات   عبیر 21034979 قریب من الجید1912.32  بـحسین داي1998-05-26

الحمالي   محمد 21035003 مقبول2010.34  بـالقبة1998-06-18

بن عمروش   محمد رؤوف 21035005 مقبول2110.48  بـعین طایة1998-07-02

بلكوك   فاطمة الزھرة 21034982 قریب من الجید2213.28  بـالثنیة1998-08-21

بن صفیة   دلیلة 21034918 مقبول2310.92  بـبرج منایل1994-12-15

حاوشین   سامیة 21034940 مقبول2410.52  بـسي مصطفى1996-01-20

297من173:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| سي مصطفى | المتوسطة الجدیدة سي مصطفى  | 35203: المؤسسة  

بوشارب   شھیناز 21034952 مقبول2511.52  بـبرج منایل1996-09-27

حدوش   شھیناز 21034953 مقبول2610.82  بـباب الواد1996-12-28

بلخیار   زین الدین 21034933 قریب من الجید2712.96  بـالثنیة1998-02-16

یاسة   سارة 21034938 جید2814.58  بـالثنیة1998-04-23

رواش   صوریة 21034955 قریب من الجید2913.72  بـبرج منایل1998-07-19

رحال   سیرین 21034951 مقبول3010.70  بـالقبة1998-08-23

وھاب   صالح 21034954 مقبول3110.28  بـعین طایة1998-09-01

خداش   راضیة 21034923 مقبول3211.84  بـبرج منایل1999-08-03

بسعد   نسیمة 21035029 مقبول3310.58  بـبرج منایل1995-01-09

عوداش   نبیلة 21035025 مقبول3411.58  بـیسر1995-04-02

خلیفي   ھاجر 21035038 مقبول3510.98  بـیسر1996-10-30

راشدي   ھشام 21035044 مقبول3611.00  بـبومرداس1997-03-18

بورنیسة   یزید 21035053 قریب من الجید3712.02  بـعین طایة1998-02-05

غریب   ھاجر 21035039 قریب من الجید3813.28  بـبرج منایل1998-04-04

تجموت   وسام 21035047 جید3914.82  بـتیمزریت1998-05-10

بوداود   نور الھدى 21035034 مقبول4010.80  بـبرج منایل1998-08-04

قداش   یسمین 21035055 قریب من الجید4112.28  بـیسر1998-09-13

زیتوني   ولید 21035050 جید4214.22  بـبرج منایل1998-11-14

297من174:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| یسر | متوسطة العربي بن مھیدي یسر  | 35213: المؤسسة  

عالم   عائشة 21035417 مقبول110.24  بـحسین داي1994-07-01

رحاب   طاوس 21035414 مقبول211.90  بـیسر1997-02-26

نعیمي   سیھام 21035387 مقبول311.38  بـتیزي وزو1997-03-27

خودي   صافیة 21035402 مقبول410.94  بـبرج منایل1998-01-18

آیت احمد   طاوس 21035415 قریب من الجید512.00  بـیسر1998-01-28

دیشو   صافیة 21035403 مقبول610.66  بـشعبة العامر1998-01-31

حصاك   سیلیا 21035384 جید714.00  بـالحمامات1998-04-20

حماداش   سیھام 21035388 مقبول810.68  بـیسر1998-10-10

ایكان   عبد الرحمن 21035441 مقبول910.22  بـیسر1994-07-23

ونوغي   عبد الرزاق 21035446 مقبول1010.32  بـشعبة العامر1995-08-15

حمودي   عماد 21035466 مقبول1111.12  بـشعبة العامر1996-04-02

تمصداق   علي 21035461 مقبول1210.92  بـیسر1996-05-20

تفاتي   عبد الرؤوف 21035439 مقبول1310.06  بـعین طایة1996-05-21

بلخیثر   عبد الجلیل 21035434 مقبول1411.18  بـیسر1996-12-19

عقومي ملشة   نادیة 21035649 مقبول1510.46  بـبرج منایل1995-01-09

مختاري   مریم 21035604 مقبول1610.06  بـیسر1995-10-08

بوراش   ملیكة 21035630 قریب من الجید1712.20  بـبرج منایل1996-09-15

قاسي   نجیب 21035659 مقبول1810.62  بـحسین داي1997-09-07

تریتري   نبیلة 21035657 جید1914.60  بـیسر1998-02-08

أیت حسان   ملیكة 21035632 جید2015.16  بـیسر1998-02-18

شیبان   مھدي 21035643 مقبول2111.18  بـیسر1998-10-09

دلسي   منال 21035635 مقبول2211.80  بـرغایة1998-10-25

بن تفات   محمد أمین 21035590 جید2314.48  بـبرج منایل1999-01-19

أوزرالة   محمد 21035587 قریب من الجید2412.84  بـبرج منایل1999-05-27
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أیت تفاتي   ولید 21035739 مقبول2511.30  بـیسر1995-02-26

إغیل عامر   وزنة 21035729 مقبول2610.44  بـیسر1998-04-02

براحیة   یاسین 21035748 جید2714.32  بـخمیس ملیانة1998-07-29

بن عمروش   یاسمین 21035744 مقبول2810.72  بـبرج منایل1998-08-02

بن عمروش   یمینة 21035763 مقبول2910.72  بـبرج منایل1998-09-02

قادر   وسام 21035733 مقبول3010.38  بـبرج منایل1998-11-19

شلیحي   یاسمین 21035746 قریب من الجید3112.18  بـیسر1999-04-17

بلیل   یحي صھیب 21035755 مقبول3210.52  بـالرغایة1999-05-05

عیسي   أحمد 21035090 مقبول3310.36  بـدلس1995-01-26

بن یحي   أحمد 21035093 مقبول3411.50  بـعین طایة1997-03-20

بن یحي   أحالم 21035084 قریب من الجید3513.38  بـیسر1998-01-08

بریشي   أحالم 21035085 قریب من الجید3613.58  بـبرج منایل1998-06-13

عكوش   أسیة 21035098 مقبول3710.56  بـیسر1998-10-01

أیت تفاتي   أحالم 21035086 مقبول3810.48  بـالحراش1999-01-09

إغیل عامر   كھینة 21035515 مقبول3910.60  بـیسر1996-01-20

تیمسقیدة   كھینة 21035516 مقبول4010.72  بـیسر1996-05-25

قاسیوي   عیماد 21035480 مقبول4110.20  بـیسر1996-07-11

زواق   كھینة 21035517 مقبول4211.54  بـشعبة العامر1996-10-20

بسعد   فارس 21035487 مقبول4310.28  بـحسین داي1997-01-08

عیسي   فایزة 21035493 مقبول4411.66  بـیسر1998-03-22

خالي   فریال 21035496 مقبول4511.74  بـبرج منایل1998-08-19

دیدي   فضیلة 21035504 قریب من الجید4612.20  بـذراع المیزان1998-12-09

مغني   فاطمة 21035490 مقبول4710.94  بـیسر1998-12-21

اعراب   كوثر 21035518 جید4814.42  بـیسر1999-02-27

نقاز   المیة 21035530 مقبول4911.08  بـبرج منایل1995-05-02

خریف   محمد 21035565 مقبول5010.08  بـیسر1996-04-11

حابت   لیلیة 21035547 قریب من الجید5112.10  بـیسر1997-10-16

إغیل عامر   لیندة 21035553 مقبول5210.54  بـیسر1998-01-16

بوعزوز   لیندة 21035555 مقبول5311.24  بـبرج منایل1998-05-31

297من176:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| یسر | متوسطة العربي بن مھیدي یسر  | 35213: المؤسسة  

أیت عمار   لونیس 21035537 قریب من الجید5413.08  بـبرج منایل1998-07-17

رحاب   المیة 21035533 مقبول5510.06  بـیسر1998-08-16

طالب   لونیس 21035538 مقبول5610.02  بـبرج منایل1998-11-16

دراح   نورة 21035699 مقبول5710.00  بـبرج منایل1995-01-15

عوداش   نیسة 21035702 مقبول5811.06  بـیسر1997-10-13

جنادي   ھیشام 21035714 مقبول5910.46  بـبرج منایل1997-11-13

فضیل   ھدى 21035707 جید جدا6017.02  بـبرج منایل1998-05-06

سعیدي   ھنیة 21035713 قریب من الجید6113.36  بـبرج منایل1998-07-12

عرابي   وردة 21035717 جید6215.00  بـیسر1998-08-15

فوضیل   ھاجر 21035705 قریب من الجید6313.82  بـالرویبة1998-09-11

مغوش   نور الھدى 21035697 قریب من الجید6412.10  بـالثنیة1999-05-10

بن حباس   اوسامة 21035194 مقبول6510.68  بـیسر1996-04-25

سناسل   تنھینان 21035202 مقبول6610.36  بـبرج منایل1996-09-04

صابر   سفیان 21035342 مقبول6710.54  بـیسر1995-06-16

جعطیط   زكریاء 21035301 قریب من الجید6812.68  بـبرج منایل1996-04-05

جواب   ریاض 21035296 مقبول6911.74  بـبرج منایل1996-10-11

خودي   سعدیة 21035337 مقبول7011.06  بـبرج منایل1996-11-22

بن بوراش   رامیة 21035281 مقبول7110.98  بـیسر1997-03-08

فضیل   سومیة 21035362 مقبول7210.32  بـیسر1997-06-27

امغار   سومیة 21035363 مقبول7310.62  بـیسر1997-07-27

قشطولي   رومایسة 21035295 قریب من الجید7412.56  بـیسر1998-02-07

خالي   سعاد 21035335 قریب من الجید7512.46  بـبرج منایل1998-02-07

خریف   سعید 21035338 مقبول7611.88  بـیسر1998-04-11

ونوغي   زینب 21035317 مقبول7710.92  بـیسر1998-04-29

بوخطایة   سامي 21035332 مقبول7811.94  بـبرج منایل1998-05-05

شاوش   سماح 21035351 مقبول7911.02  بـحسین داي1998-08-14

تومي   زكریا 21035300 جید8014.64  بـسیدي امحمد1999-01-14

عقروش   زھیر 21035313 مقبول8110.06  بـبرج منایل1999-07-12

عبد الالوي   إلھام 21035152 مقبول8211.56  بـیسر1995-08-22
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شلیحي   إیمان 21035157 مقبول8311.70  بـحسین داي1996-03-07

خریف   احمد 21035168 مقبول8410.50  بـیسر1996-04-26

مغني   إسماعیل 21035151 مقبول8510.44  بـبرج منایل1996-07-07

لمین   أمینة 21035134 قریب من الجید8612.38  بـتیزي غنیف1998-07-19

حصاك   إیمان 21035163 مقبول8710.40  بـالحراش1998-09-28

عمارة   حنان 21035238 مقبول8811.74  بـحسین داي1995-04-26

سلیماني   حیات 21035248 مقبول8910.28  بـیسر1996-03-20

لمین   رابح 21035266 مقبول9011.50  بـتیزي وزو1996-05-09

ونوغي   حنان 21035240 مقبول9111.30  بـیسر1997-07-07

جنادي   حكیم 21035230 مقبول9210.48  بـبرج منایل1997-09-01

ونوغي   دیھیة 21035262 مقبول9311.10  بـبرج منایل1997-10-15

بن عمروش   حمزة 21035235 مقبول9410.18  بـبرج منایل1998-12-06
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منصور   سیلیا 21035385 مقبول110.82  بـبرج منایل1998-07-06

دلسي   سیف الدین 21035383 مقبول210.60  بـعین طایة1998-09-24

بلعید   عادل 21035432 قریب من الجید313.14  بـیسر1998-08-09

بشیر   علي 21035465 قریب من الجید412.52  بـیسر1998-12-29

عوداش   عبد الرحمن 21035444 مقبول510.02  بـعین طایة1999-02-12

جبارة   ملیكة 21035629 مقبول610.64  بـتیمزریت1995-07-04

بوعفاد   محمد انیس 21035594 مقبول711.56  بـتیزي وزو1996-01-14

قادر   مریم 21035607 مقبول810.30  بـیسر1996-10-19

كبابي   ملیكة 21035631 مقبول911.68  بـیسر1997-04-12

بوقابة   منال 21035633 جید1015.86  بـیسر1998-02-08

لعنوز   محمد أمین 21035589 مقبول1110.70  بـعین طایة1998-07-11

خیر الدین   مریم 21035611 قریب من الجید1212.52  بـبرج منایل1998-10-20

سبخاوي   منال 21035636 قریب من الجید1313.92  بـرویبة1999-01-19

حمداد   منال 21035637 مقبول1411.22  بـتیزي وزو1999-01-30

حصاك   ویسام 21035740 مقبول1510.70  بـیسر1995-10-15

جنان   یسرى 21035757 مقبول1610.00  بـتیجالبین1997-04-27

خیر الدین   یسمین 21035761 جید جدا1717.72  بـیسر1998-04-08

بلعید   یحي 21035754 مقبول1811.12  بـیسر1998-06-15

زروقي   أسیة 21035099 قریب من الجید1912.33  بـبرح منایل1998-06-13

عزوق   أمیرة 21035111 مقبول2010.86  بـالحراش1999-06-16

عقوني   كریم 21035509 مقبول2110.64  بـیسر1995-04-01

عالم   كمال 21035512 مقبول2210.16  بـیسر1996-04-04

عوداش   فطومة 21035505 مقبول2311.26  بـحسین داي1996-06-05

سعود   فاروق 21035488 مقبول2411.56  بـیسر1997-01-13
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قادة   فلة 21035507 قریب من الجید2513.44  بـیسر1998-09-06

إبتیوان   عمر 21035479 مقبول2611.14  بـبرج منایل1998-09-10

غمراسي   غزالن 21035482 قریب من الجید2712.78  بـیسر1999-02-02

سیزید   لیندة 21035550 مقبول2811.66  بـتیمزریت1995-07-22

عیساوي   لیدیة 21035545 مقبول2910.56  بـیسر1996-03-30

خینش   محمد 21035566 مقبول3011.04  بـالجلفة1996-11-20

دلسي   مالیة 21035560 مقبول3110.54  بـالثنیة1997-11-11

قاسي   لیدیا 21035543 مقبول3210.86  بـبرج منایل1999-07-21

عالل   لبنى 21035535 جید3315.18  بـحسین داي1999-09-09

عبد الحق   وردة شناز 21035718 مقبول3410.46  بـالرغایة1997-12-12

حصاك   نورة 21035701 قریب من الجید3512.42  بـیسر1998-07-25

جبارة   بایة 21035195 قریب من الجید3613.72  بـبرج منایل1997-01-12

بودور   امین 21035192 مقبول3710.58  بـعین طایة1998-07-19

بعوالي   بشرى 21035198 مقبول3811.02  بـبرج منائل1998-12-18

أبحري   الغالیة 21035183 قریب من الجید3913.82  بـبرج منایل1999-02-24

غزال   ریمة 21035298 مقبول4010.26  بـالثنیة1995-07-16

بصال   رقیة 21035291 مقبول4111.24  بـبرج منایل1996-01-01

ضیافي   زولیخة 21035314 مقبول4210.17  بـبرج منایل1996-06-07

بشوشي   ریمة 21035299 مقبول4311.54  بـیسر1996-06-24

یعقوبي   سھام 21035358 مقبول4410.06  بـالحراش1997-08-25

بولطواق   سھام 21035359 جید4514.08  بـبرج منایل1998-02-04

عمارة   سارة 21035330 جید4614.46  بـعین طایة1998-07-07

وكال   رانیة 21035282 جید4714.82  بـبومرداس1998-09-22

قاسي   سھیلة 21035361 جید4814.06  بـیسر1998-10-27

نقیش   إیمان 21035158 مقبول4910.76  بـیسر1997-04-30

میموني   إیمان 21035161 جید5014.28  بـبرج منایل1998-04-22

عجال   إیمان 21035164 قریب من الجید5113.84  بـبرج منایل1998-11-27

بوعالم   أنیس 21035142 مقبول5210.92  بـالقبة1998-12-17

صیاد   حفیظة 21035229 قریب من الجید5313.12  بـیسر1996-10-26
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وكال   حنان 21035244 جید5415.32  بـحسین داي1998-02-23

قادر   خالد 21035249 جید5514.12  بـیسر1998-03-23

أوتفات   خدیجة 21035254 جید5614.50  بـبرج منایل1998-12-25
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بوجلیل   صارة 21035397 مقبول111.56  بـیسر1996-09-03

علیوي   صارة 21035398 مقبول211.86  بـعین طایة1997-04-29

نوالي   شھیناز 21035395 مقبول311.16  بـاالبیار1997-06-04

حمي   شمس الدین 21035393 مقبول410.02  بـالحراش1998-02-11

بعیو   صارة 21035399 مقبول511.30  بـیسر1998-03-16

فاضل   صارة 21035400 مقبول611.92  بـعین طایة1998-07-21

شریفي   سیلیا 21035386 جید جدا717.14  بـبرج منایل1998-08-16

بلخیر   سید علي 21035380 مقبول811.30  بـالرغایة1998-09-07

باعمارة   سیدأحمد 21035382 جید914.34  بـالعطف1998-12-25

عریبة   شروق 21035389 قریب من الجید1012.14  بـقسنطینة1998-12-26

كریفار   عبد الحق 21035435 مقبول1110.50  بـرغایة1996-08-06

فصیل   عبد اهللا 21035452 مقبول1211.10  بـیسر1997-02-05

دھرة   عبد اهللا 21035453 قریب من الجید1313.34  بـیسر1998-03-23

عمراوي   عبد اهللا 21035454 مقبول1410.60  بـحسین داي1998-06-06

منصوري   عبد الوھاب 21035457 مقبول1510.62  بـعین طایة1998-06-18

بلعید   عامر 21035433 مقبول1611.10  بـعین طایة1998-07-24

زعموم   عمار 21035468 قریب من الجید1713.00  بـعین طایة1999-01-16

مقداد   مھدي 21035640 قریب من الجید1812.20  بـشعبة العامر1994-07-22

عكوش   نریمان 21035662 مقبول1911.14  بـالقبة1996-11-02

قوباع   مصطفى 21035617 مقبول2011.74  بـبرج منایل1997-02-22

رابحي   مریم نور الھالل 21035614 مقبول2110.64  بـبرج منایل1997-06-26

بن فطوم   نادیة 21035651 قریب من الجید2212.20  بـیسر1998-04-01

بن رایس   محمد 21035582 قریب من الجید2312.26  بـعین الحمام1998-04-27

ھارون   محمد رضا 21035596 جید جدا2417.16  بـورقلة1998-05-06
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حمدي   مروة 21035601 مقبول2511.34  بـعزازقة1998-05-12

حمیسي   محمد 21035583 مقبول2611.26  بـبرج منایل1998-06-06

دوداح   محمد 21035586 قریب من الجید2712.26  بـعین طایة1998-07-03

حلوان   نسرین 21035667 مقبول2811.36  بـالحراش1998-09-03

یونس   نجمة 21035658 جید2915.14  بـالحراش1998-09-28

لونة   مریم أمیرة 21035613 مقبول3011.48  بـسیدي أمحمد1998-12-18

آیت عبد اهللا   نزیم إیدیر 21035663 مقبول3110.96  بـالقبة1998-12-18

دباري   منیرة 21035639 قریب من الجید3213.72  بـالثنیة1999-01-13

قاصد   نسرین 21035668 مقبول3311.84  بـحسین داي1999-01-13

بن باطة   مروة 21035602 جید جدا3416.46  بـیسر1999-04-30

عمارة   میلیسة 21035648 جید3515.28  بـبرج منایل1999-05-03

سیتواح   ناصر الدین 21035653 جید جدا3616.18  بـیسر1999-06-07

سعود   مریم 21035612 جید3715.88  بـالرغایة1999-06-17

مزیر   مھدي 21035644 جید جدا3817.06  بـبرج منایل1999-07-19

عوینة   نرمین 21035661 قریب من الجید3913.58  بـاألبیار1999-12-09

عراش   یسرى 21035756 مقبول4011.10  بـالثنیة1996-09-17

بن عبد الكریم   یحي 21035753 مقبول4110.60  بـالحراش1996-10-11

عمروش   وسام 21035730 مقبول4210.76  بـرغایة1997-10-02

دلسي   یاسین 21035749 مقبول4311.66  بـالقبة1998-08-12

بلعید   یسرى 21035760 قریب من الجید4412.56  بـالثنیة1998-08-13

حلوان   وسام 21035731 قریب من الجید4513.42  بـالحراش1998-09-03

بعوالي   وسام 21035732 جید4614.24  بـبرج منایل1998-11-09

جالد   یاسمین 21035745 جید4714.04  بـالثنیة1999-03-31

قلعي   أحالم 21035087 جید4814.12  بـالثنیة1999-01-31

تیعشادین   أمیرة 21035110 قریب من الجید4912.82  بـیسر1999-02-06

بشیر باي   أماني 21035105 قریب من الجید5012.20  بـیسر1999-04-05

تیمیزار   كریمة 21035511 قریب من الجید5113.14  بـبوغني1998-01-04

عیسات   فرید 21035501 قریب من الجید5213.26  بـبرج منایل1998-04-13

مشروكي   فایزة 21035483 جید5314.96  بـوادي قریش1998-08-05
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تیشرافي   كریم 21035510 قریب من الجید5412.78  بـتیزي وزو1998-08-11

فاس   فریال 21035497 جید جدا5516.58  بـحسین داي1998-08-30

قاسي   فریال 21035498 قریب من الجید5612.94  بـالحراش1998-10-20

بسعد   غادة 21035481 مقبول5710.94  بـیسر1998-12-17

بوزاد   فطیمة 21035492 جید5815.02  بـیسر1999-02-06

رافعي   فریال 21035499 جید جدا5916.60  بـاألبیار1999-05-16

بلعید   لیندة 21035548 قریب من الجید6012.36  بـیسر1994-11-02

مخلوفي   محمد 21035567 مقبول6110.78  بـالرغایة1997-01-03

ابعزیز   محمد 21035568 مقبول6210.46  بـیسر1997-02-19

آیت حمالت   لیتیسیا 21035541 جید6315.94  بـسیدي محمد1998-09-27

نیمور   لیندة 21035558 جید6415.32  بـتاورقة1998-10-10

بن فطوم   نعیمة 21035689 مقبول6510.32  بـتیمزریت1994-11-14

لبال   نورالدین 21035698 مقبول6611.76  بـبرج منایل1996-02-01

بن بھلول   نصیرة 21035688 جید6714.92  بـبرج منایل1998-04-08

بوزاد   ھدى 21035708 قریب من الجید6812.12  بـیسر1998-06-07

جبال   نسیم 21035681 مقبول6911.24  بـباب الواد1998-09-01

حسیان   ھدى 21035710 مقبول7011.28  بـیسر1999-01-01

بوحوي   ھدى 21035711 مقبول7111.80  بـالحراش1999-05-15

سیتواح   الیاس 21035186 مقبول7210.18  بـیسر1996-05-24

حمداوي   امیرة 21035189 مقبول7311.00  بـبرج منایل1998-04-29

رافع دباح   حسنى 21035213 جید جدا7416.76  بـیسر1998-06-02

بوشطال   اكرم 21035182 مقبول7511.68  بـعین طایة1998-06-26

عمارة   اكرام 21035181 قریب من الجید7612.34  بـعین طایة1998-08-31

محمودي   بلقاسم 21035201 جید7714.74  بـبرج منایل1998-10-23

سعود   اسماء 21035179 قریب من الجید7813.20  بـالثنیة1999-04-26

حمودي   سارة 21035318 مقبول7910.12  بـبرج منایل1993-12-09

قواوي   زكریاء 21035302 مقبول8010.98  بـسیدي محمد1996-04-27

شتى   سید أحمد 21035366 مقبول8111.36  بـبرج منایل1996-06-14

شریفي   روزة 21035294 مقبول8210.94  بـحسین داي1996-08-16
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عیساوي   سامي 21035331 مقبول8310.58  بـحسین داي1997-06-18

تیراكمات   سفیان 21035345 مقبول8411.44  بـرویبة1997-08-12

طیبي   سلمى 21035347 جید جدا8516.08  بـیسر1997-12-14

سعداوي   سعید ریام 21035340 مقبول8611.66  بـرویبة1998-02-26

بلعید   زكریاء 21035303 قریب من الجید8713.32  بـیسر1998-03-04

غرناوط   سماح 21035350 مقبول8811.50  بـالحراش1998-06-11

رابحي   سمیة 21035354 قریب من الجید8912.00  بـالحراش1998-07-01

عاشوري   زھراء 21035308 جید9015.72  بـبرج منایل1998-07-21

قیدوش   سعید 21035339 مقبول9111.68  بـالحراش1998-08-18

بوطریق   زھوة 21035309 مقبول9211.16  بـعین الدفلى1998-09-05

غربي   سید احمد 21035368 مقبول9310.08  بـبرج منایل1998-09-10

آیت حمالت   سلیا 21035348 جید9415.84  بـسیدي محمد1998-09-27

عبد الالوي   سعاد 21035336 جید9515.72  بـعین طایة1998-10-15

وكال   رحاب 21035284 ممتاز9618.48  بـالقصبة1999-01-30

جمعاسي   زكیة 21035305 جید9715.24  بـبني مسوس1999-04-09

العلیاوي   رانیة 21035283 جید9814.38  بـیسر1999-09-06

شاعو   أمینة 21035129 مقبول9910.46  بـبرج منایل1996-02-01

مزیر   أنیس 21035139 مقبول10011.98  بـتیزي وزو1997-05-26

مدیان   إیمان 21035160 جید10114.52  بـبرج منایل1998-03-18

سماعیل   إیمان 21035162 مقبول10211.18  بـتیزي وزو1998-06-23

مقدم   أنیس 21035141 مقبول10310.46  بـالرغایة1998-07-25

عكوش   أمینة 21035135 قریب من الجید10413.84  بـعین طایة1998-09-02

قرفي   أمینة 21035136 مقبول10511.98  بـبئر العرش1998-10-14

أكبیبوش   إبراھیم 21035149 قریب من الجید10613.76  بـرغایة1999-02-16

حمادي   رابح 21035268 مقبول10710.96  بـبرج منایل1997-08-16

حنیفي   حنان 21035243 مقبول10811.56  بـبرج منایل1997-11-18

كبابي   حمزة 21035234 مقبول10911.56  بـبرج منایل1998-04-17

ونوغي   خدیجة 21035252 جید11014.46  بـالحراش1998-04-28

فقایري   ذرار 21035264 قریب من الجید11113.86  بـصالح باي1998-05-01

297من185:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| یسر | متوسطة عقني علي و أبویھ محمد و لیدیري حمامة یسر  | 35215: المؤسسة  

عمراني   دیھیة 21035263 جید11215.34  بـشعبة العامر1998-06-02

297من186:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| تیمزریت | المتوسطة القدیمة تیمزریت  | 35225: المؤسسة  

عناب   أعمر 21035777 مقبول110.86  بـتیمزریت1994-04-20

لوناس   حسینة 21035799 مقبول211.32  بـتیمزریت1995-02-01

عفیري   أمینة 21035780 مقبول310.76  بـبرج منایل1995-04-14

سیزید   جمیلة 21035793 مقبول410.66  بـتیزي وزو1995-07-30

زمیري   رابح أغیالس 21035811 مقبول510.54  بـتیمزریت1995-09-20

عقومي ملشة   ججیقة 21035790 مقبول610.86  بـتیزي وزو1995-09-26

بومداح   حسین 21035798 مقبول711.98  بـبرج منایل1996-01-02

دعیبش   حكیمة 21035800 مقبول810.42  بـتیمزریت1996-09-14

تیعشادین   أسیة 21035776 قریب من الجید913.42  بـیسر1998-01-17

كبابي   حنان 21035803 مقبول1011.68  بـبرج منایل1998-02-18

أیت شاوش   دیھیة 21035810 جید1115.92  بـبرج منایل1998-06-17

مزیر   حنان 21035804 قریب من الجید1213.48  بـبرج منایل1998-08-08

عناب   راضیة 21035812 مقبول1310.46  بـبرج منایل1998-09-06

تكوشت   أمال 21035778 مقبول1411.18  بـعین طایة1998-09-19

عفیري   حیاة 21035807 جید1514.78  بـبرج منایل1998-10-31

أوسالم   فتیحة 21035887 مقبول1611.58  بـتیمزریت1994-07-25

رحمان   فرید 21035891 مقبول1710.52  بـحسین داي1996-05-28

صادق   كسیلة 21035903 مقبول1810.10  بـبرج منایل1997-01-04

سیزید   عزیزة 21035878 مقبول1911.22  بـبرج منایل1997-02-19

شكیر   كریمة 21035902 قریب من الجید2012.02  بـبرج منایل1997-02-25

عناب   علجیة 21035879 قریب من الجید2112.26  بـیسر1997-11-20

بن فطوم   المیة 21035909 مقبول2210.56  بـعین طایة1998-01-16

شكیر   فاطمة 21035885 مقبول2311.62  بـآیت یحي موسى1998-06-10

أولمان   طاوس 21035859 مقبول2411.04  بـتیمزریت1994-07-12

297من187:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| تیمزریت | المتوسطة القدیمة تیمزریت  | 35225: المؤسسة  

بن یعقوب   ضاویة 21035858 مقبول2510.28  بـتیمزریت1994-09-09

بن فطوم   عبد اهللا 21035865 مقبول2611.00  بـیسر1997-08-15

بن فطوم   سلوى 21035837 جید2715.14  بـبرج منایل1998-01-22

كبابي   سفیان 21035836 قریب من الجید2812.24  بـبرج منایل1998-05-21

رحمان   سارة 21035830 مقبول2910.16  بـبرج منایل1998-06-19

شكیر   سیلیة 21035847 جید3014.98  بـیسر1998-06-29

بن فطوم   عبد الرحمان 21035863 مقبول3111.94  بـبرج منایل1998-07-18

برارة   طاوس 21035861 مقبول3211.94  بـعین طایة1998-08-16

عقومي ملشة   ھارون 21035949 مقبول3310.56  بـتیمزریت1995-04-23

مزیر   یاسمینة 21035957 مقبول3410.40  بـبرج منایل1995-06-27

عباسي   نورة 21035947 مقبول3511.58  بـتیزي غنیف1995-06-29

لوناس   محمد صالح 21035926 مقبول3610.22  بـبرج منایل1995-07-31

رحمان   نورھان 21035948 مقبول3710.32  بـبرج منایل1996-01-01

دحمان   ملیكة 21035933 مقبول3810.90  بـیسر1996-05-25

أوسالم   نادیة 21035936 مقبول3911.64  بـبرج منایل1996-07-09

عباسي   یاسمینة 21035958 مقبول4010.60  بـتیمزریت1997-02-16

أیت شاوش   نسیمة 21035940 مقبول4111.32  بـبرج منایل1997-03-24

رحموني   یمینة 21035960 مقبول4211.36  بـعین طایة1998-01-27

عقومي ملشة   نوال 21035946 مقبول4310.34  بـیسر1998-04-26

أیت شاوش   یاسمین 21035955 مقبول4411.82  بـتیزي وزو1998-06-07

297من188:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| تیمزریت | المتوسطة الجدیدة تیمزریت  | 35226: المؤسسة  

لمو   جیاللي 21035794 قریب من الجید112.02  بـبرج منایل1992-10-06

لمو   ججیقة 21035789 مقبول210.02  بـمكیرة تیزي غنیف1994-10-05

نایت علي   تسعدیت 21035786 مقبول311.44  بـتیمزریت1995-08-20

مزیاني   ابتسام 21035784 قریب من الجید413.56  بـعین طایة1998-07-21

حدوش   حوریة 21035805 مقبول510.80  بـتیزي غنیف1998-07-23

أولمان   لیندة 21035914 قریب من الجید613.12  بـبرج منایل1997-04-12

تجموط   علي 21035880 مقبول710.36  بـتیزي غنیف1997-09-21

قندول   المیة 21035910 قریب من الجید812.86  بـتیمزریت1998-01-26

مجاھد   فایزة 21035886 مقبول910.62  بـمكیرة1998-02-18

عزوني   فاطمة 21035884 مقبول1010.86  بـتیزي غنیف1998-05-22

دحمان   سمیرة 21035841 مقبول1111.90  بـبرج منایل1994-03-18

محروشي   صونیة 21035854 مقبول1211.12  بـتیمزریت1995-01-18

مزیاني   سعیدة 21035835 مقبول1311.12  بـبرج منایل1995-01-21

مادري   سیدعلي 21035846 مقبول1410.22  بـتیزي غنیف1996-02-09

اولمان   سھام 21035845 جید1514.88  بـیسر1998-03-19

بوغفیلة   رفیق 21035826 مقبول1610.18  بـشعبة العامر1998-05-29

مادري   سارة 21035829 قریب من الجید1712.48  بـعین طایة1998-06-18

مدري   وھیبة 21035952 مقبول1811.08  بـتیمزریت1996-02-28

حسیان   یاسین 21035959 مقبول1911.58  بـتیزي غنیف1997-07-25

297من189:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| شعبة العامر | متوسطة سي رشید شعبة العامر  | 35236: المؤسسة  

زنوش   یسمینة 21036385 قریب من الجید112.00  بـشعبة العامر1998-05-08

قایدي   یسمین 21036382 جید215.38  بـبرج منایل1998-05-20

جوباني   یاسمین 21036377 مقبول310.92  بـشعبة العامر1999-03-11

بصال   محفوظ 21036280 مقبول411.08  بـشعبة العامر1995-03-09

درواز   محمد 21036283 مقبول511.64  بـبرج منایل1996-10-02

جبروني   وسام 21036358 مقبول611.10  بـشعبة العامر1996-10-12

حموش   وردیة 21036356 مقبول710.42  بـبرج منایل1997-06-14

زروقي   منال 21036308 جید814.84  بـالرویبة1998-02-01

أوشن   نجاة 21036336 قریب من الجید912.42  بـشعبة العامر1998-02-09

دحمان   نادیة 21036328 جید1014.42  بـشعبة العامر1998-04-25

زنوح   ویسام 21036364 قریب من الجید1112.34  بـعین طایة1998-06-11

سلیماني   ھناء 21036354 مقبول1210.08  بـالرغایة1998-07-07

منصوري   مصطفى 21036303 قریب من الجید1312.56  بـبرج منایل1998-07-15

مشري   محمد اسالم 21036288 جید1414.20  بـشعبة العامر1998-07-30

بركي   محند 21036293 مقبول1511.18  بـشعبة العامر1998-09-22

حمزاوي   مروان 21036295 قریب من الجید1612.38  بـشعبة العامر1998-10-02

حمداد   ملیسة 21036304 جید جدا1717.20  بـتیزي وزو1998-11-23

قاسم   لیندة 21036276 جید1814.26  بـشعبة العامر1999-03-03

زروقي   نادیة 21036330 قریب من الجید1913.96  بـشعبة العامر1999-04-29

بودور   أمال 21035984 مقبول2010.50  بـبرج منایل1997-01-09

بلعباس   الھادي 21036009 مقبول2111.52  بـعین طایة1998-05-29

العمالي   أمیرة 21035988 مقبول2211.46  بـالحراش1998-07-15

موساوي   أحالم 21035976 مقبول2311.10  بـالرغایة1998-09-25

بلقاسمي   أمیرة 21035989 مقبول2410.90  بـشعبة العامر1999-02-24

297من190:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| شعبة العامر | متوسطة سي رشید شعبة العامر  | 35236: المؤسسة  

زنوش   فایزة 21036204 مقبول2511.14  بـشعبة العامر1994-03-18

بوكروشة   فرحات 21036208 قریب من الجید2612.80  بـالحراش1994-08-23

بوخدوني   كھینة 21036237 مقبول2711.38  بـبرج منایل1995-06-16

قرامدي   كھینة 21036238 مقبول2811.24  بـشعبة العامر1995-07-22

حماني   لیاس 21036253 مقبول2911.44  بـشعبة العامر1996-07-16

قایدي   فطیمة 21036226 مقبول3011.06  بـشعبة العامر1997-01-11

بلعباس   فاطمة الزھرة 21036201 مقبول3110.76  بـشعبة العامر1997-06-14

بلعیدي   لیاس 21036254 مقبول3210.24  بـشعبة العامر1997-10-21

عیساوي   فاطمة الزھرة 21036202 قریب من الجید3313.84  بـشعبة العامر1998-01-28

غبري   عمر 21036190 مقبول3410.28  بـشعبة العامر1998-04-02

زروقي   عدالن 21036179 جید3514.68  بـبرج منایل1998-09-17

منصوري   المیة 21036247 جید3614.44  بـبرج منایل1998-10-22

دوداح   فوزي 21036228 مقبول3711.00  بـالحراش1998-11-19

زروقي   لیلیة 21036263 جید3814.36  بـشعبة العامر1998-12-20

مشري   لیدیة 21036260 قریب من الجید3912.10  بـشعبة العامر1999-01-19

بوخدیمي   عیماد 21036192 مقبول4010.04  بـشعبة العامر1999-01-27

منصوري   زینة 21036099 مقبول4110.06  بـتیزي وزو1995-01-22

مختاري   ربیعة 21036079 مقبول4210.84  بـشعبة العامر1995-03-01

حدوش   زھرة 21036092 مقبول4310.16  بـشعبة العامر1995-09-17

قادري   سعاد 21036108 مقبول4410.66  بـتیزي وزو1996-01-21

مشري   زوھیر 21036096 قریب من الجید4513.14  بـشعبة العامر1997-06-09

بولطواق   سلیم 21036115 مقبول4611.34  بـشعبة العامر1997-09-01

باشا   سارة 21036101 مقبول4710.65  بـبرج منایل1997-09-24

بلعباس   رشیدة 21036086 جید جدا4816.42  بـالحراش1998-02-12

شیخي   سعید 21036112 مقبول4911.14  بـشعبة العامر1998-07-31

قاسي   روزة 21036091 مقبول5011.32  بـشعبة العامر1998-11-11

بوخالفة   حنان 21036050 مقبول5111.90  بـشعبة العامر1994-11-11

بولطواق   جعفر 21036040 جید5214.10  بـحسین داي1996-07-09

بولطواق   حنان 21036052 مقبول5310.26  بـبرج منایل1997-07-20

297من191:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| شعبة العامر | متوسطة سي رشید شعبة العامر  | 35236: المؤسسة  

حمزاوي   ثیزیري 21036037 مقبول5410.96  بـشعبة العامر1998-01-10

بلحاج   رانیة 21036065 جید5514.18  بـیسر1998-01-18

بوكرمة   ثیزیري 21036038 مقبول5610.58  بـشعبة العامر1998-09-10

زنوش   حیاة 21036054 قریب من الجید5713.14  بـشعبة العامر1998-12-12

عیشاوي   دنیا 21036058 جید5814.80  بـشعبة العامر1999-04-07

بشار   طاوس 21036152 مقبول5910.70  بـشعبة العامر1994-04-07

درواز   طاوس 21036154 مقبول6010.04  بـشعبة العامر1995-02-04

مقراني   عبد النور 21036165 مقبول6111.28  بـشعبة العامر1996-07-25

سماعیلي   صوریا 21036147 مقبول6210.18  بـشعبة العامر1997-03-18

بلیش   عادل 21036156 قریب من الجید6313.96  بـشعبة العامر1998-01-08

منصوري   شھیناز 21036137 مقبول6410.40  بـالحراش1998-03-13

حدوش   شھیناز 21036138 جید6515.26  بـالرغایة1998-05-02

زروقي   عبد الرحیم 21036159 قریب من الجید6612.02  بـالرغایة1998-08-15

دوداح   عبد اهللا 21036163 جید6714.94  بـشعبة العامر1998-09-12

علوش   سھام 21036131 قریب من الجید6812.74  بـعین طایة1998-12-21

297من192:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| شعبة العامر | متوسطة ابن بادیس شعبة العامر  | 35237: المؤسسة  

العصني   منور 21036507 مقبول110.56  بـشعبة العامر1996-04-07

مشري   یونس 21036523 قریب من الجید212.30  بـبرج منایل1996-08-22

بوخدوني   محمد أمین 21036499 مقبول310.37  بـالثنیة1997-06-04

مشري   محمد لمین 21036500 مقبول411.06  بـحسین داي1997-09-08

قایدي   نجات 21036511 مقبول510.87  بـذراع المیزان1997-09-18

زروقي   یوبا 21036521 مقبول610.37  بـشعبة العامر1997-09-19

زوبیر   وسیلة 21036517 مقبول711.94  بـشعبة العامر1997-10-22

بوھري   یوسف 21036522 مقبول811.80  بـشعبة العامر1998-01-05

بوزرزور   منال 21036506 جید915.63  بـالرویبة1998-03-05

بوزرزور   یانیس 21036379 مقبول1011.64  بـشعبة العامر1998-08-07

بلمختار   مصطفى 21036504 مقبول1111.35  بـشعبة العامر1998-09-28

بوھراوة   ولید 21036518 جید1214.20  بـعین طایة1998-10-24

حمداش   مرزاق 21036294 مقبول1310.24  بـشعبة العامر1994-06-01

سعدي   میلیدة 21036326 مقبول1411.08  بـبرج منایل1998-08-20

مزالة   وسیم 21036359 مقبول1511.92  بـعین طایة1999-01-22

دحماني   فاتح 21036468 مقبول1610.28  بـشعبة العامر1995-01-14

دوداح   شھیر 21036452 مقبول1710.57  بـشعبة العامر1995-09-06

جمال   عبد الغني 21036458 قریب من الجید1812.19  بـیسر1996-02-02

قاسم   علي 21036464 قریب من الجید1912.67  بـشعبة العامر1996-06-06

درواز   عبد اهللا 21036460 مقبول2010.57  بـشعبة العامر1996-06-19

حماني   فاطمة 21036472 مقبول2111.52  بـذراع المیزان1996-10-12

أوكیل   لیندة 21036485 مقبول2211.13  بـشعبة العامر1997-06-16

خیار   فطیمة 21036473 مقبول2310.59  بـعین طایة1998-01-12

عمراني   لویزة 21036482 مقبول2411.59  بـشعبة العامر1998-02-12
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عراش   كنزة 21036479 جید2514.26  بـبر ج منایل1998-03-04

بوزیدي   صافیة 21036455 قریب من الجید2612.98  بـشعبة العامر1998-03-22

شابلة   علي 21036465 قریب من الجید2712.28  بـذراع المیزان1998-03-28

بوخدیمي   سھام 21036450 مقبول2811.39  بـاالبیار1998-04-09

شابري   سھام 21036451 مقبول2910.59  بـشعبة العامر1998-05-23

بوحاسي   عثمان 21036462 قریب من الجید3012.26  بـذراع المیزان1998-07-15

مشري   عمر 21036466 مقبول3110.39  بـشعبة العامر1998-10-10

قعلول   ماسیلیا 21036487 قریب من الجید3212.98  بـعین طایة1998-11-26

درواز   فاتن 21036469 جید جدا3316.43  بـشعبة العامر1998-11-30

شابلة   صارة 21036454 جید3414.35  بـذراع المیزان1998-12-19

مبرك   رابح 21036424 مقبول3511.94  بـالثنیة1995-07-31

العمراوي   أنیسة 21036399 مقبول3611.09  بـشعبة العامر1996-03-01

بوربعة   الوناس 21036407 مقبول3710.11  بـشعبة العامر1996-03-08

شابلة   حنان 21036417 مقبول3811.13  بـذراع المیزان1997-01-26

باشا   سامیة 21036436 مقبول3910.56  بـشعبة العامر1997-04-08

زروقي   احالم 21036401 مقبول4010.87  بـشعبة العامر1997-05-27

عكوش   رومیسا 21036431 قریب من الجید4112.02  بـبرج منایل1997-06-27

قعلول   خدیجة 21036419 مقبول4210.24  بـشعبة العامر1997-07-23

بوخدوني   امال 21036408 مقبول4310.74  بـبرج منایل1997-08-28

بوعشرین   حسینة 21036415 جید4415.57  بـتیزي غنیف1998-01-02

عبیدي   رابح 21036426 مقبول4510.35  بـبرج منایل1998-01-31

زروقي   إیدیر 21036403 مقبول4610.77  بـالحراش1998-04-19

غیار   اسماعیل 21036405 مقبول4711.15  بـالثنیة1998-06-10

بوعزون   حواء 21036418 مقبول4811.93  بـبرج منایل1998-07-13

دیدان   دیھیة 21036422 قریب من الجید4913.70  بـالرویبة1998-09-02

بریوش   زھیر 21036433 مقبول5010.87  بـشعبة العامر1998-10-21

شاوش   دلیلة 21036420 قریب من الجید5112.46  بـشعبة العامر1998-12-24

توابي   ثیللي 21036411 مقبول5211.81  بـعین طایة1999-01-26

مفتي   حمزة 21036416 مقبول5310.89  بـشعبة العامر1999-04-01
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حمزاوي   لینا 21036264 مقبول5411.58  بـالحراش1998-08-01

عاشوري   رزیقة 21036083 مقبول5510.82  بـشعبة العامر1998-02-12

زواق   عبد الغني 21036160 مقبول5610.16  بـبرج منایل1995-08-22

بوخدوني   سلیم 21036126 قریب من الجید5712.20  بـبرج منایل1998-10-12

297من195:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| شعبة العامر | متوسطة بباسي ربیع شعبة العامر  | 35238: المؤسسة  

رافع   یونس 21036388 مقبول110.40  بـشعبة العامر1998-03-20

قداش   یوغورطة 21036386 جید214.21  بـشعبة العامر1998-09-23

سماتي   یاسمین 21036376 قریب من الجید312.24  بـشعبة العامر1998-12-04

عاشوري   محمد 21036281 مقبول411.90  بـشعبة العامر1994-05-04

قاسي   نور اإلسالم 21036347 مقبول510.32  بـحسین داي1995-07-18

بعوالي   ولید 21036361 مقبول611.62  بـبرج منایل1997-03-22

قاسي   محمد صغیر 21036290 مقبول711.86  بـیسر1997-06-10

سنوسي   محمد 21036284 مقبول810.62  بـحسین داي1997-06-27

قاسي   محمد 21036285 قریب من الجید912.48  بـالحراش1998-01-13

زوبیر   منال 21036309 قریب من الجید1013.28  بـیسر1998-02-18

عیساوي   ماسینیسا 21036278 قریب من الجید1112.32  بـحسین داي1998-05-11

عاشوري   منال 21036310 قریب من الجید1212.08  بـبرج منایل1998-06-17

زیتوني   نادیة 21036329 مقبول1311.48  بـبرج منایل1998-11-27

تیمسقیدة   إبراھیم 21035995 مقبول1411.60  بـتیزي غنیف1994-04-28

بلعید   ابراھیم 21035999 مقبول1511.20  بـبرج منایل1998-01-11

قداش   احمد 21036000 مقبول1610.98  بـبرج منایل1998-05-06

عاشوري   فاتح 21036195 مقبول1710.08  بـبرج منایل1995-10-22

دراق   عمار 21036187 مقبول1810.78  بـسیدي محمد1996-03-21

تیشرافي   فریدة 21036215 مقبول1911.08  بـیسر1997-03-04

اغیل عامر   فیروز 21036229 مقبول2010.02  بـبرج منایل1997-03-24

سماتي   لونیس 21036251 مقبول2111.00  بـحسین داي1997-06-18

بولطواق   كھینة 21036240 جید2214.56  بـشعبة العامر1998-01-19

بولطواق   لمیس 21036249 جید2314.28  بـشعبة العامر1998-03-06

ھامل   فراح 21036207 قریب من الجید2413.92  بـیسر1998-05-06
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عیساوي   كریمة 21036233 قریب من الجید2512.18  بـیسر1998-08-02

سعیدي   كنزة 21036235 جید2615.70  بـشعبة العامر1998-08-18

دحمان   كریم 21036231 جید2714.32  بـشعبة العامر1998-09-04

عیساوي   رشید 21036085 مقبول2810.36  بـبرج منایل1996-02-25

بوعلوط   سعاد 21036110 مقبول2910.68  بـبرج منایل1998-01-31

عیساوي   رزیقة 21036084 مقبول3010.12  بـبرج منایل1998-03-23

تیشرافي   رندة 21036090 قریب من الجید3112.46  بـبرج منایل1998-07-16

قاسي   رفیق 21036088 قریب من الجید3212.72  بـعین طایة1998-09-15

طرفي   ربیع 21036078 مقبول3310.08  بـشعبة العامر1999-03-21

علو   بالل 21036029 مقبول3411.96  بـبودواو1994-03-25

بوغزال   رابح 21036061 قریب من الجید3512.00  بـبرج منایل1995-02-08

عیساوي   بوسعد 21036031 مقبول3611.18  بـبرج منایل1996-01-15

قاسي   خدیجة 21036056 مقبول3710.50  بـشعبة العامر1996-07-15

قاسي   ثنینة 21036035 مقبول3810.82  بـیسر1997-12-30

عاشوري   خدیجة 21036057 مقبول3910.94  بـشعبة العامر1998-02-28

إغیل   حكیمة 21036048 مقبول4010.36  بـشعبة العامر1998-03-10

غرناوظ   جمال 21036041 مقبول4110.58  بـالحراش1998-03-25

وعمارة   ثنینة 21036036 مقبول4211.00  بـیسر1998-06-18

وعمارة   طاوس 21036153 مقبول4310.72  بـیسر1994-12-21

جدو   سناء 21036128 مقبول4410.06  بـبرج منایل1995-05-27

قاسي   سیلیا 21036136 مقبول4511.32  بـالحراش1998-01-13

مدین   ظریفة 21036155 جید4614.40  بـشعبة العامر1998-03-03

غیار   صبرینة 21036145 مقبول4711.18  بـشعبة العامر1998-03-06

عاشوري   سوھیلة 21036133 مقبول4810.20  بـشعبة العامر1998-07-14
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حمامي   یسمینة 21036383 مقبول111.08  بـحسین داي1996-03-31

شاوش   یونس 21036387 مقبول211.06  بـشعبة العامر1996-09-27

بوعشرین   یسمینة 21036384 قریب من الجید312.88  بـشعبة العامر1997-06-08

بشار   یاسمینة 21036378 مقبول410.16  بـشعبة العامر1998-08-28

بومشراق   ولید 21036360 مقبول511.32  بـذراع المیزان1995-01-25

مخوخي   محمد 21036282 مقبول610.94  بـشعبة العامر1995-03-10

بوعمران   محمد یعقوب 21036291 مقبول710.38  بـشعبة العامر1995-04-04

توابي   مصطفى 21036302 مقبول810.23  بـبرج منایل1995-05-28

مختاري   نریمان 21036338 مقبول910.32  بـشعبة العامر1995-09-29

مخوخي   منال 21036307 مقبول1010.06  بـبرج منایل1996-06-23

مشري   ندیر 21036337 مقبول1110.18  بـالحراش1996-07-05

قرامدي   نجاة 21036335 مقبول1210.02  بـشعبة العامر1996-07-13

سامر   نسیمة 21036341 قریب من الجید1312.92  بـشعبة العامر1996-10-27

خلفون   نورة 21036349 مقبول1410.12  بـشعبة العامر1997-01-26

باشا   نورة 21036350 مقبول1511.24  بـشعبة العامر1997-02-08

العمراوي   ویسام 21036363 مقبول1610.24  بـشعبة العامر1997-11-16

بوخدوني   ھدى 21036352 قریب من الجید1712.50  بـبرج منایل1997-12-02

منصوري   مسینیسا 21036300 مقبول1810.92  بـالحراش1998-01-09

قطاف   محمد 21036286 جید1914.96  بـبرج منایل1998-05-05

فلیسي   وھیبة 21036362 قریب من الجید2013.20  بـشعبة العامر1998-07-07

سلیماني   محمد 21036287 مقبول2111.26  بـذراع المیزان1998-07-23

مشري   ھشام 21036353 مقبول2211.42  بـعین طایة1998-07-29

مشري   مسیسیلیة 21036299 قریب من الجید2312.24  بـشعبة العامر1998-08-24

بورنان   ویسام 21036365 مقبول2410.22  بـیسر1998-09-18
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شیخي   ملیكة 21036306 مقبول2510.92  بـحسین داي1998-10-08

العسكري   منیرة 21036314 قریب من الجید2612.78  بـشعبة العامر1998-11-10

بوعبد اهللا   نسرین 21036340 مقبول2710.44  بـشعبة العامر1998-11-24

حمادان   رشیدة 21036429 مقبول2810.36  بـشعبة العامر1994-03-07

مباركي   إیمان 21035998 مقبول2910.86  بـشعبة العامر1994-08-03

قایدي   اعمر 21036004 مقبول3010.98  بـشعبة العامر1995-08-05

شاوش   السعید 21036007 مقبول3110.56  بـتیزي غنیف1995-09-22

مقراني   أغیالس 21035981 مقبول3210.22  بـبرج منایل1997-01-18

حمداني   أغیالس 21035982 مقبول3311.46  بـذراع المیزان1997-10-02

یایاوي   أحمد 21035977 مقبول3410.40  بـتیزي غنیف1997-10-13

العمراوي   أوسامة 21035994 قریب من الجید3512.62  بـشعبة العامر1998-03-20

صفصاف   أغیالس 21035983 قریب من الجید3613.84  بـشعبة العامر1998-10-10

دلسي   اسامة 21036001 مقبول3710.70  بـشعبة العامر1998-12-08

ونوغي   فاتح 21036194 مقبول3810.16  بـعین طایة1993-06-25

شاوش   لیلى 21036261 مقبول3910.02  بـشعبة العامر1995-07-09

توابي   علي 21036182 قریب من الجید4012.32  بـشعبة العامر1995-08-02

عجوط   عماد الدین 21036186 مقبول4110.12  بـشعبة العامر1996-07-30

بوخدوني   كریمة 21036232 قریب من الجید4212.20  بـشعبة العامر1997-01-01

رزوق   عمر 21036189 مقبول4310.36  بـبرج منایل1997-01-26

دحماني   المیة 21036244 مقبول4410.36  بـشعبة العامر1997-03-08

بلمختار   فاطمة 21036198 مقبول4511.72  بـشعبة العامر1997-07-26

حمداني   فاطمة 21036199 مقبول4611.72  بـشعبة العامر1997-08-24

دحماني   علي 21036183 مقبول4710.24  بـالقبة1997-09-13

بومزرق   فتیحة 21036205 قریب من الجید4813.50  بـتیزي غنیف1998-01-18

حمزاوي   لیدیة 21036258 قریب من الجید4912.18  بـشعبة العامر1998-02-15

العمري   علي 21036184 جید جدا5017.20  بـشعبة العامر1998-02-17

دلسي   المیة 21036245 مقبول5111.88  بـشعبة العامر1998-03-02

كساس   فتیحة 21036206 مقبول5210.68  بـشعبة العامر1998-04-17

مرابط   المیة 21036246 مقبول5311.96  بـبرج منایل1998-05-01
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قعلول   فاطمة 21036200 قریب من الجید5412.32  بـشعبة العامر1998-06-09

دوداح   لیدیا 21036255 جید5514.28  بـالرویبة1998-07-12

قاسم   كھینة 21036241 قریب من الجید5613.54  بـبرج منایل1998-07-29

مشري   لیدیة 21036259 جید5715.30  بـشعبة العامر1998-10-03

حمودي   فریال 21036212 مقبول5810.20  بـیسر1998-10-30

علیوان   سكورة 21036113 مقبول5910.50  بـتیزي غنیف1995-06-03

عیساوي   سلیم 21036114 مقبول6010.96  بـشعبة العامر1995-10-08

أبالش   ربیع 21036077 مقبول6111.98  بـشعبة العامر1995-12-11

بلعیدي   سارة 21036102 قریب من الجید6212.22  بـبرج منایل1997-10-02

طرفي   رضا 21036087 قریب من الجید6313.00  بـبرج منایل1997-11-28

جمال   سارة 21036104 قریب من الجید6413.96  بـشعبة العامر1998-06-30

قعلول   سارة 21036105 قریب من الجید6513.28  بـشعبة العامر1999-03-13

بلمختار   حمزة 21036049 قریب من الجید6612.08  بـشعبة العامر1995-01-18

بوخدوني   رابح 21036062 مقبول6711.90  بـبرج منایل1995-09-06

أوكیل   حنان 21036051 مقبول6810.12  بـشعبة العامر1996-08-16

بوزلماط   بوعالم 21036032 مقبول6910.36  بـبرج منایل1997-02-01

بلعیدي   رابح 21036064 قریب من الجید7012.66  بـشعبة العامر1997-11-02

بوقابة   جمیلة 21036042 جید7115.32  بـبرج منایل1998-02-16

غزال   حسن 21036045 مقبول7210.74  بـعین طایة1998-04-26

العصني   ایمان 21036027 مقبول7311.98  بـسیدي محمد1998-08-26

بوقطایة   ججیقة 21036039 مقبول7410.74  بـشعبة العامر1998-09-08

مخوخي   حاتم 21036043 مقبول7511.78  بـشعبة العامر1999-06-01

شوشان   سوھیلة 21036132 مقبول7610.00  بـشعبة العامر1994-10-19

قطاف   صارة 21036141 قریب من الجید7712.80  بـسیدي محمد1997-12-05

بوغزال   صبرینة 21036146 قریب من الجید7812.32  بـیسر1998-04-05

عمروش   صارة 21036142 جید جدا7917.18  بـعین طایة1998-07-19

نینوح   شھیناز 21036139 مقبول8011.14  بـتیزي وزو1998-11-16

مشري   عادل 21036157 مقبول8111.18  بـشعبة العامر1999-01-17

دیدان   سلینة 21036127 مقبول8210.54  بـالرغایة1999-05-19
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العیدي   یاسمین 21037236 مقبول110.86  بـزموري1994-03-01

جنان   یمینة 21037247 مقبول210.46  بـعین طایة1997-10-17

بن نعمان   یاسر 21037235 قریب من الجید313.04  بـرغایة1998-04-19

بن عیاد   یونس 21037251 قریب من الجید412.18  بـالحراش1998-05-22

خلیفي   یونس 21037252 قریب من الجید512.82  بـزموري1998-08-13

حدوش   نصر الدین 21037160 مقبول610.18  بـزموري1994-04-01

حماط   نور الھدى 21037185 مقبول710.78  بـالرغایة1995-11-11

عبقري   ولید 21037220 مقبول810.66  بـبئرمراد رایس1996-08-07

قاصد   وردة 21037210 قریب من الجید912.12  بـبوغني1998-05-28

توال   ھناء 21037207 جید جدا1017.63  بـالقبة1998-06-10

دلیلي   ھانیة 21037200 جید1115.48  بـالقبة1998-07-05

ایت طالب   نصر الدین 21037162 مقبول1210.60  بـحسین داي1999-01-24

بن علوان   فاروق 21036961 مقبول1310.24  بـالحراش1996-05-14

خالفي   على 21036947 مقبول1411.32  بـالحراش1996-05-28

طامة   فاطمة الزھرة 21036969 مقبول1511.16  بـزموري1996-07-30

بدران   عبد الرزاق 21036914 مقبول1610.54  بـذراع بن خدة1997-07-31

تریكات   عبد الحق 21036902 مقبول1710.38  بـزموري1998-01-06

بن قریش   عبد المالك 21036936 مقبول1810.32  بـالحراش1998-01-26

زورار   عدالن 21036942 مقبول1911.56  بـحسین داي1998-03-12

بورویس   فاطمةالزھراء 21036970 قریب من الجید2012.54  بـبرج منایل1998-03-21

فالح   فؤاد 21036953 مقبول2110.58  بـالثنیة1998-06-20

بن تفات   عبد الجلیل 21036901 جید2214.56  بـدلس1998-07-21

قرنینوش   فاروق 21036962 مقبول2310.42  بـالحراش1998-08-12

كانون   عبد النور 21036938 مقبول2410.10  بـزموري1998-10-01
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بن دریھم   عثمان 21036941 مقبول2510.40  بـزموري1998-11-17

بكري   فاطمة الزھراء 21036967 قریب من الجید2613.98  بـبرج منایل1998-11-20

بن بوزید   عبد الرحیم 21036913 مقبول2710.06  بـالقبة1999-02-07

لوبار   فؤاد عبد المجیب 21036954 قریب من الجید2813.16  بـالرغایة1999-03-10

طالبي   ضیاء الدین 21036895 جید2914.66  بـالثنیة1999-05-05

شیبان   عبد الحق 21036904 مقبول3011.86  بـالثنیة1999-06-29

بن تارزي   محمد 21037042 مقبول3110.54  بـالقبة1995-12-24

حابت   لبنى 21037010 مقبول3211.90  بـحسین داي1996-04-10

ارامیس   محمد 21037044 مقبول3311.16  بـالثنیة1996-06-17

طویلب   فریال 21036988 مقبول3411.54  بـدلس1996-06-21

قوالش   مریم 21037092 مقبول3511.36  بـحسین داي1996-08-03

بلحبشیة   مریم 21037093 مقبول3610.80  بـزموري1996-12-15

كرشو   كنزة 21037004 مقبول3710.84  بـزموري1997-02-06

بشیح   محمد 21037047 مقبول3811.64  بـزموري1997-03-08

سیتواح   مھدي 21037117 مقبول3910.70  بـبلكور1997-04-21

أحرس   كریمة 21036999 مقبول4010.65  بـعین بسام1997-05-24

لحوازي   مبارك 21037037 مقبول4110.22  بـالفبة1997-12-11

أقنو   مراد 21037072 مقبول4210.90  بـعین طایة1998-01-07

حمادي   مریم 21037099 قریب من الجید4313.92  بـزموري1998-02-21

منعوم   كنزة 21037005 مقبول4410.54  بـتیزي غنیف1998-05-11

ھدیة   محمد 21037050 مقبول4511.68  بـمھدیة1998-05-11

بوطوطاو   ماریا 21037023 جید جدا4616.52  بـرغایة1998-05-27

بن عجال   مریم 21037100 جید4714.72  بـزموري1998-06-10

شایب   مریم 21037101 جید جدا4816.04  بـباب الوادي1998-07-17

درفلو   محمد 21037051 جید4915.08  بـعین الحجل1998-07-28

تریكات   منى 21037112 مقبول5010.22  بـحسین داي1998-08-06

رباط   مروة 21037084 قریب من الجید5113.32  بـالجزائر الوسطى1998-08-11

بوسدیرة   لیلى 21037018 جید5214.16  بـبرج منایل1998-08-29

أقنو   لمیس 21037013 جید جدا5316.02  بـعین طایة1998-09-27
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دحمون   محمد 21037054 قریب من الجید5412.46  بـبومرداس1998-10-19

كوسى   محمد ایوب 21037063 مقبول5511.31  بـرغایة1999-02-27

زناز   محمد زین الدین 21037066 قریب من الجید5613.76  بـالحراش1999-05-06

بلكبیر   ماریا 21037035 مقبول5710.48  بـالثنیة1999-05-26

لزول   لینة 21037020 جید5814.06  بـدلس1999-06-19

لزول   محمد 21037056 قریب من الجید5913.70  بـدلس1999-06-19

یونس   شھیناز 21036865 مقبول6011.38  بـزموري1998-01-26

بلخیر   شھیناز 21036866 مقبول6110.68  بـبوروبة الحراش1998-02-04

طالش   سمیرة 21036846 مقبول6210.00  بـذراع المیزان1998-04-17

بعیاي   شیماء 21036871 مقبول6311.50  بـعین طایة1998-10-19

دراوي   سلوى 21036821 مقبول6410.36  بـزموري1994-10-04

بندو   سارة 21036796 مقبول6510.40  بـبرج الكیفان1995-10-18

بوشارب   خدیجة 21036735 قریب من الجید6612.36  بـزموري1995-11-15

كرشو   رضوان 21036763 مقبول6710.12  بـزموري1996-02-22

فالح   سفیان 21036816 مقبول6811.80  بـرغایة1997-01-28

زواوي   سفیان 21036817 قریب من الجید6912.26  بـزموري1997-09-09

بن قاید   ریمة 21036770 قریب من الجید7012.74  بـزموري1997-11-28

زموري   سارة 21036799 جید7115.78  بـزموري1998-01-24

عزون   زینب 21036794 جید7215.02  بـتقرت1998-03-14

عصمان   زین الدین 21036789 جید7314.78  بـاألبیار1998-04-04

بلبلیدیة   زھیة 21036786 مقبول7411.98  بـزموري1998-04-17

تریكات   سارة 21036801 جید7514.20  بـبرج منایل1998-06-02

عسكر   رامي 21036753 قریب من الجید7613.04  بـبرج منایل1998-06-17

ترزوت   سامیة 21036810 جید جدا7717.10  بـالثنیة1998-06-20

رزیق   خدیجة 21036741 مقبول7810.34  بـالحراش1998-08-12

مصلي   رامي عماد الدین 21036754 مقبول7910.70  بـرویبة1998-08-16

مداوري   سارة 21036803 قریب من الجید8012.48  بـافرحونان1998-10-15

بن صوط   ریاض 21036768 مقبول8111.20  بـرغایة1998-11-12

مزاري   سلمى 21036820 مقبول8211.54  بـعین طایة1998-11-21
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لشخب   إكرام 21036603 قریب من الجید8312.48  بـحسین داي1995-11-11

جاودي   أمیرة 21036565 مقبول8410.20  بـزموري1995-12-14

قطیطش   ابتسام 21036617 مقبول8510.50  بـزموري1997-09-23

یونس   إكرام 21036605 قریب من الجید8613.02  بـالرغایة1997-10-12

نجاري   أمیرة 21036571 قریب من الجید8712.90  بـبومرداس1998-02-09

لعباني   ابراھیم 21036619 مقبول8810.32  بـالحراش1998-04-27

شرابة   أحمد عماد 21036547 مقبول8911.64  بـبوزریعة1998-05-14

بودراجي   أصالة لیندة 21036559 جید جدا9016.52  بـباب الوادي1998-08-17

توریرت   أیمن 21036593 قریب من الجید9112.50  بـبومرداس1998-08-26

بولحشیش   أحسن 21036537 مقبول9211.88  بـباب الوادي1998-11-08

قطیطش   حوریة 21036720 قریب من الجید9312.14  بـحسین داي1997-09-06

فوضیل   حسام 21036698 قریب من الجید9412.04  بـعین طایة1998-04-29

بندو   امیرة 21036656 مقبول9511.78  بـرغایة1998-08-18

بن خریزة   حنان 21036719 جید9614.42  بـالثنیة1999-01-15
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مراح   یحى رضا 21037242 قریب من الجید113.18  بـالرغایة1996-09-01

جمال   یاسین 21037239 مقبول211.36  بـبني مسوس1997-04-02

بن تواتي   وھبي 21037234 مقبول310.72  بـالعلمة1997-07-28

دربان   یسرى 21037243 مقبول410.72  بـسیدي امحمد1997-11-11

معلوم   یونس 21037253 مقبول510.28  بـرغایة1998-12-30

بالل   نسرین 21037143 مقبول610.12  بـزموري1994-09-04

بوشامي   ھناء 21037206 مقبول710.42  بـعین البیضاء1995-10-01

زموري   ھاشمي 21037199 مقبول810.78  بـزموري1996-07-13

طالب   نجاة 21037135 مقبول910.60  بـبرج منایل1997-04-10

لراشي   نذیر 21037140 مقبول1010.74  بـحسین داي1997-06-15

بلعباس   ولید 21037222 مقبول1110.06  بـحسین داي1997-08-30

عبقاري   نور الھدي 21037189 مقبول1210.68  بـحسین داي1997-10-20

كساري   نسرین 21037152 قریب من الجید1312.64  بـزموري1998-01-23

بن العمري   نور الھدى 21037186 قریب من الجید1413.60  بـالمدیة1998-01-23

خالط   وسام 21037212 جید1514.34  بـعین طایة1998-02-06

سي احمد   نعیم 21037164 مقبول1610.94  بـالحراش1998-04-24

بن خریزة   ھاجر 21037194 قریب من الجید1713.30  بـعین طایة1998-06-16

توال   نور الھدئ 21037172 مقبول1810.62  بـزموري1998-07-03

لبدیري   نور الھدى 21037188 مقبول1911.00  بـزموري1998-10-02

بن جمعة   ھاجر 21037197 جید2014.08  بـسیدي محمد1998-11-16

بویرة   ھاجر 21037198 قریب من الجید2113.50  بـزموري1999-02-06

قطیطش   فاطمة الزھراء 21036966 مقبول2211.58  بـالقبة1995-08-15

كاب   عبد الرحیم 21036911 مقبول2311.84  بـدلس1995-10-12

قوري   عبد القادر 21036919 مقبول2410.12  بـزموري1996-04-29
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ساھل   عبد الحمید 21036905 مقبول2511.76  بـزموري1996-12-20

قومیري   علي 21036948 قریب من الجید2613.56  بـبني مسوس1997-02-25

ترزولت   فتحي 21036973 قریب من الجید2712.24  بـحسین داي1997-04-24

صحراوي   عمر 21036952 مقبول2810.44  بـزموري1998-02-28

مزداوت   عبد الرؤوف 21036907 مقبول2911.28  بـزموري1998-08-11

مصطفى   عالء الدین 21036946 جید جدا3016.34  بـوادي لیلي1998-10-10

كرنوات   صبرینة 21036889 مقبول3111.08  بـزموري1998-10-13

مابیزاري   فاطمة الزھراء 21036968 مقبول3211.78  بـالفبة1999-03-13

صباحي   منال 21037105 مقبول3310.70  بـرویبة1995-09-26

كیتوس   لبنى 21037009 مقبول3411.70  بـبني عمران1995-11-21

تلیلي   مروان 21037073 مقبول3510.60  بـالرغایة1996-01-01

بوقرة   منیة 21037113 مقبول3610.92  بـالثنیة1996-04-25

كانون   محمد نجیب 21037070 مقبول3711.06  بـزموري1996-11-09

بشوشي   مریم 21037095 مقبول3810.52  بـیسر1997-05-13

قواوي   مریم 21037096 مقبول3910.54  بـحسین داي1997-06-19

عبد الكریم   مریم 21037097 مقبول4011.66  بـالحراش1997-09-25

حواسین   فطیمة 21036990 مقبول4111.98  بـزموري1998-01-23

زعاتري   محمد 21037048 مقبول4211.48  بـزموري1998-04-18

زموري   محمد 21037049 مقبول4311.26  بـزموري1998-04-20

زعنون   لیندة 21037021 مقبول4410.62  بـالثنیة1998-05-17

بن شوك   منال 21037110 قریب من الجید4512.38  بـزموري1998-08-28

قوالش   لیلیا 21037019 قریب من الجید4613.24  بـالثنیة1998-09-07

الغربي   فرح روفیدة 21036985 قریب من الجید4712.82  بـالحراش1998-09-09

سلیمي   محمد 21037053 قریب من الجید4813.10  بـالقبة1998-09-22

قویدري   ماریة 21037036 قریب من الجید4912.12  بـتبسة1998-10-16

قزولة   محمد 21037055 قریب من الجید5013.90  بـالرغایة1998-11-10

شاوش   لیندة 21037022 قریب من الجید5112.90  بـزموري1998-11-30

حمراوي   كاھنة 21036996 جید جدا5217.66  بـدلس1999-07-14

حدوش   صارة 21036872 مقبول5310.24  بـزموري1995-03-29
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سیلم   سیھام 21036858 مقبول5410.28  بـزموري1995-08-18

ریال   سیدعلي 21036856 مقبول5511.72  بـزموري1997-01-05

عاللي   سماح 21036836 قریب من الجید5613.74  بـاألخضریة1998-01-13

كانون   شناز 21036860 قریب من الجید5713.26  بـحسین داي1998-10-31

توابي   سیلینا 21036857 جید جدا5816.66  بـبرج منایل1999-01-24

حدوش   دنیا 21036743 مقبول5911.02  بـزموري1995-10-08

صماني   رابح 21036750 مقبول6010.16  بـزموري1995-12-23

تیرة   خدیجة 21036736 مقبول6110.32  بـزموري1995-12-31

زموري   سعاد 21036811 مقبول6210.22  بـزموري1996-06-16

عاللو   سامیة 21036809 مقبول6310.68  بـاألخضریة1996-09-30

درالي   ریمة 21036769 مقبول6410.22  بـرغایة1997-03-08

ریال   دنیاانصاف 21036748 قریب من الجید6513.00  بـالثنیة1997-03-16

خلیفي   رضا 21036762 مقبول6611.46  بـباب الواد1997-07-09

جایب   سعید كریم 21036815 قریب من الجید6712.22  بـبني مسوس1997-07-23

ادیر   سارة 21036798 مقبول6810.92  بـزموري1998-01-01

بن بورنان   رحیمة 21036760 قریب من الجید6913.10  بـبومرداس1998-03-03

بلطرش   رابح 21036751 مقبول7010.12  بـیسر1998-03-13

سعودي   خدیجة 21036740 مقبول7110.60  بـزموري1998-07-01

كدو   زین الدین 21036790 جید7214.44  بـحسین داي1998-08-15

بن عبد اللطیف   دنیا 21036747 قریب من الجید7313.64  بـبومرداس1998-11-04

ریال   رومیسة 21036767 مقبول7411.30  بـالثنیة1998-12-10

سعیداني   ریمة 21036771 مقبول7511.86  بـزموري1999-02-25

بن حمودة   سلسبیل 21036818 جید7615.56  بـالمغیر1999-03-12

تریكات   احالم 21036620 مقبول7710.72  بـالحراش1995-07-13

سفرون   إیمان 21036611 مقبول7811.68  بـزموري1996-01-23

بوطیش   أسماء 21036554 مقبول7910.50  بـالثنیة1996-02-07

بوطیش   أحمد 21036545 مقبول8010.88  بـزموري1997-05-16

لعطافي   إلھام 21036607 مقبول8110.02  بـعین طایة1997-06-16

بن خریزة   ابتسام 21036618 قریب من الجید8212.12  بـزموري1997-11-03
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زنوش   إسالم 21036602 مقبول8310.30  بـعین طایة1997-11-13

ناصري   أحمد 21036546 مقبول8410.62  بـحسین داي1998-03-13

رزیق   أمینة 21036587 قریب من الجید8513.44  بـعین طایة1998-04-04

دوكال   احالم 21036623 مقبول8610.04  بـزموري1998-06-29

زعاتري   أنیسة 21036588 مقبول8710.86  بـعین طایة1998-10-23

بابس   حمیدة 21036713 مقبول8810.36  بـزموري1994-02-19

توال   ایمان 21036663 مقبول8910.32  بـزموري1995-10-02

بلحبشیة   انیس 21036658 مقبول9010.84  بـزموري1996-01-21

زموري   ایمان 21036665 مقبول9110.02  بـزموري1996-07-31

ترزوت   حفیظة 21036707 قریب من الجید9213.74  بـزموري1996-10-29

غوتي   اسیا 21036643 مقبول9310.14  بـحسین داي1997-05-18

ریال   ایمان 21036666 قریب من الجید9412.32  بـزموري1997-10-16

فقیر   اسالم یوبا 21036639 مقبول9510.58  بـبرج منایل1997-12-19

صحراوي   حمزة 21036712 قریب من الجید9612.16  بـزموري1997-12-21

ضیافي   حسیبة 21036702 مقبول9711.84  بـزموري1998-03-18

بورنیسة   بشرى 21036685 قریب من الجید9813.75  بـحسین داي1998-05-19

كیشني   ایمان 21036668 مقبول9911.50  بـالثنیة1998-05-25

ناحي   حنان 21036717 قریب من الجید10012.76  بـزموري1998-06-16

منى   بوشلیت 21036687 جید جدا10116.90  بـالحراش1998-06-19

كانون   حبیبة 21036696 قریب من الجید10212.06  بـزموري1998-07-14

ھجرس   امال 21036653 قریب من الجید10312.96  بـزموري1998-08-14

صفطة   ایمان 21036669 مقبول10411.04  بـعین طایة1998-08-31

ھجرس   حسین 21036704 قریب من الجید10513.62  بـزموري1998-09-21

ساھل   اكرام 21036646 جید10615.56  بـرغایة1998-11-29

عمروش   حوریة 21036721 مقبول10710.24  بـالحراش1999-06-21
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أیت موسى   یونس 21037250 مقبول111.96  بـبرج منایل1996-05-02

بوشارب   نبیلة 21037134 مقبول211.22  بـالثنیة1996-01-29

ناجم   نورالھدى 21037191 مقبول311.76  بـبرج منایل1997-09-27

فوحصي   نسرین 21037153 مقبول410.68  بـبرج منایل1998-03-02

بن عیاد   نور 21037167 جید515.96  بـبرج منایل1998-03-07

بورنیسة   ھدى 21037202 مقبول610.12  بـبرج منایل1998-09-03

بختي   نسرین 21037156 مقبول710.02  بـالحراش1998-09-10

قنون   ھاجر 21037196 مقبول811.72  بـبرج منایل1998-10-25

جامعي   وسیلة 21037215 جید915.24  بـالحراش1998-12-21

بن زیاني   فاطمة 21036965 مقبول1011.78  بـلقاطة1997-05-31

بن عجال   فارس 21036960 مقبول1110.74  بـبرج منایل1997-08-03

صیاد   طاھر 21036898 مقبول1211.24  بـبرج منایل1998-05-22

بوشعنان   عبد اهللا 21036934 مقبول1311.62  بـبرج منایل1998-05-28

قسوم   فاتح 21036957 مقبول1410.36  بـبرج منایل1998-06-30

تیفور   كنزة 21037003 مقبول1510.42  بـبرج منایل1995-12-04

فحصي   نادیة 21037120 مقبول1610.26  بـبرج منایل1996-03-05

بن تارزي   محمد زكریاء 21037065 مقبول1711.94  بـبرج منایل1996-04-11

قنون   مریم 21037090 مقبول1811.06  بـبرج منایل1996-05-03

بن تارزي   مریم 21037091 مقبول1910.86  بـبرج منایل1996-05-06

بورنیسة   نادین 21037122 قریب من الجید2013.94  بـالرغایة1998-01-11

بعاجي   مروى 21037085 قریب من الجید2113.88  بـالحراش1998-01-15

صابونجي   كریمة 21037001 مقبول2211.80  بـبني عمران1998-02-18

بوشارب   منیرة 21037115 قریب من الجید2312.18  بـبرج منایل1998-04-26

دحمان   لیلى 21037016 مقبول2410.48  بـعین طایة1998-05-06
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موساوي   محمد اقبال 21037060 قریب من الجید2513.72  بـبوغني تیزي وزو1998-06-21

زبالح   فلة 21036991 قریب من الجید2612.62  بـعین طایة1998-06-30

حابي   مونى 21037119 جید2714.25  بـبرج منایل1998-10-07

بن تارزي   لبنى 21037011 جید2814.14  بـالحراش1998-10-14

قنون   سمیة 21036838 مقبول2911.28  بـلقاطة1995-07-29

قنون   سھام 21036849 قریب من الجید3012.82  بـبرج منایل1997-04-02

قنون   سمیة 21036842 مقبول3110.60  بـبرج منایل1997-10-05

بن تارزي   سمیة 21036844 مقبول3211.92  بـبرج منایل1998-06-20

ایت قاسم   سعید 21036812 مقبول3311.02  بـالثنیة1993-02-20

بعاجي   دنیا 21036745 مقبول3411.94  بـحسین داي1997-08-08

بوعالم   رانیة 21036756 جید3515.68  بـبرج منایل1998-06-07

مخاخشي   رابح 21036752 قریب من الجید3612.08  بـبرج منایل1998-08-17

بوشارب   أحالم 21036541 مقبول3711.19  بـبرج منایل1998-01-03

بلعید   أمین 21036573 قریب من الجید3813.36  بـالقبة1998-09-07

مخلوف   أحالم 21036543 جید3915.24  بـبرج منایل1998-11-08

تمین   إلیاس 21036608 قریب من الجید4012.54  بـعین طایة1998-12-16

بن تارزي   ایمان 21036664 قریب من الجید4113.48  بـبرج منایل1996-06-03

بن عیاد   حمزة 21036711 مقبول4211.08  بـبرج منایل1996-06-23

جغادر   بسمة 21036684 قریب من الجید4312.74  بـعین قشرة1997-03-16

بن عیاد   توفیق 21036689 مقبول4410.88  بـبرج منایل1998-02-03

بورنیسة   حسینة 21036706 مقبول4510.90  بـبرج منایل1998-03-27

بوشارب   الھام 21036649 قریب من الجید4613.82  بـحسین داي1998-05-30

بوشارب   جمانة 21036694 قریب من الجید4712.08  بـحسین داي1998-12-04

بن قریش   ازھار 21036635 قریب من الجید4813.66  بـبرج منایل1998-12-13
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بایو   یسرى 21037244 مقبول110.42  بـالحراش1998-01-11

حرفوشي   ولید 21037218 مقبول210.94  بـبرج مایل1995-07-31

بالل   نجاة 21037136 مقبول310.60  بـبرج منایل1996-12-19

دواجي   نسرین 21037154 مقبول411.04  بـزموري1998-03-17

بن عالل   ھشام 21037204 قریب من الجید513.00  بـبرج منایل1998-09-06

بایو   ندى 21037138 قریب من الجید613.20  بـبرج منایل1998-10-08

بلعكروف   عمر 21036950 مقبول710.82  بـزموري1996-04-05

بورنیسة   فایزة 21036972 مقبول811.14  بـلقاطة1996-09-11

حداد   صھیب 21036892 قریب من الجید912.18  بـبرج منایل1997-07-18

بن تارزي   صبرینة 21036888 مقبول1010.48  بـالقبة1997-08-07

بوزیدي   صافیة 21036891 قریب من الجید1112.34  بـبرج منایل1998-05-14

برزوان   عبد النور 21036937 مقبول1210.02  بـزموري1998-08-05

العربي باشا   صفاء 21036890 مقبول1310.18  بـالثنیة1998-08-14

بن عجال   عبد الحق 21036903 مقبول1410.88  بـبرج منایل1998-08-29

برزوان   فاروق 21036963 مقبول1511.24  بـبرج منایل1998-10-22

بالل   منال 21037106 مقبول1610.76  بـزموري1995-12-15

قاسیوي   مھدیة 21037118 مقبول1711.34  بـبرج منایل1998-02-03

زموري   فریال 21036989 جید1815.38  بـبرج منایل1998-02-21

بورنیسة   كریمة 21037002 مقبول1910.08  بـعین طایة1998-02-26

بوجعیط   منال 21037109 قریب من الجید2012.48  بـالحراش1998-04-09

بن جمعة   فیصل 21036995 مقبول2110.72  بـالثنیة1998-06-09

بورنیسة   فیروز 21036993 قریب من الجید2213.16  بـالثنیة1998-07-19

شتى   منال 21037111 مقبول2310.98  بـالرغایة1998-09-01

بن سراج   مریم 21037103 جید2414.58  بـزموري1998-10-08
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زموري   سناء 21036848 جید2515.44  بـزموري1998-03-14

حفیظ   سیھام 21036851 جید2614.86  بـبرج منایل1998-07-11

برزوان   شھیناز 21036867 مقبول2711.80  بـرغایة1998-07-17

بلعكروف   خدیجة 21036739 مقبول2810.44  بـزموري1996-12-15

حمداني   دنیا 21036744 مقبول2911.76  بـزموري1996-12-26

تقادیرت   سامر 21036807 مقبول3011.08  بـبرج منایل1998-02-16

حرفوشي   سارة 21036800 مقبول3111.82  بـزموري1998-03-17

بونوس   سارة 21036805 مقبول3210.48  بـزموري1998-12-19

بالل   إبتسام 21036596 قریب من الجید3313.70  بـبرج منایل1996-06-02

بن سلیمان   أعمر 21036561 مقبول3411.68  بـالحراش1996-10-16

شتى   أوریدة 21036589 قریب من الجید3513.22  بـزموري1996-11-27

العربي باشا   أحالم 21036540 مقبول3610.08  بـالقبة1997-03-21

قایدي   أمینة 21036585 مقبول3711.36  بـحسین داي1997-08-18

بلعكروف   أمال 21036564 مقبول3810.28  بـزموري1997-11-13

بونوس   أمیرة 21036570 مقبول3910.98  بـبرج منایل1997-11-20

حفیظ   إیمان 21036614 مقبول4011.30  بـبرج منایل1998-06-25

قشایري   ایمان 21036662 مقبول4111.02  بـبرج منایل1995-08-11

سوداني   جمال الدین 21036693 مقبول4210.86  بـبسكرة1995-09-18

سرة   حنان 21036718 جید4314.52  بـزموري1998-06-23

شتى   حسام الدین 21036699 مقبول4410.96  بـبوروبة1998-07-21

حرفوش   الزھرة 21036647 مقبول4511.12  بـالرویبة1998-10-31
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خلیفي   ھنیة 21037208 جید114.04  بـزموري1998-03-10

بلحسنات   نریمان 21037142 مقبول211.28  بـتجالبین1998-08-23

شنیتي   صبرینة 21036887 مقبول310.28  بـالثنیة1995-11-24

بوثلجي   عمر 21036951 مقبول411.76  بـزموري1997-05-25

بوخلف   طارق 21036897 قریب من الجید512.24  بـالحراش1998-05-09

بعیاي   فریال 21036987 مقبول610.36  بـعین طایة1996-04-16

بریري   سوالف 21036852 قریب من الجید712.54  بـزموري1998-12-02

حسناوي   دلیلة 21036742 مقبول810.60  بـشلغوم العید1997-07-25

دحمون   سارة 21036804 مقبول910.38  بـالحراش1998-11-19

خلیفي   أعمر 21036562 مقبول1010.70  بـزموري1997-04-14

فول   إبتسام 21036598 مقبول1110.08  بـعین طایة1998-02-15

براز   آسیا 21036535 مقبول1211.54  بـزموري1998-09-04

شیح   أمیرة 21036572 قریب من الجید1313.24  بـبرج منایل1998-09-13

مالك   أحالم 21036542 مقبول1410.80  بـزموري1998-09-18

یموتان   حكیمة 21036708 مقبول1510.54  بـزموري1996-07-12

بن شوك   اسماعیل 21036642 مقبول1611.66  بـالثنیة1998-12-07
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زلماط   یونس 21037716 مقبول111.86  بـرأس جنات1995-01-04

درعي   یمینة 21037715 قریب من الجید213.18  بـرأس جنات1998-06-16

فصولي   نعیم 21037653 مقبول310.32  بـجنات1995-07-25

عكوش   نور الھدى 21037669 مقبول410.78  بـجنات1996-02-03

سولي   ھشام 21037679 مقبول510.24  بـراس جنات1996-03-07

مجنیشي   نوال 21037666 قریب من الجید612.32  بـرأس جنات1996-06-06

دایم اهللا   منیر 21037632 قریب من الجید712.26  بـزموري1996-08-28

میمیش   منال 21037627 مقبول810.98  بـبرج منایل1996-10-04

منصر   نذیر 21037645 مقبول910.80  بـدلس1996-10-17

بن دواجي   ھشام 21037681 مقبول1010.86  بـرأس جنات1997-02-12

بن نبري   ھنیة 21037683 مقبول1111.06  بـراس جنات المركزي1997-03-29

نوني   یاسمینة 21037693 مقبول1210.60  بـبرج منایل1997-08-15

بونوغاز   نور الھدى 21037670 مقبول1310.86  بـبرج منایل1997-10-06

مفتاحي   نوال 21037667 مقبول1411.18  بـجنات1997-10-15

رایسي   یسرى 21037699 مقبول1510.96  بـبرج منایل1997-12-14

رحال   مھدیة 21037636 قریب من الجید1612.50  بـجنات1998-01-02

داللي   نادیة 21037637 قریب من الجید1712.20  بـجنات1998-03-02

ھنادسي   منال 21037628 مقبول1810.24  بـبرج منایل1998-04-08

زیاني   یسرى 21037700 قریب من الجید1912.52  بـبرج منایل1998-05-24

مستوي   مروان 21037614 مقبول2010.70  بـدلس1998-06-07

ایت یعلى   وریدة 21037686 جید جدا2116.00  بـرغایة1998-06-19

بن شعالل   ھیبة 21037684 مقبول2211.30  بـبرج منایل1998-07-01

زیدي   ھشام 21037682 مقبول2311.58  بـالحراش1998-08-06

لوعیل   نسرین 21037649 مقبول2411.46  بـبرج منایل1998-08-22

297من214:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| رأس جنات | متوسطة فاھم السعید رأس جنات  | 35263: المؤسسة  

زیاني   نسرین 21037650 جید2514.46  بـعین طایة1998-09-14

غماتي   ھاجر 21037673 مقبول2610.22  بـبرج منایل1998-10-14

بعیو   یسرى 21037702 مقبول2710.72  بـبرج منایل1998-10-14

معاندي   مروة سمیة 21037620 قریب من الجید2812.98  بـبرج منایل1999-01-19

زلماط   یسرى 21037703 مقبول2911.94  بـبرج منایل1999-05-29

داللي   محمد الصغیر 21037597 مقبول3010.84  بـبرج منایل1996-01-15

برحال   محمد 21037587 مقبول3110.60  بـرأس جنات1996-05-29

بوعلیلي   المیة 21037573 قریب من الجید3212.36  بـالحراش1996-08-16

زلماط   مروان 21037602 مقبول3310.48  بـدلس1996-08-16

نوي   كمال 21037569 مقبول3410.72  بـراس جنات1996-12-22

دایم اهللا   مروان 21037603 قریب من الجید3512.32  بـبرج منایل1997-01-14

زیاني   لیلى 21037578 مقبول3610.42  بـجنات1997-05-20

نایت بلقاسم   كھینة 21037571 مقبول3710.68  بـبرج منایل1997-06-24

عثماني   كمال 21037570 مقبول3811.94  بـبرج منایل1998-01-11

زیاني   محمد رفیق 21037598 مقبول3911.10  بـرأس جنات1998-02-05

سعیداني   لیلیا سیرین 21037580 مقبول4011.18  بـدلس1998-03-25

خلفاوي   المیة 21037574 مقبول4111.48  بـراس جنات1998-04-02

حمامجي   المیة 21037575 مقبول4210.58  بـكاب جنات برج منایل1998-04-04

بونوغاز   لیلى 21037579 مقبول4310.40  بـراس جنات1998-05-25

زلماط   ماریا 21037583 مقبول4410.96  بـحسین داي1998-09-10

بن دواجي   لبنى 21037577 مقبول4510.50  بـبرج منایل1998-12-11

میمش   كریم 21037566 مقبول4610.76  بـبرج منایل1999-01-03

خالفي   محمد عبد المالك 21037600 مقبول4711.76  بـبرج منایل1999-01-13

العنابي   فاتح 21037537 قریب من الجید4812.02  بـجنات1994-07-31

لالیقي   علي 21037529 مقبول4910.18  بـجنات1995-08-11

عالوة   سیھام 21037469 مقبول5010.58  بـبرج منایل1995-10-08

زلماط   فارس 21037538 مقبول5110.66  بـدلس1995-10-21

لعجیسي   عبد الفتاح 21037500 مقبول5210.94  بـبرج منایل1996-07-02

العالوى   عبد الحق 21037491 مقبول5310.10  بـجنات1996-12-25
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غالمي   بشرى 21037536 مقبول5411.22  بـرأس جنات1997-02-08

داللي   عایدة 21037490 مقبول5510.10  بـجنات1997-03-30

حواس   عادل 21037489 مقبول5610.32  بـجنات المركزي1997-04-21

زلماط   عبد الفتاح 21037501 قریب من الجید5712.00  بـحسین داي1997-11-09

زیاني   فیروز 21037552 مقبول5810.88  بـزموري1997-11-22

حرفوشي   فاطمة الزھرة 21037545 مقبول5910.16  بـرأس جنات1997-12-05

مقلة   عبد الھادي 21037517 مقبول6010.32  بـراس جنات1997-12-08

مالجي   عبیر 21037521 مقبول6110.78  بـراس جنات1998-01-15

رایسي   صباح 21037480 قریب من الجید6212.18  بـبرج منایل1998-01-23

بونوغاز   شھیناز 21037477 مقبول6310.96  بـبرج منایل1998-07-13

بوجمعة   صفاء 21037485 مقبول6410.98  بـبرج منایل1998-07-15

شیباني   عبد الصمد 21037499 قریب من الجید6512.02  بـدلس1998-11-14

بن عبیدي   سعید 21037437 مقبول6610.84  بـبرج منایل1994-08-25

سماصري   جمیلة 21037353 مقبول6710.92  بـرأس جنات1995-01-02

بن دواجي   إبراھیم 21037295 مقبول6810.58  بـدلس1995-01-04

رایسي   رابح 21037392 مقبول6910.84  بـراس جنات1995-06-18

لبان   حنان 21037370 مقبول7010.04  بـرأس جنات1995-09-05

دایم اهللا   سفیان 21037440 مقبول7111.02  بـرأس جنات1995-10-07

ماموني   سلوى 21037444 مقبول7210.52  بـراس جنات1995-11-02

رایسي   اسماء 21037316 مقبول7311.16  بـبرج منایل1996-02-07

فاضلي   بالل 21037350 مقبول7410.02  بـدلس1996-06-13

العرفاوي   سارة 21037431 مقبول7511.40  بـرأس جنات1997-01-30

حواس   احمد 21037302 مقبول7610.12  بـجنات1997-02-01

جالوي   سناء 21037450 مقبول7710.44  بـحسین داي1997-06-27

حجلوم   أسماء 21037268 مقبول7810.70  بـدلس1997-08-13

جعفر   اعمر 21037321 مقبول7911.64  بـالرغایة1997-09-08

میزي   أمین 21037284 مقبول8010.16  بـسیدي غیالس1997-09-15

غربي   دنیا 21037389 مقبول8110.64  بـحسین داي1997-09-24

ماموني   بشرى 21037344 مقبول8210.86  بـجنات1997-10-12
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دایم اهللا   أحالم 21037265 مقبول8310.08  بـدلس1997-10-30

زلماط   رضوان 21037399 مقبول8411.20  بـدلس1997-11-05

مزیدي   أمینة 21037288 مقبول8511.98  بـبرج منایل1997-12-09

فاھم   سعید 21037439 مقبول8610.82  بـعین طایا1997-12-26

مخیش   أمین 21037285 قریب من الجید8713.50  بـبرج منایل1998-01-10

رایسي   سعاد 21037434 قریب من الجید8812.38  بـرأس جنات1998-01-17

عاللیة   أسماء 21037270 جید جدا8916.38  بـدلس1998-01-26

حرفوشي   اسماء 21037317 مقبول9010.12  بـدلس1998-02-02

بوقطایة   سعاد 21037435 مقبول9110.24  بـجنات1998-02-04

ھدار   أمین 21037286 قریب من الجید9212.44  بـسیدي امحمد1998-02-20

سولي   سارة 21037432 مقبول9310.28  بـجنات1998-02-26

أورادي   زكریا 21037423 قریب من الجید9412.68  بـكاب جنات1998-03-07

زلماط   أسماء 21037271 مقبول9511.70  بـبولوغین1998-06-22

عبروش   رقیة 21037400 جید جدا9616.98  بـرأس جنات1998-07-08

أورادي   سلمى 21037443 جید9715.18  بـبرج منایل1998-08-16

صالح   سعاد 21037436 جید9815.74  بـذراع بن خدة1998-09-12

موساوي   تنھینان 21037352 قریب من الجید9913.74  بـبجایة1998-09-19

زلماط   اكرام 21037323 مقبول10011.64  بـبرج منایل1998-09-23

شیباني   حنان 21037372 مقبول10110.68  بـجنات1998-09-24

رایسي   حنان 21037373 مقبول10211.28  بـبرج منایل1998-09-30

صیاد   امیرة 21037335 جید10315.88  بـبرج منایل1998-11-04

رحال   أصالة 21037274 قریب من الجید10412.16  بـبرج منایل1998-11-05

نوي   دنیا 21037390 قریب من الجید10512.92  بـرغایة1998-12-17
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سعداوي   یعقوب 21037714 قریب من الجید112.48  بـسیدي امحمد1998-01-08

حمداني   وفاء 21037687 مقبول211.24  بـبرج منایل1994-04-08

بورویس   نسیم 21037651 مقبول310.90  بـبرج منایل1994-07-02

قاصدي   نبیلة 21037638 مقبول410.90  بـبرج منایل1994-11-20

الما   وردة 21037685 مقبول510.18  بـبرج منایل1995-02-08

زیات   نجاة 21037641 قریب من الجید612.04  بـبرج منایل1995-09-11

لوزاعي   ھاجر 21037671 قریب من الجید712.06  بـبرج منایل1996-11-05

ساجي   یسرى 21037697 قریب من الجید812.40  بـحسین داي1996-12-31

مفالح   نعیمة 21037664 مقبول911.14  بـجنات1997-04-07

مداوي   مریم 21037623 مقبول1011.18  بـبرج منایل1997-07-26

غماتي   ھدى 21037677 مقبول1111.96  بـبرج منایل1997-08-28

رزال   ولید 21037689 مقبول1210.52  بـعین طایة1997-10-31

قھواجي   نبیلة 21037640 قریب من الجید1313.66  بـراس جنات1998-04-02

مراكشي   ھبة الرحمان 21037676 جید1414.06  بـقسنطینة1998-04-26

عمیمر   منال 21037629 مقبول1510.94  بـرأس جنات1998-06-13

دحمون   مروة 21037615 قریب من الجید1612.70  بـبرج منایل1998-06-18

دلھوم   یسرى 21037701 قریب من الجید1712.31  بـبرج منایل1998-08-03

بورویس   مروة 21037616 قریب من الجید1813.96  بـبرج منایل1998-09-01

خدیم   منیر 21037633 قریب من الجید1913.58  بـالحراش1998-10-15

دحمون   ھانیة 21037675 مقبول2011.64  بـعین طایة1998-11-04

توابي   منیر 21037634 مقبول2111.18  بـالثنیة1998-12-13

ساجي   مروة 21037617 قریب من الجید2213.46  بـبرج منایل1999-01-05

قاصدي   منال 21037630 مقبول2311.96  بـبرج منایل1999-04-25

درویش   فیصل 21037564 مقبول2411.36  بـبرج منایل1994-07-22
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بوحیل   فیصل 21037565 مقبول2510.26  بـالقبة1995-06-12

ندرومي   محمد 21037584 قریب من الجید2612.74  بـتیزي وزو1995-08-14

حفناوي   محمد 21037590 مقبول2710.82  بـبرج منایل1996-10-17

ساجي   محي الدین 21037601 مقبول2811.64  بـبرج منایل1997-08-01

غباش   محمد رامي 21037592 قریب من الجید2913.18  بـدلس1998-02-04

عمراوي   محمد عبد السالم 21037599 قریب من الجید3013.20  بـبرج منایل1998-03-29

غمتاوي   لبنى 21037576 مقبول3110.12  بـبرج منایل1998-04-06

مولوج   محمد 21037593 مقبول3210.34  بـبرج منایل1998-06-02

عمیمر   كوثر 21037572 قریب من الجید3313.88  بـعین طایة1998-09-25

براشد   محمد اسالم 21037596 قریب من الجید3412.40  بـعین طایة1998-10-19

دراج   لینا 21037581 جید3514.14  بـبرج منایل1999-05-06

زیات   عمر 21037532 مقبول3610.31  بـبرج منایل1995-01-03

دراج   عبد الرزاق 21037496 مقبول3710.46  بـبرج منایل1995-03-16

بن شوك   عفاف 21037527 مقبول3810.38  بـبرج منایل1995-12-14

موساوي   طارق 21037487 مقبول3911.86  بـبرج منایل1996-02-23

مقدم   فاطمة الزھراء 21037543 قریب من الجید4012.38  بـالثنیة1996-03-03

ساجي   عبد الرحمان 21037495 مقبول4110.92  بـبرج منایل1996-04-30

سباغ   عبد المنعم 21037516 قریب من الجید4212.42  بـبرج منایل1996-05-05

بوزیدي   عبد الرزاق 21037497 مقبول4311.94  بـكاب جنات1996-07-25

مفالح   فاطمة 21037541 مقبول4410.36  بـرأس جنات1996-09-07

سنوساوي   عثمان 21037522 قریب من الجید4512.34  بـبرج منایل1997-04-13

بوصاع   صادق 21037478 مقبول4611.10  بـبرج منایل1997-08-26

سعداوي   سیھام 21037470 مقبول4711.60  بـیسر1998-01-01

لعسكري   شھیرة 21037475 قریب من الجید4812.00  بـبرج منایل1998-01-07

بن دحمان   عائشة 21037488 قریب من الجید4912.92  بـبرج منایل1998-04-03

تمسلین   فتیحة 21037547 جید5015.98  بـبرج منایل1998-08-02

بن شوك   سید علي 21037468 قریب من الجید5113.14  بـعین طایة1998-10-24

قاصدي   علي 21037531 مقبول5211.12  بـبرج منایل1998-10-27

موساوي   عبد الوھاب 21037519 مقبول5311.26  بـبرج منایل1999-06-10
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سعداوي   رزقي 21037397 مقبول5410.62  بـبرج منایل1994-07-12

لزوم   رضوان 21037398 مقبول5511.08  بـبرج منایل1994-09-18

مداوي   ربیعة 21037395 مقبول5611.10  بـالحراش1995-02-05

عمیمر   اسالم 21037303 مقبول5711.68  بـبرج منایل1995-02-08

بن شعالل   اسماعیل 21037318 مقبول5811.00  بـبرج منایل1995-04-10

عصماني   خیر الدین 21037388 قریب من الجید5912.28  بـبرج منایل1995-05-06

دوار   بالل 21037347 مقبول6011.08  بـبرج منایل1995-07-19

عبد السعید   حفصة 21037365 مقبول6110.38  بـبرج منایل1995-07-26

عصماني   ریاض 21037417 مقبول6211.58  بـبرج منایل1995-08-03

حرفوشي   أمینة 21037287 قریب من الجید6312.28  بـبرج منایل1995-08-11

لعسكري   بالل 21037348 مقبول6410.78  بـبرج منایل1995-09-15

بن نبري   رمضان 21037401 مقبول6510.10  بـرأس جنات1996-01-29

جمعة   إیمان 21037298 مقبول6610.24  بـبرج منایل1996-03-16

وقنوني   أنیس 21037289 مقبول6710.28  بـبرج منایل1996-06-24

سنوساوي   زكریاء 21037422 مقبول6811.26  بـعین طایة1996-06-25

لزوم   سلیمة 21037446 مقبول6911.34  بـبرج منایل1996-09-30

بورنیسة   حوریة 21037374 مقبول7011.78  بـجنات1996-11-01

جنادي   ایمان 21037341 مقبول7111.16  بـبرج منایل1996-11-08

لوزاعي   ریم 21037418 مقبول7211.20  بـالقبة1996-11-26

دلھوم   بشرى 21037343 مقبول7310.96  بـبرج منایل1997-01-16

حرفوشي   أسماء 21037269 قریب من الجید7413.66  بـبرج منایل1997-10-07

سعداوي   سلمى 21037442 مقبول7511.58  بـبرج منایل1997-10-07

كرصاد   امینة 21037336 قریب من الجید7613.08  بـبرج منایل1997-12-30

ایت یعلى   امینة 21037337 جید7714.00  بـبرج منایل1998-01-24

بن نبري   الھام 21037330 مقبول7811.62  بـبرج منایل1998-02-17

موالي   ریمة 21037420 جید7914.02  بـبرج منایل1998-02-22

زھار   رومیساء 21037414 مقبول8011.14  بـالقبة1998-02-28

شویك   اسماعیل 21037319 قریب من الجید8112.50  بـبرج منایل1998-03-31

مقدم   رابح 21037393 مقبول8211.04  بـبرج منایل1998-04-03
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سعداوي   سمیة 21037448 مقبول8310.66  بـبرج منایل1998-04-11

مخفي   حوریة 21037375 مقبول8411.36  بـرأس جنات1998-04-29

مقدم   أمیرة 21037281 جید8514.54  بـبرج منایل1998-05-01

سلموني   أمال 21037277 جید8615.44  بـعین طایة1998-07-04

برادعي   أسماء 21037272 قریب من الجید8713.28  بـرغایة1998-08-09

حفصاوي   خولة 21037387 مقبول8811.96  بـبرج منایل1998-09-04

بن تواتي   أمیرة 21037282 مقبول8910.10  بـبرج منایل1998-10-19

عمیمر   زینب 21037429 مقبول9011.36  بـرأس جنات1998-10-30

براشد   اكرام 21037324 قریب من الجید9112.24  بـبرج منایل1998-11-13

دلھوم   أسماء 21037273 قریب من الجید9213.48  بـبرج منایل1998-11-15

تمار   رومایسة 21037403 مقبول9311.14  بـبرج منایل1998-12-27

بن شوك   بشرى 21037345 جید9415.60  بـبرج منایل1999-01-07
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بن فقیر   یاسین 21038950 مقبول110.17  بـبرج منایل1995-08-24

دشیر   یمینة 21038962 قریب من الجید213.36  بـبرج منایل1996-11-01

طراحة   یمینة 21038964 مقبول311.64  بـبرج منایل1998-06-08

أوعابد   یسمین 21038959 قریب من الجید413.76  بـبرج منایل1998-07-17

إدیر   یمینة 21038965 قریب من الجید513.66  بـبرج منایل1998-07-17

بوسة   یسرى 21038956 قریب من الجید612.04  بـبرج منایل1998-07-25

بن محمد   یاسمین 21038947 جید714.02  بـبرج منایل1998-08-12

جبال   یانیس 21038953 مقبول810.65  بـعین طایة1998-11-03

موساوي   یوبا 21038968 جید914.99  بـرغایة1999-01-04

بن ستواح   یاسر 21038943 مقبول1010.24  بـعین طایة1999-01-13

فطموش   یسمینة 21038960 جید1115.60  بـبرج منایل1999-03-13

زاویدي   كریم 21038561 قریب من الجید1213.05  بـبرج منایل1996-01-17

جعطیط   كھینة 21038577 قریب من الجید1312.60  بـبرج منایل1996-09-06

یاسع   كریم 21038563 مقبول1411.24  بـبرج منایل1996-09-16

باكور   فھیمة 21038548 مقبول1511.16  بـبرج منایل1997-03-19

جبروني   كریمة 21038567 مقبول1611.69  بـبرج منایل1997-08-18

علمي   كاتیة 21038558 جید1714.03  بـبولوغین1998-02-04

لعماري   كامیلیا 21038560 قریب من الجید1813.91  بـتیزي وزو1998-06-09

بدیرة   كنزة أسماء 21038575 مقبول1910.35  بـبرج الكیفان1998-07-06

دراح   نور الھدى 21038869 مقبول2010.72  بـبرج منایل1996-10-25

عزالجي   نور الھدى 21038870 مقبول2110.40  بـبرج منایل1996-12-13

ثابتي   مھدیة 21038799 مقبول2211.10  بـحسین داي1997-02-06

باكور   نزیھة 21038838 قریب من الجید2312.38  بـبرج منایل1997-03-19

دراح   نعیم 21038858 مقبول2410.87  بـبرج منایل1997-06-04
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جبروني   نسرین 21038846 جید2514.98  بـبرج منایل1998-05-27

زعیم الدین   نور الھدى 21038874 جید2615.96  بـبرج منایل1998-06-01

میصراوي   نریمان 21038824 قریب من الجید2713.56  بـبرج منایل1998-07-16

بن نبري   منال 21038788 قریب من الجید2812.08  بـبولوغین1998-08-19

فرحات   منال 21038789 مقبول2911.10  بـبرج منایل1998-09-01

قداش   نزیھة 21038839 مقبول3010.58  بـسیدي امحمد1998-09-26

بلقاسمي   نجاة 21038816 مقبول3111.30  بـبرج منایل1998-10-06

صالوتشي   میلسة 21038804 قریب من الجید3213.38  بـتیزي وزو1998-11-10

بوخنیفر   نور الھدى 21038877 جید جدا3316.84  بـبرج منایل1998-12-04

حنافي   نجاة 21038818 مقبول3411.40  بـبرج منایل1998-12-19

قایدي   منال 21038792 قریب من الجید3513.38  بـعین طایة1999-04-04

آیت قاسم   نورة 21038891 مقبول3611.26  بـبرج منایل1995-01-29

راتني   ولید 21038924 مقبول3711.20  بـبرج منایل1996-12-12

داید   ھشام 21038905 مقبول3810.86  بـبرج منایل1998-01-17

سدة   ھاجر 21038893 قریب من الجید3912.24  بـبرج منایل1998-07-13

دروازي   وفاء 21038922 قریب من الجید4013.56  بـبرج منایل1998-07-16

بن داوي   ھاجر 21038894 جید4114.48  بـبرج منایل1998-08-21

تیقوبعین   ھاجر 21038895 قریب من الجید4212.46  بـبرج منایل1998-09-23

ضیف   ھشام 21038906 مقبول4311.41  بـحسین داي1998-11-10

خربوشي   نور الھدى 21038890 مقبول4410.22  بـعین طایة1999-06-26

تیحشادین   عیدة 21038465 قریب من الجید4512.20  بـتیمزریت1995-07-23

توریرت   عیسى 21038466 قریب من الجید4613.41  بـبرج منایل1996-02-28

صفرون   علي 21038452 مقبول4711.70  بـعین طایة1996-10-12

دراح   غانیة 21038467 مقبول4810.60  بـبرج منایل1997-06-29

ولد حمودة   علي 21038454 مقبول4910.59  بـبرج منایل1997-12-29

أیت شاوش   لیدیا منال 21038607 مقبول5010.93  بـبولوغین1996-08-05

بحمان   لیلیا 21038612 قریب من الجید5112.10  بـبولوغین1996-11-06

عزوز   كوثر 21038590 مقبول5210.88  بـبرج منایل1997-02-13

دحومان   لبنى 21038601 جید5315.61  بـبرج منایل1998-06-02
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مكیري   لونیس 21038605 قریب من الجید5412.82  بـبرج منایل1998-06-24

زاویدي   لینة 21038620 مقبول5511.02  بـبرج منایل1998-07-21

تالوبرید   كھینة 21038589 مقبول5611.48  بـحسین داي1998-08-11

بن یحي   لیلیان 21038616 جید5715.06  بـعین طایة1998-10-24

مداحي   كوثر 21038591 جید جدا5817.20  بـبرج منایل1999-08-27

أوشاوشي   ماریة 21038640 مقبول5910.12  بـبرج منایل1995-11-25

حنیفي   محمد المین 21038703 مقبول6010.86  بـبرج منایل1996-04-03

مصطفى   محمد 21038657 مقبول6111.32  بـتیزي وزو1996-12-17

بخالي   محمد 21038658 مقبول6210.10  بـبرج منایل1997-06-11

بوخالفة   محمد یزید 21038715 جید6314.20  بـالحراش1998-05-02

مداحي   مروة 21038723 جید جدا6417.34  بـبرج منایل1998-09-03

أیت شاوش   محمد 21038668 قریب من الجید6512.94  بـبرج منایل1998-10-14

عامر مجقان   محمد 21038671 مقبول6610.46  بـتیزي وزو1999-01-21

شاھد   مبارك 21038649 قریب من الجید6712.52  بـاألربعاء ناث یراثن1999-02-09

إغیالغا   لیندة 21038639 قریب من الجید6812.67  بـحسین داي1999-03-19

زاویدي   مریم 21038744 قریب من الجید6912.54  بـبرج منایل1997-02-04

طرحة   مریم 21038752 قریب من الجید7012.52  بـبرج منایل1998-03-24

حوشین   منال 21038777 قریب من الجید7112.12  بـبرج منایل1998-05-30

قادوش   مریم 21038756 مقبول7211.06  بـبرج منایل1998-07-15

أحمد سعدي   مریم 21038759 جید جدا7316.58  بـبرج منایل1998-10-31

بوضربة   فاطمة الزھرة 21038504 قریب من الجید7412.28  بـبرج منایل1996-12-28

مساس   فریال 21038517 مقبول7510.36  بـبرج منایل1997-01-04

لونیسي   فارس 21038488 مقبول7611.08  بـبرج منایل1997-12-21

عزازني   فریال 21038520 مقبول7710.26  بـبرج منایل1998-01-21

بن شعالل   فاطمة 21038497 قریب من الجید7812.04  بـسیدي امحمد1999-02-11

أبعزیز   عبد الرحمان 21038375 مقبول7910.86  بـبرج منایل1997-06-24

جبال   عبد الرؤوف 21038365 قریب من الجید8013.26  بـالحراش1998-11-29

دحمان   عادل 21038354 قریب من الجید8112.02  بـبولوغین1999-11-28

زخروف   عبد الغفور 21038409 مقبول8210.10  بـبرج منایل1994-08-06
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حسین   عبد اهللا 21038414 مقبول8311.28  بـبرج منایل1997-01-09

حنافي   عبد الرزاق 21038396 مقبول8410.28  بـبرج منایل1997-05-04

زعیم الدین   عبد السالم 21038399 مقبول8511.54  بـسیدي أمحمد1997-05-17

حوى   عبد النور 21038422 قریب من الجید8613.68  بـبرج منایل1998-03-19

عاللي   عبیر وداد 21038427 جید8714.22  بـیسر1998-05-30

بوراس   عبد العزیز 21038407 مقبول8810.78  بـبرج منایل1998-07-01

عزون   عبد السالم 21038402 قریب من الجید8912.98  بـبرج منایل1998-07-15

عقرانیو   عبیر قطر الندى 21038426 قریب من الجید9013.32  بـبرج منایل1999-01-23

قوراري   عبد الرحیم 21038393 قریب من الجید9113.94  بـبرج منایل1999-05-15

سعیدي   سھام 21038264 مقبول9210.61  بـبرج منایل1995-01-07

عزوك   سمیة خدیجة 21038258 مقبول9310.96  بـالقبة1995-07-13

جلولي   سیلیا 21038277 مقبول9410.69  بـبرج منایل1996-01-09

مزرارة   سید علي 21038271 مقبول9510.10  بـبرج منایل1996-07-29

كحلة   سمیة 21038253 مقبول9610.08  بـبلدیة الحمامات عین البنیان1996-11-10

خودي   سعید 21038210 مقبول9710.06  بـبرج منایل1997-03-19

جابي   سلمى 21038220 قریب من الجید9812.54  بـسطیف1997-05-27

بسامي   سید علي 21038273 جید9914.07  بـالرغایة1998-03-04

خلفات   سلمى 21038221 قریب من الجید10012.18  بـبرج منایل1998-03-30

عكوش   سمیرة 21038263 قریب من الجید10112.23  بـالقبة1998-07-22

دیشو   سید علي 21038274 قریب من الجید10213.16  بـبرج منایل1998-09-19

ضیف   سارة 21038188 مقبول10310.38  بـحسین داي1998-11-10

وعاد   سامي 21038194 قریب من الجید10413.04  بـبرج منایل1998-11-18

عقرانیو   سعاد 21038202 قریب من الجید10513.30  بـبرج منایل1999-01-12

حوشین   سلمى 21038223 جید10615.02  بـبرج منایل1999-02-26

مزرارة   سید أحمد 21038269 مقبول10710.57  بـبرج منایل1999-03-08

بن دیة   سلینا 21038247 مقبول10811.02  بـمستشفى حسناوة1999-07-23

رحوي   صبرینة 21038314 مقبول10910.00  بـبرج منایل1995-09-18

حجاج   صارة 21038311 مقبول11010.72  بـحسین داي1996-08-11

بشوشي   شھیرة 21038301 مقبول11110.89  بـبرج منایل1997-03-21
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جبال   صارة 21038312 مقبول11210.78  بـتیزي وزو1997-05-15

دراح   سیلیا 21038289 مقبول11311.29  بـحسین داي1997-07-25

عبد الدایم   شھیرة 21038302 مقبول11410.32  بـبرج منایل1997-10-17

صفرون   صلیحة 21038326 مقبول11511.12  بـبرج منایل1997-12-02

فضیل   شھیناز 21038306 قریب من الجید11613.75  بـعین طایة1998-01-25

بوداود   سیلیا 21038292 مقبول11711.44  بـبرج منایل1998-02-24

بباسي   صبرینة 21038320 جید جدا11816.36  بـبرج منایل1998-09-11

زعاطشي   سارة 21038159 مقبول11910.36  بـدلس1995-02-03

رابیة   رقیة 21038104 مقبول12010.92  بـسیدي أمحمد1996-11-28

أبركان   سارة 21038171 مقبول12111.46  بـبرج منایل1998-06-16

مكیري   سارة 21038173 قریب من الجید12212.12  بـبرج منایل1998-07-17

سكودارلي   رفیقة 21038103 جید12315.56  بـبرج منایل1998-07-18

بن عمروش   سارة 21038174 جید12414.80  بـعین طایة1998-07-18

بن یحي   ریان 21038117 قریب من الجید12513.54  بـعین طایة1998-10-24

بن عمروش   زكریا 21038125 قریب من الجید12613.51  بـحسین داي1998-11-13

دیشو   دنیا 21038052 مقبول12711.36  بـبرج منایل1997-08-27

نوني   رانیة 21038069 مقبول12811.24  بـحسین داي1998-03-13

شاوشي   خولة 21038040 قریب من الجید12913.80  بـبرج منایل1998-05-11

حنیفي   ذھبیة 21038059 مقبول13010.94  بـبرج منایل1998-11-16

آیت یعلى   رانیة 21038071 جید جدا13117.72  بـالقبة1998-11-18

بصدیق   دنیا 21038055 مقبول13210.22  بـبرج منایل1998-12-16

بوعفاد   حكیم 21037991 قریب من الجید13312.50  بـباب الواد1995-03-08

طالب   حسین 21037974 مقبول13411.78  بـبرج منایل1996-05-24

غمراسي   حكیمة 21037994 مقبول13511.80  بـبرج منایل1997-02-20

بوعفاد   حكیمة 21037995 مقبول13611.28  بـبرج منایل1997-05-23

باكور   تیزیري 21037956 مقبول13711.48  بـبرج منایل1997-06-27

بومعزة   جمیلة 21037962 قریب من الجید13813.64  بـحسین داي1997-07-25

رومان   حكیمة 21037996 مقبول13910.94  بـبرج منایل1998-04-06

بن منصور   حفصة 21037988 جید14014.34  بـبرج منایل1998-05-04
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دحومان   حنان 21038009 جید14114.02  بـبرج منایل1998-06-02

بن تواتي   بشرى 21037944 مقبول14210.26  بـعین طایة1998-10-06

بورسوتي   حیاة 21038020 جید جدا14316.48  بـحسین داي1998-11-05

رابیة   حمزة 21038003 مقبول14410.29  بـبرج منایل1998-11-06

إفیرس   بالل 21037948 مقبول14510.22  بـالحراش1998-11-08

تالھوبري   جمیلة 21037964 مقبول14611.92  بـالقبة1998-11-24

حمادن   إلیاس 21037876 مقبول14710.70  بـتیزي وزو1994-08-25

بن مشتى   أمینة 21037820 مقبول14811.16  بـحسین داي1995-08-14

زھار   أعمر 21037789 مقبول14910.64  بـبرج منایل1996-08-06

كاتم   أسماء 21037774 مقبول15010.22  بـبرج منایل1997-07-02

عزیزي   إلھام 21037875 قریب من الجید15112.58  بـبرج منایل1998-03-05

بوقاوى   إسالم 21037867 مقبول15210.78  بـالحراش1998-03-21

عقروم   أسیة 21037788 قریب من الجید15312.84  بـبرج منایل1998-06-29

جعفر   أمیر الدین 21037800 مقبول15410.72  بـبرج منایل1998-07-15

عودیة   أمین 21037817 مقبول15511.12  بـبني مسوس1998-08-17

شریفي   آسیة 21037742 مقبول15611.54  بـبرج منابل1998-10-03

فكار   أمیر 21037799 مقبول15710.52  بـبولوغین1999-07-06

تیزي عطیة   ابراھیم 21037899 قریب من الجید15812.64  بـبرج منایل1995-01-05

رزیق   ابراھیم 21037900 مقبول15911.60  بـبرج منایل1995-09-27

بلقاید   إیمان 21037889 مقبول16010.08  بـالحراش1996-02-01

وزرالة   ایمان 21037921 جید16114.78  بـبرج منایل1998-02-19

بن عامر   ایمان 21037923 مقبول16211.66  بـبرج منایل1998-06-09

دباحي   إیمان 21037896 مقبول16311.42  بـبرج منایل1998-07-09

خودي   إنصاف 21037888 مقبول16411.60  بـبرج منایل1998-08-14

زعاتري   بایة 21037926 مقبول16511.56  بـالحراش1998-11-30

حمراني   ایمان 21037924 جید16615.14  بـبرج منایل1998-12-19
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خالفي   یسرا 21038954 مقبول110.14  بـبرج منایل1997-04-15

زروقي   یاسمین 21038945 مقبول210.04  بـدلس1997-08-09

عاشور   یاسمین 21038948 مقبول310.32  بـبرج منایل1999-02-19

جمعة   كریمة 21038568 قریب من الجید413.38  بـبرج منایل1998-01-31

العكروف   قمر 21038555 مقبول510.56  بـعین طایة1998-09-22

معاندي   نور الھدى 21038872 مقبول610.32  بـبرج منایل1997-07-31

حیرش   نجاة 21038815 قریب من الجید713.60  بـالحراش1998-03-11

أیت فرحات   نوال 21038864 قریب من الجید812.04  بـبرج منایل1998-05-23

علوان   مھدیة 21038800 قریب من الجید913.46  بـبرج منایل1998-09-08

دلسي   منیرة 21038795 ممتاز1018.86  بـعین طایة1998-09-20

خالفي   نسیمة 21038852 مقبول1111.28  بـبرج منایل1998-11-29

العمراني   ھارون 21038897 قریب من الجید1212.40  بـبرج منایل1998-03-12

عزوك   ھناء 21038908 مقبول1310.00  بـعین طایة1998-06-08

خالفي   ولید 21038927 مقبول1411.20  بـحسین داي1998-06-21

بن نعمان   نور الھدى 21038889 جید1515.86  بـرغایة1999-03-24

أورادي   عماد 21038456 مقبول1611.76  بـالحراش1996-08-03

عبد الكبیر   لیلیا 21038613 جید جدا1716.00  بـبرج منایل1998-01-12

العكروف   لینة 21038619 مقبول1811.96  بـبرج منایل1998-02-19

كرار   لینا 21038617 جید1915.76  بـتیزي وزو1998-09-28

رامي   لبنى 21038602 مقبول2010.60  بـبرج منایل1998-11-08

سعود   مالیة 21038645 قریب من الجید2113.64  بـبرج منایل1998-01-19

ستیتي   مدینة 21038717 قریب من الجید2213.66  بـبرج منایل1998-12-16

بن زینة   ماریة 21038641 مقبول2310.06  بـبرج منایل1998-12-17

العربي باشا   محمد 21038670 مقبول2410.82  بـعین طایة1999-01-08
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حجراس   محمد 21038672 مقبول2510.56  بـبرج منایل1999-02-09

أمالل   مایا 21038646 قریب من الجید2613.10  بـتیزي وزو1999-03-07

بوداود   مریم 21038740 مقبول2710.92  بـتیزي وزو1996-06-30

حدو الحاج   منال 21038771 مقبول2810.08  بـبرج منایل1996-11-08

بلعمري   منال 21038774 مقبول2910.12  بـبرج منایل1997-04-25

سنجاق الدین   ملیكة 21038768 مقبول3011.02  بـبرج منایل1997-06-02

عجال   مسینیسا 21038762 جید جدا3116.36  بـبرج منایل1999-04-18

ضیف اهللا   فاروق 21038491 مقبول3210.12  بـتیزي وزو1998-01-19

بوقطوف   عبد الرحمان 21038370 مقبول3311.24  بـبرج منایل1996-01-22

قنون   عبد الحق 21038359 مقبول3411.76  بـبرج منایل1996-03-29

تاجر   عبد الرحمان 21038373 قریب من الجید3512.58  بـبرج منایل1997-01-16

جیاللي   عبد الحق 21038362 مقبول3611.82  بـأرزیو1999-02-21

حیرش   عبد الرحمان 21038388 مقبول3710.70  بـبرج منایل1998-05-24

عمارة   عبد السالم 21038401 قریب من الجید3812.22  بـالحراش1998-06-02

بن العمري   عبد اهللا 21038416 قریب من الجید3913.44  بـحسین داي1998-06-02

حمداوي   عبد اهللا 21038417 مقبول4011.72  بـبرج منایل1998-11-26

فاید   عبد الوھاب 21038424 قریب من الجید4113.52  بـبرج منایل1998-11-29

معاندي   سعید 21038207 مقبول4210.18  بـبرج منایل1995-04-07

عبد الحق   سفیان 21038214 مقبول4310.54  بـبرج منایل1995-06-09

بوطرشة   سیدعلي 21038275 مقبول4411.66  بـأم البواقي1996-07-06

زلماط   سمیة 21038255 مقبول4511.42  بـبرج منایل1998-06-01

جواب   سلینا 21038246 قریب من الجید4613.16  بـالقبة1998-08-08

حجلوم   سلیمة 21038244 قریب من الجید4713.92  بـبرج منایل1998-09-03

قداش   سلیم 21038242 جید4815.48  بـبرج منایل1998-11-28

لمداني   سلیا كریمة 21038225 جید جدا4916.66  بـاألبیار1999-03-10

طویلب   شیماء 21038309 مقبول5011.36  بـبرج منایل1996-07-30

جماعي   شكیر خیر اهللا 21038300 مقبول5110.74  بـبرج منایل1997-07-08

سبایا   صبرینة 21038316 مقبول5210.44  بـالحراش1997-11-16

عبد الكبیر   شھیناز 21038308 قریب من الجید5313.12  بـبرج منایل1999-03-21
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خالفي   رفیق 21038099 مقبول5410.84  بـبرج منایل1996-01-12

عكروف   رومایسة 21038108 مقبول5510.36  بـبرج منایل1997-09-30

شیباني   زكریاء 21038127 مقبول5610.20  بـبرج منایل1997-12-19

شیباني   زینب 21038151 جید5715.40  بـعین طایة1998-03-23

خدماجي   سارة 21038170 مقبول5810.18  بـبرج منایل1998-04-07

بوروبي   سارة 21038176 قریب من الجید5913.80  بـبرج منایل1998-09-12

بوشعنان   خولة 21038043 قریب من الجید6013.48  بـبرج منایل1998-10-18

عاشور   دنیازاد 21038056 جید جدا6117.14  بـیسر1999-01-13

تبیب   خیرة 21038047 مقبول6211.64  بـبولوغین1999-05-28

راتني   حمزة 21037998 مقبول6310.40  بـالرویبة1994-12-22

سالم   خدیجة 21038026 قریب من الجید6412.04  بـالقبة1997-08-25

أولداش   حیاة 21038018 قریب من الجید6512.86  بـذراع بن خدة1998-01-19

حمداش   جوھر 21037965 جید جدا6617.50  بـبرج منایل1998-08-25

لعریبي   أسماء 21037773 مقبول6711.42  بـالثنیة1997-01-07

حمادي   أحمد 21037758 مقبول6810.36  بـبرج منایل1997-06-16

صیاد   أمینة 21037824 مقبول6911.76  بـبرج منایل1998-02-07

سالمي   أحالم 21037752 مقبول7010.06  بـبرج منایل1998-09-28

خالفي   أسامة 21037767 قریب من الجید7113.66  بـبرج منایل1998-12-15

أمزیان   ایمان 21037918 قریب من الجید7212.62  بـجنات1997-03-06

دوراري   الفاروق 21037906 قریب من الجید7312.60  بـبرج منایل1997-11-06

بن نعمان   ادریس یحي 21037903 جید جدا7416.24  بـحسین داي1998-03-09
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عثماني   یاسر 21038942 مقبول110.58  بـذراع بن خدة1997-12-03

بلعید   یسرى 21038955 مقبول210.72  بـیسر1998-02-04

بن دحمان   یاسین 21038951 مقبول310.00  بـبرج منایل1998-03-13

أوزرالة   یاسین 21038952 قریب من الجید413.50  بـبرج منایل1998-07-06

میسوري   كریم 21038564 مقبول511.30  بـتیزي وزو1997-10-30

أم راسي   كریم 21038565 مقبول611.02  بـبرج منایل1998-06-12

عمارة   مونیة 21038802 قریب من الجید713.62  بـبرج منایل1998-03-16

بكري   نور الھدى 21038876 قریب من الجید813.24  بـبرج منایل1998-08-10

بن موھوب   نھاد 21038859 مقبول910.04  بـالرغایة1998-08-15

لوناس   میریام 21038803 جید1014.52  بـتیزي وزو1999-02-17

ردواني   وریدة 21038913 مقبول1110.78  بـبرج منایل1995-08-08

محلوس   وسام 21038914 مقبول1210.26  بـبرج منایل1996-04-09

عمي علي   وسام 21038916 مقبول1310.90  بـبرج منایل1997-08-25

عاشوري   وفاء 21038921 مقبول1411.52  بـالقبة1998-02-07

لطرش   وسام 21038920 مقبول1510.10  بـبني مسوس1998-11-22

جواب   وردة 21038912 مقبول1611.88  بـحسین داي1998-12-23

بختي   ھجیرة 21038900 جید1715.52  بـدلس1999-05-06

یزید   علجیة 21038447 مقبول1810.46  بـأیت یحیى موسى1996-01-08

بن مدربل   علي 21038451 مقبول1911.34  بـبرج منایل1996-06-24

یحیاوي   عصام 21038444 مقبول2011.00  بـعین طایة1998-01-21

أسكلو   فؤاد 21038473 قریب من الجید2112.86  بـعین طایة1999-01-24

ویلم   المیة 21038596 مقبول2211.06  بـبرج منایل1997-02-12

سعدو   لیندة 21038627 مقبول2310.18  بـبرج منایل1998-03-05

بومشدة   لمین 21038604 مقبول2410.88  بـبرج منایل1998-04-20
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حوالي   لینة 21038621 مقبول2510.48  بـبرج منایل1998-08-13

أیت طاھر   لیدیة 21038608 قریب من الجید2612.52  بـبرج منایل1998-10-01

بن یطو   لبنى 21038603 جید2715.98  بـیسر1999-03-26

حنیفي   محمد 21038653 مقبول2810.86  بـالقبة1996-07-27

صدقاوي   محمد نجیب 21038707 مقبول2910.12  بـبرج منایل1996-08-08

سحري   محمد المین 21038704 مقبول3010.14  بـبرج منایل1997-07-31

كواش   محمد 21038666 مقبول3110.46  بـبرج منایل1998-05-27

إزوین   محمد األمین 21038692 مقبول3210.18  بـعین طایة1998-06-20

حمیسي   محمد أنیس 21038688 قریب من الجید3313.88  بـبرج منایل1999-08-13

بوحدیدي   منال 21038772 مقبول3411.14  بـبرج منایل1997-01-12

خالي   مریم 21038746 مقبول3510.66  بـتیزي وزو1997-07-19

بن نعمان   مریم 21038753 مقبول3611.96  بـحسین داي1998-03-28

صایفي   ملیسة 21038766 جید جدا3716.48  بـبرج منایل1998-05-15

دحنون   ملیسة 21038767 مقبول3810.38  بـتیزي وزو1998-08-20

حمزاوي   فریال 21038518 مقبول3910.60  بـحسین داي1997-11-23

زیدي   فاروق 21038490 مقبول4010.18  بـاألبیار1998-01-11

علوان   فخر الدین 21038509 مقبول4110.84  بـبرج منایل1998-03-20

بلعزوز   فرح 21038513 قریب من الجید4213.94  بـبرج منایل1998-12-04

أوزرالة   فاطمة الزھراء 21038500 مقبول4310.60  بـحسین داي1998-12-05

حنافي   عبد الرحمان 21038371 مقبول4411.06  بـبرج منایل1996-06-13

بن دیة   عبد الحق 21038361 مقبول4511.88  بـبرج منایل1998-07-18

عبد الجبار   عبد الرحمان عبد الحفیظ 21038391 مقبول4611.38  بـبرج منایل1995-08-24

زمور   عبد المالك 21038418 جید جدا4716.86  بـبرج منایل1998-03-03

صحراوي   سلیم 21038226 قریب من الجید4812.18  بـبرج منایل1995-01-29

أورداش   سعید 21038209 مقبول4910.98  بـحسین داي1996-08-10

قدور   سمیرة 21038262 قریب من الجید5012.30  بـبولوغین1997-11-29

مسلوب   سھیلة 21038267 قریب من الجید5112.84  بـبرج منایل1998-10-14

سباح   سارة 21038189 قریب من الجید5213.16  بـسیدي محمد1998-12-31

زموري   شھیناز 21038304 مقبول5311.42  بـبرج منایل1996-07-13
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عمي   صبرینة 21038315 مقبول5410.96  بـبرج منایل1996-08-11

كنون   سیلیا 21038290 مقبول5510.00  بـالثنیة1997-08-04

خالم   صبرینة 21038318 مقبول5611.04  بـبرج منایل1998-01-24

دروازي   صبرینة 21038319 مقبول5711.66  بـحسین داي1998-06-07

مشایري   صبرینة 21038322 مقبول5811.38  بـعین طایة1998-10-23

إغیل   شانز 21038296 جید جدا5916.48  بـبرج منایل1998-12-10

عزون   رشید 21038093 مقبول6010.42  بـحسین داي1997-02-07

بن تورة   سارة 21038163 مقبول6110.96  بـبرج منایل1997-04-14

عمروس   زكیة 21038140 مقبول6211.02  بـبرج منایل1997-10-03

دحمان   زینب 21038150 مقبول6310.42  بـبرج منایل1998-01-06

ربیحي   زھرة 21038142 جید6414.12  بـبرج منایل1998-01-16

فضیل   سارة 21038168 جید6515.36  بـبرج منایل1998-01-17

بورنیسة   ریم 21038118 جید6615.26  بـبرج منایل1998-01-30

بوحمادوش   سارة 21038169 جید6714.12  بـبرج منایل1998-02-16

براشد   رقیة 21038106 جید6814.20  بـبرج منایل1998-02-17

شابور   ریان 21038116 جید جدا6916.50  بـعین طایة1998-06-06

سالمي   سارة 21038175 قریب من الجید7013.32  بـبرج منایل1998-09-01

خیثر   رسیم 21038088 مقبول7110.08  بـالقبة1998-12-01

أوسعادة   رومیسة 21038109 مقبول7210.24  بـبرج منایل1999-02-08

بن نبري   خولة 21038041 مقبول7310.74  بـبرج منایل1998-06-09

تومي   رائد 21038060 مقبول7411.50  بـبرج منایل1998-09-02

كنتور   رحمة 21038077 مقبول7510.52  بـعین طایة1999-02-27

باكري   حمزة 21037999 مقبول7610.72  بـحسین داي1996-07-24

عاشور   بدر الدین 21037938 جید7714.22  بـبولوغین1998-05-24

سیدعلي   بالل 21037947 قریب من الجید7812.16  بـبرج منایل1998-08-03

یزید   حسناء 21037972 جید7914.04  بـسیدي عیش1998-08-04

شالل   حنان 21038010 قریب من الجید8013.86  بـبرج منایل1998-08-04

بورنیسة   حسنى 21037973 مقبول8110.88  بـبرج منایل1998-08-22

عجوط   خالد 21038021 مقبول8210.78  بـبرج منایل1999-03-21
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عاشور   أوسامة 21037849 مقبول8310.04  بـبرج منایل1995-01-12

كنتور   إكرام 21037873 مقبول8411.82  بـبرج منایل1995-07-01

عجال   إبتسام 21037861 مقبول8511.50  بـبرج منایل1996-03-14

شیح   إسماعیل 21037870 مقبول8611.20  بـبرج منایل1996-03-18

عبد الحق   أسماء 21037772 مقبول8711.74  بـبرج منایل1996-07-22

أورادي   إسالم 21037865 قریب من الجید8812.02  بـبرج منایل1996-09-22

أبكسیس   إسالم 21037866 مقبول8911.30  بـبرج منایل1996-11-23

أبعزیز   إلھام 21037874 جید9015.04  بـعین طایة1998-02-18

بن یحي   أنور 21037841 مقبول9111.40  بـبرج منایل1998-02-25

بكري   إسالم 21037868 مقبول9211.74  بـبرج منایل1998-05-25

عقرانیو   إسالم 21037869 مقبول9311.28  بـحسین داي1998-06-05

سلیماني   أیوب 21037858 مقبول9410.26  بـالثنیة1998-07-12

عشایبو   أمینة 21037838 قریب من الجید9512.04  بـسیدي أمحمد1998-09-04

أومراسي   أمال 21037796 مقبول9610.34  بـبرج منایل1998-09-14

سعداوي   إبتسام 21037863 مقبول9711.04  بـبرج منایل1998-09-24

بوشعنان   أمیرة 21037811 مقبول9811.20  بـبرج منایل1998-11-30

سباح   أمال 21037797 جید9915.20  بـسیدي محمد1998-12-31

فضیل   بدر الدین 21037927 مقبول10010.36  بـدلس1995-09-28

بوجنان   الیاسمین 21037911 مقبول10111.28  بـبرج منایل1997-07-22

كواش   إیمان 21037897 مقبول10210.34  بـبرج منایل1998-11-16
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بن بعیود   وھیبة 21038940 قریب من الجید112.52  بـبرج منایل1998-12-02

فوزاري   كھینة 21038576 مقبول210.06  بـتیزي وزو1996-01-07

توارقیت   فضیلة 21038539 مقبول311.90  بـبرج منایل1997-09-29

عودیة   كمال 21038572 مقبول411.78  بـالثنیة1998-08-15

شادلي   فلة 21038547 جید515.16  بـبرج منایل1998-10-22

صابر   نھال 21038860 مقبول610.44  بـبرج منایل1995-08-03

عودة   نوال 21038863 مقبول710.60  بـحسین داي1997-08-11

شیبان   نور الھدى 21038873 جید814.62  بـبرج منایل1998-05-28

زرار   نور الھدى 21038875 قریب من الجید912.28  بـبرج منایل1998-06-03

فضل اهللا   منال 21038790 جید جدا1016.70  بـعین طایة1998-10-10

شاوش   نجمة 21038819 مقبول1110.68  بـبرج منایل1998-11-18

بلقاسمي   ولید 21038925 مقبول1211.72  بـبرج منایل1997-08-08

عوداش   وسام 21038918 مقبول1310.06  بـبرج منایل1998-01-25

خودي   وسام 21038919 جید1414.50  بـبرج منایل1998-02-03

بعوالي   ھانیة 21038898 قریب من الجید1513.30  بـالحراش1998-10-26

خطار   نور الھدى 21038888 مقبول1610.12  بـسیدي امحمد1999-01-22

سباع   ھاجر 21038896 مقبول1710.94  بـالثنیة1999-06-05

طالب   عدالن 21038440 قریب من الجید1812.40  بـبرج منایل1996-04-26

خودي   علي 21038450 مقبول1910.98  بـتیزي وزو1996-06-09

عیشون   فاتح 21038477 مقبول2011.80  بـبرج منایل1997-07-27

تواتي   لینة 21038618 مقبول2110.36  بـعین طایة1997-12-12

قھلوز   لبنة 21038598 مقبول2211.14  بـذراع بن خدة1998-10-01

بوكایس   لیلیا 21038614 جید2314.86  بـبرج منایل1999-06-02

دیھة   محمد 21038654 قریب من الجید2412.24  بـتیزي وزو1996-09-25
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عاشور   محمد 21038664 مقبول2511.06  بـبرج منایل1998-02-15

حمبلي   مروان 21038719 مقبول2611.64  بـاألخضریة1998-05-31

قالمي   مروان 21038720 مقبول2710.46  بـدلس1998-07-25

بعوالي   مایسة 21038647 مقبول2810.70  بـبرج منایل1998-08-24

مشیش   محمد 21038667 جید2914.22  بـبرج منایل1998-09-03

بوزرار   محمد أمین 21038675 قریب من الجید3012.86  بـتیزي غنیف1998-09-22

عبد الكبیر   محمد أمین 21038676 مقبول3111.78  بـبرج منایل1998-10-14

غمراسي   محمد أمین 21038677 جید جدا3216.90  بـبرج منایل1999-02-10

خودي   مایسة 21038648 قریب من الجید3313.52  بـبرج منایل1999-08-09

عقاد   مروة أمال 21038724 جید جدا3416.22  بـباب الواد1999-09-02

مشیبش   مصطفى 21038765 مقبول3510.20  بـبرج منایل1998-06-04

عقوني   مریم 21038760 قریب من الجید3613.86  بـحسین داي1998-11-23

فضیل   مریم 21038761 جید3715.58  بـبرج منایل1999-09-29

ربیحي   فاطمة الزھرة 21038503 مقبول3810.90  بـبرج منایل1996-02-11

ربیع شریف   فاطمة زھرة 21038505 مقبول3911.62  بـتیزي وزو1996-11-17

زیتوني   فریال 21038519 جید4014.96  بـبرج منایل1998-01-18

بعوالي   فریال 21038523 قریب من الجید4113.64  بـبرج منایل1999-02-27

بن یحي   عبد العزیز 21038405 مقبول4211.66  بـبرج منایل1996-10-25

قراش   عبد الكریم 21038411 مقبول4310.86  بـبرج منایل1997-03-27

حنین   عبد العزیز 21038406 مقبول4410.46  بـبرج منایل1997-05-07

محفوظ   عبدالنور 21038425 قریب من الجید4512.82  بـبرج منایل1998-03-28

أیت عمار   سیدعلي 21038276 مقبول4611.00  بـبرج منایل1997-12-11

كبابي   سعدیة 21038204 مقبول4711.82  بـیسر1998-02-11

زیتوني   سمیة 21038254 مقبول4811.74  بـبرج منایل1998-03-05

أوكراك   سماح 21038248 مقبول4910.44  بـبرج منایل1998-07-17

مختاري   سمیة 21038256 مقبول5011.82  بـبرج منایل1998-08-19

مرابط   سعیدة 21038213 جید5114.40  بـبرج منایل1998-09-09

أوزرالة   سامي 21038192 مقبول5211.12  بـسیدي أمحمد1998-09-20

طوبال   سلیم 21038241 جید5315.08  بـبوغني1998-09-29
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ایت عمار   سماح 21038250 جید5415.74  بـعین طایة1998-10-03

سعیدي   سوسن 21038268 مقبول5511.02  بـبرج منایل1998-10-17

مداح   سفیان 21038217 قریب من الجید5613.88  بـبرج منایل1998-12-04

حمزاوي   سارة 21038190 مقبول5710.88  بـبرج منایل1999-01-08

بریك   شریھان 21038299 مقبول5810.48  بـبرج منایل1996-08-07

رزقان   صالح 21038313 جید5914.86  بـعین طایة1998-02-15

عثماني   صوریا 21038327 قریب من الجید6012.28  بـبرج منایل1998-04-02

فاید   صالح الدین 21038324 قریب من الجید6113.80  بـبرج منایل1998-12-08

باكري   رشید 21038092 مقبول6210.86  بـبرج منایل1995-10-03

عیسي   سارة 21038162 مقبول6310.72  بـبرج منایل1996-08-16

ولد باحة   سارة 21038165 مقبول6410.00  بـبرج منایل1997-06-03

بن فوزاري   سارة 21038166 مقبول6511.52  بـبرج منایل1997-07-19

بوصالح   زھرة 21038141 مقبول6611.90  بـبرج منایل1997-10-30

عزوك   رقیة 21038105 قریب من الجید6713.92  بـبرج منایل1998-02-17

أیت عمار   ریم 21038119 مقبول6811.28  بـالحراش1998-03-01

لیف   ریمة 21038120 مقبول6911.06  بـبرج منایل1998-05-10

سحنون   ریاض 21038114 قریب من الجید7012.14  بـبرج منایل1998-09-16

ایزم   رشدى 21038090 قریب من الجید7112.38  بـتیزي وزو1998-12-08

دامیر   خلیدة 21038038 مقبول7210.40  بـبرج منایل1996-04-07

ھاللي   خیرة 21038045 قریب من الجید7312.98  بـبرج منایل1997-07-09

تالجادي   دونیا 21038057 مقبول7410.82  بـحسین داي1997-07-14

فراجي   دنیا 21038051 قریب من الجید7512.52  بـبرج منایل1997-08-16

ایدار عبد اهللا   رانیة 21038072 مقبول7611.24  بـرغایة1999-02-28

علوان   راضیة 21038066 قریب من الجید7712.42  بـتیزي وزو1999-03-24

بومزراق   رانیة 21038073 قریب من الجید7813.76  بـبرج منایل1999-06-23

زروقي   حیاة 21038014 مقبول7910.84  بـتیزي وزو1996-02-27

توزویرت   بسمة 21037940 مقبول8010.04  بـبرج منایل1996-04-03

بلقاسمي   حوسنة 21038013 مقبول8110.56  بـبرج منایل1996-05-31

بلیل   حسینة 21037977 مقبول8211.34  بـبرج منایل1997-07-01
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قادر   جمیلة 21037963 مقبول8311.10  بـبرج منایل1998-04-08

مداحي   حكیم 21037993 مقبول8410.78  بـبرج منایل1998-06-28

عزیزي   بدر الدین 21037939 قریب من الجید8513.22  بـبرج منایل1998-07-09

بن یحي   حنان 21038011 مقبول8610.38  بـبرج منایل1998-11-12

بوضربة   حسام 21037969 مقبول8711.06  بـبرج منایل1999-02-08

حملیل   أحالم 21037747 مقبول8810.68  بـبرج منایل1996-01-11

مداحي   إسماعیل إسالم 21037871 مقبول8910.40  بـتیزي وزو1996-09-16

حوغني   أحمد 21037759 مقبول9010.20  بـحسین داي1997-08-18

بوعفاد   أغیالس 21037791 مقبول9111.66  بـتیزي وزو1998-06-11

حضري   أحمد 21037760 جید9214.16  بـعین طایة1998-07-23

ایزم   أحمد 21037761 جید9315.98  بـبرج منایل1998-09-28

تیخیزي   أماني 21037798 قریب من الجید9412.96  بـبرج منایل1998-12-08

نزلیوي   ایمان 21037914 مقبول9510.94  بـبرج منایل1995-01-21

قراش   ایمان 21037917 مقبول9611.76  بـبرج منایل1996-05-15

موسوني   اكرام 21037905 مقبول9711.80  بـحسین داي1997-11-09

بلقاضي   اسماء 21037904 جید9815.50  بـالثنیة1998-04-06

شاوش   ایمان 21037922 قریب من الجید9912.46  بـبرج منایل1998-04-30

خودي   الیاس 21037910 قریب من الجید10013.06  بـبرج منایل1998-06-07

لوزاعي   بایة 21037925 مقبول10111.54  بـبرج منایل1998-11-14
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بصدیق   یاسمین 21038946 مقبول111.70  بـبرج منایل1998-03-28

قصراوي   یسرى 21038957 قریب من الجید213.74  بـحسین داي1998-09-22

مغنیني   سید علي 21039016 قریب من الجید312.33  بـتیزي وزو1997-05-13

صالي   یونس 21038988 مقبول410.64  بـبرج منایل1997-10-14

شاوشي   یونس 21038989 مقبول511.64  بـعین طایة1999-08-09

رومان   فوزي 21038549 قریب من الجید612.96  بـبرج منایل1998-09-10

مخفي   كاتیة 21038559 مقبول711.38  بـعین طایة1998-10-23

دراح   فوزیة 21038550 قریب من الجید812.74  بـبرج منایل1998-10-31

زیدي   نسیم 21038849 مقبول911.54  بـبرج منایل1998-05-14

بن عكوش   مولود 21038801 مقبول1010.80  بـبرج منایل1998-06-06

قداش   نریمان 21038825 قریب من الجید1113.38  بـبرج منایل1998-09-08

قاسي   نبیل 21038812 مقبول1210.58  بـالبلیدة1999-01-31

قاسي   نبیلة 21038814 مقبول1310.12  بـالبلیدة1999-01-31

زیدي   وردة 21038911 قریب من الجید1412.40  بـحسین داي1998-10-06

دریاس   ھیبة 21038909 مقبول1511.14  بـبرج الكیفان1998-11-01

تالھوبري   عقیلة 21038445 مقبول1611.32  بـبرج منایل1996-10-23

توریرت   غزالن 21038468 مقبول1710.90  بـحسین داي1998-04-01

حمادن   علجیة 21038448 مقبول1811.96  بـبرج منایل1998-04-26

عمروس   عثمان 21038439 مقبول1911.00  بـبرج منایل1998-07-17

بن عمروش   عزیز 21038443 مقبول2011.84  بـعین طایة1998-08-09

بیرو   كوسیلة 21038592 مقبول2110.08  بـبرج منایل1994-06-11

خلیفي   المیة 21038593 قریب من الجید2212.48  بـتیزي وزو1995-03-10

مسكین   لبنى 21038599 مقبول2311.36  بـبرج منایل1996-11-03

مقداش   لیندة 21038626 مقبول2411.54  بـبرج منایل1998-01-14

297من239:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برج منایل | منایل .المتوسطة الجدیدة برج | 35278: المؤسسة  

ربیحي   المیة 21038597 جید2515.20  بـبرج منایل1998-07-22

بوقاوة   لینة 21038622 جید2615.50  بـبرج منایل1998-08-29

خلف اهللا   محمد 21038659 قریب من الجید2712.00  بـبرج منایل1997-06-28

بلوناس   مالك 21038643 قریب من الجید2813.38  بـبرج منایل1998-01-08

غمراسي   محمد 21038669 قریب من الجید2913.88  بـبرج منایل1998-10-28

أیت قاسم   منال 21038776 مقبول3011.28  بـبرج منایل1997-11-11

أوعبد السالم   مریم 21038751 مقبول3111.40  بـبرج منایل1998-03-09

رافع   مریم 21038755 قریب من الجید3213.79  بـدمشق1998-05-20

بن تفات   مریم 21038758 جید جدا3316.08  بـحسین داي1998-10-09

إفیرس   فریال 21038522 مقبول3410.02  بـبرج منایل1998-12-10

فاید   فاطمة الزھراء 21038501 قریب من الجید3512.24  بـبرج منایل1999-01-26

بن تفات   فاطمة الزھراء 21038502 جید جدا3616.44  بـبرج منایل1999-07-25

راتني   عبد الرحمان 21038376 مقبول3711.00  بـحسین داي1997-07-04

جوادي   طارق 21038347 مقبول3811.86  بـبرج منایل1998-04-15

واعمر   عبد الحكیم 21038363 جید3914.42  بـتیزي وزو1998-09-12

خرمیمون   صونیا یاسمین 21038341 مقبول4011.58  بـبولوغین1999-01-02

وكریف   عبد الرؤوف سعد الدین 21038366 جید4114.26  بـمدیة1999-07-02

جبوري   عبد اهللا 21038415 مقبول4210.90  بـبرج منایل1998-02-16

زروقي   عبد الرحمان 21038389 جید4314.06  بـبرج منایل1998-06-30

بن عمروش   عبد السالم 21038403 قریب من الجید4412.58  بـعین طایة1998-08-09

واشك   عبد الرحیم 21038392 قریب من الجید4512.16  بـعین طایة1998-09-10

حنافي   سید علي 21038272 مقبول4611.12  بـبرج منایل1997-04-04

حاوشین   سعید 21038212 قریب من الجید4712.06  بـحسین داي1998-08-02

خالفي   سعاد 21038201 مقبول4810.36  بـبرج منایل1998-08-25

یعقوب   سمیة 21038257 مقبول4910.80  بـبولوغین1998-10-10

بن سعید   صبرینة 21038317 مقبول5010.84  بـبرج منایل1997-11-22

عناب   سیلیا 21038291 مقبول5111.24  بـبرج منایل1998-01-12

تحانوت   شھیرة 21038303 مقبول5211.92  بـبرج منایل1998-10-03

أونسلي   شھیناز 21038307 جید5315.90  بـبرج منایل1998-10-05
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إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| برج منایل | منایل .المتوسطة الجدیدة برج | 35278: المؤسسة  

خالفي   سارة 21038158 مقبول5410.16  بـبرج منایل1994-02-19

بخالي   زینب 21038152 مقبول5510.94  بـبرج منایل1998-04-17

حجراس   ریمة 21038121 مقبول5611.13  بـبرج منایل1998-05-12

طشرت حسن   زینب 21038153 جید جدا5716.66  بـبرج منایل1998-07-03

معوش   زینب 21038154 مقبول5810.96  بـبرج منایل1998-08-06

سعداوي   رضا 21038096 مقبول5910.14  بـبرج منایل1998-08-24

تومي   رانیة 21038068 مقبول6010.18  بـبرج منایل1997-06-12

شایب   خیرة 21038046 قریب من الجید6112.10  بـبرج منایل1997-07-13

بورایة   خولة 21038042 مقبول6210.98  بـبرج منایل1998-08-28

إیقونان   رحمة 21038076 قریب من الجید6312.92  بـالحراش1999-01-20

الھزالوي   حسام 21037966 مقبول6410.16  بـبرج منایل1995-04-15

بورسوطي   حمیدة 21038004 قریب من الجید6512.26  بـبرج منایل1996-02-07

خیذر   حیاة 21038016 مقبول6611.04  بـبرج منایل1996-07-10

بن تارزي   حیاة 21038017 مقبول6710.32  بـحسین داي1996-08-07

زرقي   خدیجة 21038023 مقبول6810.12  بـبرج منایل1996-12-05

خلف اهللا   بسمة 21037941 مقبول6910.34  بـبرج منایل1997-05-19

جمال   تینھینان 21037958 مقبول7011.48  بـتیزي وزو1997-10-12

جبري   تقي الدین 21037955 مقبول7110.14  بـبرج منایل1998-10-09

صادق   أمین 21037814 مقبول7210.58  بـبرج منایل1997-07-14

زیاني   أنیس لطفي 21037847 مقبول7311.18  بـرأس جنات1998-02-28

سیلم   إلیاس 21037877 جید7414.16  بـحسین داي1998-08-04

مزیدي   إیمان 21037891 قریب من الجید7512.08  بـبرج منایل1997-10-01

بشار   إیمان 21037892 قریب من الجید7612.60  بـبرج منایل1997-10-16
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دیغاش   فاطمة 21038976 مقبول111.96  بـعین بسام1993-03-23

ناصف   علي 21038975 قریب من الجید212.77  بـالحراش1994-07-03

بیشور   رزیقة 21038972 قریب من الجید313.58  بـبوغني1996-03-27

عمران   منیر 21038977 قریب من الجید413.71  بـالحراش1998-04-03

بن سلیماني   سلیمان 21038974 جید514.54  بـعین بسام1998-11-25

براھیمي   سریا 21038973 جید615.46  بـالحراش1999-02-08
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بعیو   یونس 21039365 مقبول111.72  بـبرج منایل1995-07-06

خرمیمون   نوال 21039349 مقبول211.65  بـبرج منایل1996-05-20

قاسیمي   یاسمین 21039359 جید314.54  بـبوروبة1998-07-22

عودیة   نور الدین 21039351 مقبول410.78  بـبرج منایل1998-07-28

موسوني   یاسین 21039362 مقبول510.61  بـبرج منایل1998-10-12

یحوي   یانس 21039363 جید جدا616.07  بـبرج منایل1999-01-06

شیخ   ھدى 21039356 مقبول710.87  بـعین طایة1999-05-07

وھیب   ھاجر 21039355 جید جدا816.09  بـبرج منایل1999-12-14

جدي   لیلى 21039301 مقبول910.72  بـالناصریة1994-10-16

بن خالد   كریمة 21039291 مقبول1010.24  بـبرج منایل1994-12-11

بنور   محمد 21039312 مقبول1111.52  بـبرج منایل1995-05-02

حجروات   محمد یامین 21039318 مقبول1211.33  بـبرج منایل1996-04-09

مخلوف   محمد 21039313 مقبول1310.54  بـذراع بن خدة1996-06-21

عیسي   لیندة 21039305 قریب من الجید1412.63  بـبرج منایل1996-07-05

بوعقلین   مقران 21039327 قریب من الجید1512.02  بـتیزي وزو1996-09-30

تدریست   المیة 21039298 مقبول1610.61  بـتیزي وزو1997-01-13

سباع   كاتیة 21039288 مقبول1710.54  بـبرج منایل1997-03-09

صدقاوي   كاتیة 21039289 قریب من الجید1812.02  بـتیزي وزو1997-06-16

سید   مریم 21039322 قریب من الجید1913.87  بـالحراش1998-01-28

بن علي   المیة 21039299 جید2015.22  بـالشلف1999-02-03

میصراوي   لیدیا 21039300 قریب من الجید2112.20  بـحسین داي1999-04-08

طالب   كوسیلة 21039297 جید2215.06  بـسیدي أمحمد1999-06-16

تومي   لینة 21039303 جید جدا2316.78  بـبرج منایل1999-07-23

شندري   سید علي 21039225 مقبول2410.44  بـبرج منایل1994-03-01

297من243:  الصفحة  
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خلیف   سھیلة 21039223 مقبول2510.28  بـباب الواد1995-07-26

عیسات   سلیمان 21039219 مقبول2610.07  بـالناصریة1995-09-24

بلحمري   طاوس 21039250 مقبول2711.61  بـبرج منایل1995-09-24

شیخ   رمضان 21039207 مقبول2810.83  بـبرج منایل1996-02-07

عشایبو   حیاة 21039200 مقبول2910.41  بـالناصریة1996-02-23

لعالمي   حمیدوش 21039198 مقبول3010.46  بـبرج منایل1996-04-23

رحموني   عبد الكریم 21039256 مقبول3110.74  بـباب الواد1996-04-27

سباع   خالد 21039201 قریب من الجید3212.52  بـبرج منایل1996-08-01

بوزناد   سارة 21039210 مقبول3311.98  بـبرج منایل1996-09-22

تدریست   دیھیة 21039204 مقبول3410.39  بـتیزي وزو1996-10-03

أمزیان   عادل 21039252 قریب من الجید3512.46  بـبرج منایل1997-03-02

عیسات   سیلیا 21039239 مقبول3611.63  بـبرج منایل1997-04-12

زروال   سیدعلي 21039227 مقبول3710.57  بـالحراش1997-07-23

أكبیبوش   سارة سمیرة 21039214 مقبول3810.70  بـحسین داي1997-09-29

عقرانیو   غنیة 21039262 قریب من الجید3912.67  بـبرج منایل1998-01-10

عیسات   صونیة 21039248 جید4015.50  بـبرج منایل1998-01-13

بعیش   سارة 21039212 قریب من الجید4112.59  بـالناصریة1998-03-01

العباسي   حمزة 21039196 قریب من الجید4212.24  بـبرج منایل1998-03-27

شندري   فلة 21039274 مقبول4310.91  بـبرج منایل1998-07-06

عرفوني   قاسي 21039277 مقبول4411.70  بـبرج منایل1998-09-15

بلقاسمي   حجیلة 21039192 قریب من الجید4513.44  بـبرج منایل1998-09-16

أوبراھم   صبرینة 21039245 جید4614.72  بـبرج منایل1998-09-26

أعراب   سیلیا 21039241 قریب من الجید4712.48  بـبرج منایل1999-01-20

تدریست   سامیة 21039216 مقبول4810.56  بـتیزي وزو1999-02-20

مجاد   فاطمة 21039267 قریب من الجید4913.07  بـالحراش1999-06-08

خادیر   صارة 21039244 جید5015.43  بـتیزي وزو1999-12-02

عكوش   اینال 21039171 مقبول5110.59  بـتیزي وزو1994-09-09

خرمیمون   أمال 21039149 مقبول5210.85  بـعین طایة1994-10-08

میصراوي   ابراھیم 21039160 مقبول5310.30  بـدلس1994-12-24

297من244:  الصفحة  
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خلوات   أنیس 21039155 قریب من الجید5412.30  بـبرج منایل1996-01-09

تاقي   أحمد 21039141 مقبول5511.74  بـالناصریة1997-01-10

لوني   أحمد 21039142 مقبول5610.65  بـبرج منایل1997-04-02

با أحمد   ایمان 21039170 مقبول5711.54  بـبرج منایل1997-04-19

عیسي   أنیس 21039156 مقبول5811.76  بـبرج منایل1997-05-01

سعودي   أحمد 21039143 مقبول5910.96  بـبرج منایل1998-01-01

حمادي   أغیالس 21039147 جید6014.67  بـبرج منایل1998-01-23

منداس   أمازیغ 21039148 مقبول6111.50  بـعین طایة1998-01-23

خرمیمون   بیالل 21039176 مقبول6211.37  بـذراع بن خدة1998-05-04

شیخ   أعمر 21039146 جید6315.00  بـبرج منایل1998-12-27

بیرو   بالل 21039173 مقبول6411.63  بـبرج منایل1999-03-17

منداس   تنھینان 21039177 مقبول6510.69  بـبرج منایل1999-09-25
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بویحیاوي   نجمة 21039346 مقبول111.96  بـبرج منایل1998-01-30

لعمة   نادیة 21039342 مقبول211.11  بـیسر1998-04-20

فقیر   نجاة 21039345 جید315.41  بـتیزي وزو1998-08-01

قالل   یسمینة 21039364 جید414.54  بـبرج منایل1998-09-28

غیاط   مھدي 21039340 قریب من الجید512.70  بـبرج منایل1998-11-07

بن خالد   وئام 21039357 مقبول610.85  بـالحراش1998-12-12

وھیب   نادیة 21039343 قریب من الجید713.39  بـبرج منایل1999-06-25

حمیش   كریمة 21039290 مقبول810.50  بـبرج منایل1993-09-29

صحراوي   كریمة 21039292 مقبول910.72  بـبرج منایل1995-03-02

یاسع   كریمة 21039293 مقبول1011.87  بـتیزي وزو1995-04-27

دحماني   لیندة 21039304 مقبول1111.57  بـتیزي وزو1996-03-11

موساوي   محمد 21039314 قریب من الجید1212.43  بـبرج منایل1996-07-14

مكیري   لیندة 21039306 مقبول1311.44  بـبرج منایل1996-12-17

منداس   مسینیسا 21039325 قریب من الجید1412.41  بـبرج منایل1997-02-05

مكیري   لیندة 21039307 قریب من الجید1512.43  بـحسین داي1997-04-16

حریر   مصطفى 21039326 قریب من الجید1613.31  بـبرج منایل1998-01-16

بحیري   لیلیة 21039302 جید1714.69  بـعین طایة1998-08-23

شریفي   مریم 21039323 مقبول1810.65  بـبرج منایل1998-09-26

مزیان   محمد 21039315 قریب من الجید1913.41  بـتیزي وزو1998-10-02

بعیش   محمد لمین 21039317 قریب من الجید2013.11  بـباب الوادي1998-10-24

حماني   مریم 21039324 قریب من الجید2112.94  بـالقبة1998-12-09

موساوي   كمال 21039294 جید2214.81  بـبرج منایل1999-12-03

لعمة   جمیلة 21039191 قریب من الجید2312.44  بـتیزي وزو1994-12-15

یاسع   فرحات 21039268 قریب من الجید2412.69  بـبرج منایل1995-08-18
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جمال   فرحات 21039269 مقبول2510.11  بـبرج منایل1996-02-08

مزیان   سید علي 21039226 مقبول2610.76  بـبرج منایل1996-04-25

عرفوني   عبد الھادي 21039257 مقبول2710.26  بـبرج منایل1996-06-03

عاللو   ذھبیة 21039205 مقبول2810.37  بـالناصریة1996-07-05

باسي   جمال 21039190 قریب من الجید2912.09  بـبرج منایل1996-07-26

خلوي   سومایة 21039224 مقبول3011.81  بـتیزي وزو1996-09-12

سید   فریال 21039272 مقبول3111.30  بـبرج منایل1997-01-10

العیادي   سمیة 21039220 مقبول3210.59  بـبرج منایل1997-04-07

أوبراھم   حنان 21039199 مقبول3311.17  بـبرج منایل1997-06-15

كوبا   سیلیا 21039240 قریب من الجید3412.78  بـبرج منایل1997-07-09

بحیري   سارة 21039211 مقبول3510.85  بـبرج منایل1997-08-08

حمار   تینھینان 21039188 مقبول3610.46  بـحسین داي1997-09-17

درموم   رابح 21039206 مقبول3711.06  بـبرج منایل1997-12-22

مسدوي   حمزة 21039195 مقبول3811.44  بـبرج منایل1997-12-28

عیسات   خالد 21039202 قریب من الجید3913.13  بـبرج منایل1998-01-16

عشایبو   فؤاد 21039265 قریب من الجید4012.65  بـبرج منایل1998-02-01

خضراوي   صھیب 21039247 جید4114.26  بـبرج منایل1998-02-28

عیسات   حسین 21039193 مقبول4211.13  بـالرویبة1998-03-02

ھارون   فطیمة 21039273 قریب من الجید4312.52  بـبرج منایل1998-03-22

مكیري   عبد الحق 21039253 قریب من الجید4413.02  بـبرج منایل1998-05-18

شماعلة   صلیحة 21039246 مقبول4510.04  بـتیز وزو1998-06-20

بلقاید   صارة 21039243 مقبول4611.30  بـتیزي وزو1998-07-29

باسي   ثیاللي 21039189 مقبول4711.94  بـذراع بن خدة1998-09-03

بوعبیدة   غیالس 21039264 قریب من الجید4813.39  بـبرج منایل1998-09-30

بوروبي   سناء 21039222 قریب من الجید4913.22  بـتیزي وزو1998-10-22

بشار   حسین 21039194 مقبول5010.30  بـبرج منایل1998-10-31

حماني   سارة 21039213 قریب من الجید5112.96  بـالقبة1998-12-09

سالم   حمزة 21039197 قریب من الجید5213.48  بـبرج منایل1999-02-26

باشا   خالد 21039203 مقبول5310.89  بـباب الواد1999-03-28

297من247:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الناصریة | متوسطة عشایبو السعید الناصریة  | 35290: المؤسسة  

أوبراھم   صونیة 21039249 قریب من الجید5413.24  بـتیزي وزو1999-04-04

عبد الالوي   أوسامة 21039158 جید5514.22  بـبرج منایل1994-07-26

لعمالي   بھیة 21039174 مقبول5610.02  بـبرج منایل1995-04-17

أوھیب   أنیس 21039154 مقبول5711.61  بـبرج منایل1995-10-22

عشایبو   أحمد 21039140 مقبول5810.06  بـتیزي وزو1996-01-30

خالدي   أمال 21039150 مقبول5910.89  بـبرج منایل1996-12-23

عشایبو   بھیة 21039175 مقبول6010.91  بـحسین داي1997-08-16

خالدي   أنیس 21039157 قریب من الجید6112.31  بـتیزي وزو1997-10-02

لعیادي   أحسن 21039138 مقبول6210.69  بـذراع بن خدة1998-02-01

مسلة   أحمد 21039144 قریب من الجید6313.09  بـبرج منایل1998-02-21

عشایبو   اغیالس 21039163 مقبول6411.76  بـتیزي وزو1998-06-18

عیدر   أمینة 21039153 مقبول6511.02  بـسیدي امحمد1998-08-07

مصباح   احالم 21039161 مقبول6611.26  بـبرج منایل1998-08-12

تدریست   أمال 21039151 مقبول6711.33  بـتیزي وزو1998-09-18

سحنون   انیس 21039169 مقبول6811.81  بـذراع بن خدة1998-11-04

بشار   امینة 21039168 قریب من الجید6912.04  بـبرج منایل1998-11-18

سالم   اغیالس 21039164 مقبول7011.00  بـتیزي وزو1998-12-18

أوبراھم   أحالم 21039139 قریب من الجید7112.78  بـتیزي وزو1999-04-04

297من248:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| الناصریة | متوسطة سعید سعدون بوعاصم الناصریة  | 35291: المؤسسة  

أوبراھم   أحمد 21039028 مقبول110.66  بـبرج منایل1994-02-28

عیسي   عبدالرحمان 21039065 مقبول210.22  بـالقبة1994-05-10

خوني   ظریفة 21039063 مقبول311.60  بـالناصریة1994-06-10

عبد الالوي   إسماعیل 21039037 مقبول410.26  بـبرج منایل1994-08-27

بوعیة   جمال 21039040 مقبول511.10  بـبرج منایل1994-09-08

حمداوي   سفیان 21039055 مقبول611.26  بـخنشلة1996-06-24

بودوخة   سمیرة 21039058 مقبول711.32  بـبرج منایل1996-12-29

بوشافع   خیرالدین 21039045 مقبول811.94  بـبرج منایل1997-01-06

بعزیز   سارة 21039049 مقبول910.68  بـبرج منایل1997-07-10

قریتي   أمال 21039031 مقبول1010.16  بـبرج منایل1997-11-08

عمروش   أحالم 21039027 مقبول1111.08  بـسیدي امحمد1997-12-07

بالحدید   صونیة 21039062 مقبول1210.26  بـتیزي وزو1998-02-11

حمداوي   أمینة 21039035 قریب من الجید1312.12  بـبرج منایل1998-04-22

بلمختار   حنیفة 21039044 مقبول1411.12  بـبرج منایل1998-06-18

طولقي   سمیرة 21039059 قریب من الجید1513.18  بـبرج منایل1998-06-21

موسوني   أیوب 21039036 قریب من الجید1612.84  بـبرج منایل1998-07-15

قاضي   صارة 21039061 مقبول1710.46  بـتیزي وزو1998-08-30

حسین   عبد الغاني 21039064 مقبول1810.46  بـعین طایة1998-09-08

فقیر   أعمر 21039029 قریب من الجید1913.84  بـبرج منایل1998-09-21

خوني   روزة 21039046 مقبول2011.02  بـبرج منایل1998-09-24

محیوت   حسان 21039041 مقبول2111.98  بـعین طایة1998-10-09

حسبالوي   حمزة 21039043 قریب من الجید2213.36  بـتیزي وزو1999-08-12

مغنیني   كریم 21039087 مقبول2310.58  بـبرج منایل1993-12-29

لعكرب   المیة 21039091 مقبول2411.72  بـبرج منایل1994-06-22

297من249:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| الناصریة | متوسطة سعید سعدون بوعاصم الناصریة  | 35291: المؤسسة  

قاضي   مراد 21039103 قریب من الجید2512.94  بـذراع بن خدة1995-06-26

علیوي   ماسنیسا 21039097 مقبول2611.52  بـبرج منایل1995-10-26

حساني   علي 21039077 مقبول2711.44  بـبرج منایل1995-12-25

سلماني   محمد 21039100 مقبول2810.42  بـذراع بن خدة1996-01-11

لعرابي   ناصر 21039108 مقبول2911.92  بـبرج منایل1996-08-02

تدریست   ماسیسیلیة 21039098 مقبول3010.52  بـتادمایت1996-09-24

عالمي   فرحات 21039082 قریب من الجید3113.14  بـبرج منایل1996-11-02

وھیب   ویسام 21039114 قریب من الجید3212.40  بـتیزي وزو1997-01-29

وافي   مصطفى 21039106 مقبول3311.06  بـبرج منایل1997-03-24

تولقي   محمد 21039102 قریب من الجید3412.06  بـبرج منایل1997-08-05

موسوني   فطیمة 21039085 مقبول3510.16  بـبرج منایل1997-08-06

فكیر   مازیغ 21039096 مقبول3610.18  بـبرج منایل1998-01-01

موسوني   لیدیة 21039093 قریب من الجید3713.30  بـالناصریة1998-01-05

بلعربي   نادیة 21039107 قریب من الجید3812.56  بـعین طایة1998-01-31

غیاط   فتیحة 21039081 قریب من الجید3913.76  بـبرج منایل1998-02-19

بوسعید   فاطمة 21039080 مقبول4011.90  بـبرج منایل1998-02-21

معواج   كھینة 21039089 قریب من الجید4113.16  بـعین طایة1998-03-03

غیاط   مریم 21039105 مقبول4211.98  بـبرج منایل1998-03-19

مكیري   كنزة 21039088 مقبول4310.36  بـبرج منایل1998-06-13

فقیر   وردة 21039112 جید4414.34  بـبرج منایل1998-06-25

مقراني   لیلى 21039094 قریب من الجید4513.32  بـحسین داي1998-06-26

بلحدید   مجید 21039099 جید4614.62  بـبرج منایل1998-07-16

بلحدید   نعیمة 21039111 قریب من الجید4712.24  بـبرج منایل1998-09-06

محیوت   المیة 21039092 مقبول4811.68  بـبرج منایل1998-09-15

حمیش   لینة 21039095 جید جدا4916.88  بـسیدي أمحمد1998-10-21

297من250:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| الناصریة | متوسطة شلف بومراو الناصریة  | 35292: المؤسسة  

عزون   نعیمة 21039348 مقبول111.89  بـبرج منایل1996-03-13

علیان   یونس 21039366 مقبول210.89  بـحسین داي1996-05-14

بوشاقور   یاسمین 21039358 مقبول311.77  بـتیزي وزو1996-07-02

اوبراھم   نسیمة 21039347 مقبول410.46  بـبرج منایل1996-12-04

خدیر   نوال 21039350 مقبول511.76  بـبرج منایل1998-03-23

براشمي   ملیزة 21039338 مقبول611.07  بـتادمیت1998-07-01

بلعباسي   یاسمین 21039360 قریب من الجید713.13  بـبرج منایل1999-07-02

خضراوي   محمد لمین 21039316 مقبول810.98  بـبرج منایل1994-03-10

دعیبش   محمد 21039311 مقبول911.06  بـبرج منایل1995-01-05

فكیر   مراد 21039319 قریب من الجید1012.02  بـبرج منایل1995-01-25

بوعرابة   ماسینیسا 21039310 مقبول1110.33  بـبرج منایل1998-03-06

یاسع   زھرة 21039208 مقبول1210.57  بـبرج منایل1995-03-08

یاسع   فروجة 21039270 مقبول1310.15  بـبرج منایل1996-07-22

عشایبو   زھرة 21039209 مقبول1411.91  بـالناصریة1996-12-15

خوني   سمیر 21039221 مقبول1511.02  بـتیزي وزو1997-01-15

یاسة   ایوب 21039172 مقبول1610.93  بـبرج منایل1996-08-13

بلحدید   امین 21039167 مقبول1710.41  بـتیزي وزو1997-09-01

بودیة   امال 21039165 قریب من الجید1813.33  بـبرج منایل1998-05-04

علیوان   امنة 21039166 جید1915.93  بـبني مسوس1999-03-21

297من251:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| تاورقة | متوسطة بولعراس محمد و إبنھ محمد سعید تاورقة  | 35302: المؤسسة  

عمیار   یاسین 21039494 مقبول111.24  بـذراع بن خدة1995-07-25

بوسعد   وردة 21039489 قریب من الجید212.66  بـحسین داي1997-12-18

جبار   وردة 21039490 قریب من الجید313.44  بـتاورقة1998-01-31

سلیمي   نھاد 21039486 مقبول410.06  بـتاورقة1998-03-03

بن سیفي   یسري 21039497 مقبول511.60  بـتاورقة1998-03-24

لورقیوي   وھیبة 21039493 جید614.92  بـدلس1998-07-18

بوعبد اهللا   یوسف 21039500 مقبول710.64  بـذراع بن خدة1998-09-01

بن عزوز   ھناء 21039488 قریب من الجید812.80  بـبرج منایل1998-10-24

دراجي   مریم 21039480 مقبول910.06  بـبرج منایل1998-12-22

بن حاج أعمر   سماعیل 21039414 مقبول1010.10  بـبوربة1994-07-05

بن عزوز   امال 21039387 مقبول1110.62  بـتاورقة1996-12-12

بوعبد اهللا   أسماء 21039379 مقبول1211.90  بـتیزي وزو1997-02-23

بن سیفي   أحالم 21039377 مقبول1310.94  بـدلس1997-08-02

خطاوي   زھیر 21039404 مقبول1411.60  بـتاورقة1997-09-08

جبارة   حنان 21039395 مقبول1511.28  بـدلس1997-09-12

دخلي   امینة 21039388 جید جدا1616.72  بـتاورقة1998-01-24

بریھمات   تنھینان 21039391 مقبول1710.48  بـتاورقة1998-06-03

تالغي   سلوى 21039411 مقبول1810.42  بـدلس1998-08-26

العروم   سعاد 21039407 مقبول1911.18  بـذراع بن خدة1998-11-23

جبارة   فؤاد 21039444 مقبول2010.94  بـدلس1996-08-06

قابلي   علي 21039443 مقبول2110.44  بـتاورقة1997-12-02

بن عزوز   سھیلة 21039431 قریب من الجید2213.48  بـتاورقة1998-01-10

بن سیفي   سھام 21039427 مقبول2310.50  بـتاورقة1998-01-14

بوسنینة   فھیمة 21039453 مقبول2410.86  بـتاورقة1998-02-10

297من252:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس| تاورقة | متوسطة بولعراس محمد و إبنھ محمد سعید تاورقة  | 35302: المؤسسة  

تالغي   فراح 21039448 مقبول2510.72  بـدلس1998-07-18

حجاج   سیلیا 21039435 مقبول2611.74  بـدلس1998-08-24

العمراوي   محمد اسالم 21039466 قریب من الجید2713.50  بـدلس1998-09-02

بوعلواش   فریال 21039449 جید جدا2817.18  بـتیزي وزو1998-09-11

واقنوني   سیلیا 21039436 جید جدا2916.84  بـدلس1998-11-22

بن وارث   سھام 21039430 مقبول3010.28  بـدلس1998-12-11

عمروش   لیزة 21039458 مقبول3111.36  بـتاورقة1998-12-21

297من253:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| تاورقة | المتوسطة الجدیدة تاورقة  | 35303: المؤسسة  

سید أحمد   وسام 21039491 جید115.14  بـتیزي وزو1998-12-19

كریم   ایمان 21039389 مقبول210.02  بـتاورقة1996-06-27

بن وارث   ریاض 21039401 مقبول310.26  بـدلس1997-08-07

عالم   بالل توفیق 21039390 قریب من الجید412.20  بـعین الترك1998-08-26

صادق   ریان 21039402 مقبول510.50  بـتاورقة1999-03-22

موھاب   سھام 21039428 مقبول611.96  بـدلس1998-01-29

عمروني   صرى 21039441 قریب من الجید713.76  بـتاورقة1998-04-21

عصماني   سھام 21039429 جید814.44  بـدلس1998-08-06

كریم   سید علي 21039434 قریب من الجید912.22  بـعین طایة1998-08-21

بوسیف   فلة 21039452 مقبول1010.62  بـذراع بن خدة1998-10-04

طویل   لیندة 21039461 جید1114.54  بـتاورقة1999-04-11

297من254:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس| بغلیة | متوسطة اإلخوة صبحي بغلیة  | 35312: المؤسسة  

اعراب   نسرین 21039814 مقبول111.18  بـتیزي وزو1995-02-25

حمزاوي   نور الھدى 21039821 مقبول211.52  بـدلس1996-03-26

بن كانون   نسرین 21039815 مقبول310.58  بـذراع بن خدة1996-07-25

یعقوب   وردیة 21039830 مقبول411.16  بـتادمایت1996-08-07

تیقولمامین   وردة 21039828 مقبول510.72  بـدلس1997-05-06

بن صغیر   نسرین 21039816 مقبول611.62  بـذراع بن خدة1997-07-19

بن حدادي   ولید 21039834 مقبول710.12  بـبرج منایل1997-07-21

حماني   نعیمة 21039820 مقبول810.66  بـحسین داي1997-09-02

بلوز   نجیب 21039812 مقبول911.98  بـدلس1997-10-03

لعمامري   ھند 21039826 مقبول1011.28  بـدلس1998-08-06

فریحة   وردة 21039829 قریب من الجید1113.88  بـذراع بن خدة1998-08-31

الصغیر   یوسف 21039841 قریب من الجید1213.54  بـدلس1998-11-06

مزغیش   یاسمین 21039837 مقبول1311.04  بـدلس1998-12-06

حساین   ھیبة 21039827 جید1414.78  بـدلس1998-12-20

سلیماني   ولید 21039835 قریب من الجید1512.22  بـدلس1999-03-15

حماز   ھاجر 21039824 قریب من الجید1612.10  بـدلس1999-06-04

الحداد   محمد نسیم 21039771 قریب من الجید1712.18  بـدلس1994-09-02

یوسف خوجة   مولود 21039792 مقبول1810.54  بـدلس1994-11-04

فداق   محفوظ 21039748 مقبول1910.82  بـبرج منایل1995-05-28

بوخنوفة   نبیل 21039796 مقبول2011.22  بـیرج منایل1995-09-15

دھلي   فیصل 21039731 مقبول2110.48  بـالحراش1996-07-29

بن عروس   نجاة 21039800 مقبول2210.22  بـذراع بن خدة1996-08-07

سید   ملیزة 21039782 قریب من الجید2313.76  بـبرج منایل1996-09-30

لرجان   محمد 21039750 مقبول2411.84  بـدلس1997-02-16
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رزقي   نادیة 21039793 مقبول2511.12  بـاوالد یعیش1997-03-02

عیلي   مریم 21039776 قریب من الجید2613.10  بـبغلیة1997-03-08

مولوج   محمد 21039761 قریب من الجید2712.84  بـذراع بن خدة1997-03-29

العكروف   فیروز 21039730 مقبول2810.96  بـدلس1997-06-17

سماعیلي   محمد ضیاء الرحمان 21039768 مقبول2910.00  بـدلس1997-06-25

قاصدي   محمد أمین 21039764 قریب من الجید3012.28  بـدلس1997-09-05

طیروش   محمد 21039762 قریب من الجید3112.76  بـدلس1997-09-10

اودني   مھدي 21039790 مقبول3210.68  بـدلس1997-09-13

بن شوراق   محمد أمین 21039765 مقبول3311.30  بـدلس1997-10-30

دھلي   فریدة 21039726 مقبول3410.84  بـعین طایة1997-11-10

راتني   فراح 21039723 مقبول3511.62  بـدلس1997-11-24

عمورة   لیاس 21039740 مقبول3610.82  بـتیزي وزو1997-11-25

حمزة   مریم 21039777 قریب من الجید3712.22  بـدلس1998-01-06

فریحة   ملیكة 21039783 قریب من الجید3813.70  بـتیزي وزو1998-02-01

بن قاضي   منال 21039784 قریب من الجید3912.20  بـذراع بن خدة1998-02-15

عطوشي   فاطمة 21039718 جید4014.58  بـدلس1998-02-26

عمیار   لیدیة 21039742 جید جدا4117.40  بـتیزي وزو1998-02-28

لوقاني   فرید 21039725 مقبول4210.98  بـذراع بن خدة1998-03-02

شرابة   لیندة 21039746 مقبول4310.58  بـدلس1998-03-17

عالوة   لمیاء 21039738 مقبول4410.56  بـدلس1998-03-27

بن حدادي   لیدیا 21039741 قریب من الجید4512.38  بـدلس1998-04-27

زاوي   منال 21039785 قریب من الجید4613.46  بـذراع بن خدة1998-04-27

تونسي   قطر الندى 21039732 مقبول4710.42  بـالحراش1998-05-21

نجار   لوبنة 21039739 جید4814.50  بـبن شود1998-07-01

عبیداهللا   محمد 21039763 جید4914.02  بـدلس1998-09-09

دحامني   نادیة 21039795 مقبول5010.56  بـذراع بن خدة1998-09-14

حالج   فتیحة أمال 21039722 قریب من الجید5113.72  بـدلس1998-10-19

نصاح   مروة 21039773 مقبول5210.56  بـدلس1998-10-29

جمعة   محمد سعید 21039767 جید5314.50  بـبرج منایل1998-11-13
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العكروف   منال 21039787 قریب من الجید5412.62  بـدلس1998-11-26

بوعراب   لیلیا 21039743 قریب من الجید5513.54  بـدلس1998-12-18

بن سلیمان   لبنى 21039736 مقبول5611.42  بـدلس1999-04-26

عزوز   نبیل 21039799 قریب من الجید5712.56  بـذراع بن خدة1999-05-16

مزیودان   سیلیا 21039648 مقبول5811.46  بـبغلیة1993-08-30

العكروف   أسامة 21039515 مقبول5910.66  بـدلس1993-09-12

لعمامري   بالل 21039572 مقبول6010.60  بـعین طایة1994-12-20

العكروف   براھیم 21039570 مقبول6110.58  بـدلس1995-03-01

لوفار   أحمد 21039514 قریب من الجید6212.14  بـبغلیة1995-05-15

كزال   زھرة 21039621 مقبول6310.66  بـدلس1995-06-11

عیاد   شعیب 21039662 قریب من الجید6412.56  بـبرج منایل1995-08-10

بوعراب   شایمان 21039661 قریب من الجید6512.56  بـدلس1995-10-02

بن اعمر   زھیر 21039623 مقبول6610.18  بـدلس1995-10-25

زكور   شھرزاد 21039663 مقبول6710.94  بـبغلیة1995-11-01

طاجر   جوھر 21039581 مقبول6810.92  بـتیزي وزو1995-12-21

یوسف خوجة   امین 21039547 جید6914.62  بـدلس1995-12-22

بن دحمان   امین 21039548 قریب من الجید7012.92  بـدلس1996-01-13

العكروف   اسامة 21039535 مقبول7111.30  بـدلس1996-01-15

عبد السالم   حبیبة 21039582 مقبول7210.66  بـشاللة العذاورة1996-02-09

واشن   سمیرة 21039642 مقبول7310.38  بـدلس1996-02-11

عیبدة   خدیجة 21039590 مقبول7410.16  بـدلس1996-02-14

قویدري   صبیحة 21039673 مقبول7510.98  بـدلس1996-03-08

فریحة   رزیق 21039599 مقبول7611.86  بـتیزي وزو1996-06-03

شرابة   ضاویة 21039677 مقبول7711.18  بـدلس1996-08-07

اعراب   ریم 21039616 مقبول7810.80  بـتیزي وزو1996-09-22

غربي   بیالل 21039577 مقبول7910.50  بـمشاشكة1996-10-31

داود   شھرزاد 21039664 قریب من الجید8012.30  بـدلس1996-11-22

حماني   علي 21039697 مقبول8110.84  بـذراع بن خدة1996-12-09

بوعراب   اشراق 21039540 قریب من الجید8213.84  بـدلس1997-01-01
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بعزیز   امیر 21039545 مقبول8310.80  بـعین البیضاء1997-01-13

لوقاني   أمین 21039526 قریب من الجید8412.60  بـتیزي وزو1997-01-21

العروم   أنیس 21039528 مقبول8510.14  بـدلس1997-01-28

نوارة   احمد 21039534 مقبول8610.80  بـطولقة1997-02-05

مادي   حوریة 21039587 مقبول8710.80  بـدلس1997-03-14

لخضاري   دلیلة 21039592 مقبول8811.38  بـدلس1997-03-31

مرزوقي   صبرینة 21039671 مقبول8911.80  بـدلس1997-06-05

واشك   سالمة 21039630 مقبول9010.46  بـتادمیت1997-06-23

قویدري   زكریا 21039620 مقبول9110.80  بـدلس1997-07-13

عادل   امال یاسمین 21039544 قریب من الجید9212.44  بـالقبة1997-07-15

بودربالة   سمیة 21039638 قریب من الجید9312.06  بـدلس1997-07-29

براھیمي   أمیرة 21039524 مقبول9410.56  بـدلس1997-08-05

مسعودي   سالمة 21039631 مقبول9510.16  بـدلس1997-08-10

قاصدي   اسامة 21039536 قریب من الجید9612.60  بـدلس1997-10-14

لخضاري   اسماعیل 21039539 مقبول9710.94  بـدلس1997-11-05

اقلولي   عائشة 21039678 مقبول9810.16  بـدلس1997-11-14

مولوج   حفیظة 21039583 قریب من الجید9912.22  بـذراع بن خدة1997-12-13

سوماني   صبرینة 21039672 قریب من الجید10012.10  بـبغلیة1998-01-04

ابحري   سھام 21039644 قریب من الجید10112.38  بـالرغایة1998-01-24

نازف   امال 21039543 مقبول10211.26  بـبغلیة1998-01-26

المنصور   بوعالم 21039576 مقبول10310.26  بـدلس1998-01-30

بن كانون   سامیة 21039632 جید10415.80  بـذراع ب خدة1998-02-08

ساعد   امینة 21039550 مقبول10511.50  بـدلس1998-02-20

حماني   سارة 21039628 مقبول10611.68  بـدلس1998-02-26

تاجر   عمرو 21039700 قریب من الجید10713.10  بـدلس1998-04-18

العكروف   سید أحمد 21039645 مقبول10810.62  بـدلس1998-05-28

مكیري   أسامة 21039516 قریب من الجید10912.08  بـدلس1998-05-30

بن دحمان   عبد الحكیم 21039680 مقبول11010.16  بـدلس1998-06-05

لرجان   ایمن 21039567 جید11114.12  بـدلس1998-06-14
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بوداوي   اسماء 21039538 جید11214.88  بـدلس1998-06-19

دحامني   رومایسة 21039614 جید11314.90  بـبرج منایل1998-07-08

جمعة   امیرة 21039546 قریب من الجید11413.00  بـدلس1998-07-11

شرابي   سلمى 21039637 قریب من الجید11512.74  بـسیدي امحمد1998-07-24

تبیب   رفیدة 21039611 قریب من الجید11612.54  بـحسین داي1998-08-03

حمزاوي   عبد اهللا 21039686 قریب من الجید11713.48  بـدلس1998-08-07

ادیر   عماد 21039699 مقبول11811.08  بـدلس1998-08-08

دراج   سمیة 21039640 قریب من الجید11912.06  بـالثنیة1998-09-03

مغراوي   اوسامة 21039565 قریب من الجید12012.26  بـتیزي وزو1998-09-14

داود   سیھام 21039650 قریب من الجید12112.46  بـبرج منایل1998-09-19

المنصور   اسامة 21039537 قریب من الجید12212.80  بـعین طایة1998-09-20

عثماني   عبد الناصر 21039689 قریب من الجید12312.74  بـدلس1998-09-21

شرابة   شیماء 21039667 مقبول12410.74  بـدلس1998-09-29

رزیق   زھرة 21039622 مقبول12511.52  بـدلس1998-10-12

داود   احالم 21039533 جید12614.20  بـدلس1998-12-09

رزقي   جھاد 21039580 مقبول12711.90  بـدلس1998-12-21

لعمالشي   سمیىة 21039643 جید12815.28  بـدلس1999-01-06

رابیة   ایناس 21039568 قریب من الجید12912.10  بـدلس1999-03-14

بورحلة   عبداهللا 21039690 مقبول13011.80  بـدلس1999-03-22

قاسمي   زینب 21039626 جید جدا13116.78  بـدلس1999-06-04
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عمورة   ولید 21039833 مقبول110.76  بـدلس1996-10-07

رزیق   وسام 21039831 مقبول210.76  بـبغلیة1997-06-17

قاصدي   نسرین 21039817 قریب من الجید312.84  بـدلس1998-01-27

حماني   ھاجر 21039822 مقبول410.26  بـدلس1998-02-19

عیساني   یاسمین 21039836 قریب من الجید512.12  بـدلس1998-02-22

بخالل   نجاة 21039811 جید جدا616.62  بـدلس1998-04-30

شعباني   یسرى 21039838 مقبول711.42  بـدلس1998-09-23

العافر   ھشام 21039825 جید814.04  بـدلس1998-10-30

بویحیاوي   نسرین 21039818 جید915.78  بـدلس1998-12-13

مزیودان   لیندة 21039745 مقبول1010.54  بـدلس1995-02-21

رزوق   مریم 21039774 قریب من الجید1112.54  بـدلس1995-06-30

بوخلیفة   كریم 21039733 مقبول1210.78  بـدلس1995-10-07

عبید اهللا   محمد 21039749 مقبول1310.02  بـدلس1996-12-21

راتني   المیة 21039735 مقبول1410.76  بـدلس1997-01-05

حمزة   مریم 21039778 قریب من الجید1513.70  بـدلس1998-02-06

حمزة   لمیاء 21039737 جید1614.18  بـدلس1998-02-26

حساین   مایة 21039747 قریب من الجید1713.64  بـدلس1998-04-24

شعباني   فریدة 21039727 مقبول1811.16  بـتیزي  وزو1998-05-16

قوادري   فریال 21039724 قریب من الجید1913.96  بـدلس1998-06-15

زیان   مالك 21039781 مقبول2010.44  بـدلس1998-08-07

حدو   مریم 21039779 جید2114.10  بـدلس1998-08-12

حربوش   مریم 21039780 قریب من الجید2212.12  بـدلس1998-09-16

تافلیس   عبد السالم 21039683 مقبول2310.68  بـدلس1995-05-16

نجار   خیر الدین 21039591 مقبول2410.10  بـدلس1996-03-06
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قاسیمي   حمزة 21039585 مقبول2510.86  بـتیزي وزو1996-04-25

تافلیس   سفیان 21039636 مقبول2610.48  بـدلس1996-10-27

بلوز   أمیرة 21039523 مقبول2710.20  بـدلس1997-01-09

الكریم   شھیناز 21039666 مقبول2811.20  بـدلس1997-04-11

تبان   عبد الرحمان 21039681 مقبول2910.18  بـحسین داي1997-07-10

مزاري   إیمان 21039530 مقبول3011.48  بـدلس1997-08-30

رباحي   صالح 21039670 مقبول3111.68  بـبغلیة1997-11-03

زلماط   رتیبة 21039596 مقبول3211.66  بـدلس1997-11-21

بودربالة   حكیمة 21039584 مقبول3311.42  بـدلس1997-11-23

سیفون   زینب 21039625 مقبول3410.90  بـسیدي أمحمد1997-12-23

عیبدة   سمیة 21039639 قریب من الجید3512.44  بـعین طایة1998-01-10

لموتي   بدر الدین 21039569 قریب من الجید3612.60  بـسیدي أمحمد1998-01-30

قوجیل   ریان 21039615 مقبول3710.32  بـدلس1998-03-16

صحیبي   ریم 21039617 قریب من الجید3813.54  بـدلس1998-04-16

شعباني   دلیلة 21039593 جید3915.82  بـدلس1998-04-26

عیبدة   رزوق 21039598 قریب من الجید4012.54  بـدلس1998-05-03

خوجة   رقیة 21039613 جید4115.54  بـدلس1998-06-23

بلوز   عز الدین 21039693 قریب من الجید4212.18  بـدلس1998-07-27

جمعة   سید علي 21039647 قریب من الجید4313.06  بـدلس1998-08-06

عطوشي   صراح 21039674 مقبول4411.88  بـدلس1998-08-08

أودني   أسماء 21039518 مقبول4510.62  بـذراع بن خدة1998-08-09

عبد الرحماني   أمال 21039520 مقبول4611.30  بـعزازقة1998-10-04

بورحلة   سعید 21039634 قریب من الجید4712.50  بـدلس1998-10-13

قوجیل   صھیب 21039676 مقبول4811.46  بـدلس1998-10-17

رزوق   سمیة 21039641 قریب من الجید4912.38  بـدلس1998-10-19

عیبدة   لمیاء 21039578 قریب من الجید5012.26  بـدلس1998-11-02

جمعة   ایمان 21039566 جید5115.54  بـدلس1998-12-02

حمزاوي   عقیلة 21039696 مقبول5210.06  بـدلس1998-12-08

مسعودي   عصام 21039695 مقبول5310.90  بـحسین داي1999-01-18
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الحداد   عبد السالم 21039684 مقبول5410.88  بـدلس1999-09-06
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أورشید   یوسف 21040315 مقبول110.82  بـدلس1997-11-05

فارح   یاسمین 21040306 جید214.84  بـدلس1998-06-12

عباس   یاسمین 21040307 قریب من الجید313.84  بـدلس1998-07-29

شالل   ولید 21040289 مقبول410.86  بـسیدي داود1995-01-10

لقامة   مریم 21040221 مقبول511.84  بـدلس1995-02-01

شویك   محمد أمین 21040205 مقبول610.94  بـدلس1995-04-04

حامك   محي الدین 21040216 مقبول711.40  بـدلس1996-03-15

قادوش   منى 21040235 قریب من الجید812.80  بـدلس1996-06-05

قایس   نور الھدى 21040267 مقبول910.30  بـبرج منایل1996-10-21

منصوري   محمد أكلي 21040204 جید1014.14  بـتیزي وزو1997-02-23

قاصب   نفیسة 21040261 مقبول1111.80  بـدلس1997-04-07

قادوش   محمد أمین 21040207 مقبول1211.52  بـدلس1997-09-02

عزازقة   وسام 21040285 مقبول1310.98  بـدلس1997-10-30

عزوزي   محمد شكیب 21040211 قریب من الجید1413.06  بـدلس1997-11-20

سعیدي   نسرین 21040254 مقبول1511.64  بـدلس1998-01-14

بولرباح   مریم 21040225 جید جدا1616.48  بـباب الوادي1998-02-23

قاسیمي   مریم 21040226 قریب من الجید1712.06  بـدلس1998-03-01

بوسنة   مصطفى 21040232 مقبول1811.58  بـدلس1998-09-03

قرنان   نور الھدى 21040269 مقبول1910.88  بـدلس1998-10-30

سعیدي   محمد نجیب 21040215 جید2015.74  بـالحراش1999-02-21

حمداني   لیندة 21040175 مقبول2110.60  بـدلس1994-08-27

كانون   فاطمة 21040156 مقبول2210.62  بـدلس1995-06-23

شیح   محمد 21040182 مقبول2310.14  بـبرج منایل1995-08-06

عباس   فاطمة الزھرة 21040163 مقبول2411.70  بـبرج منایل1996-11-03
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غباش   فیصل 21040167 مقبول2511.00  بـدلس1997-05-21

نعاب   محمد 21040190 مقبول2611.06  بـدلس1997-06-15

رنان   لقمان 21040172 قریب من الجید2712.76  بـوادي العالیق1998-03-11

زینات   فیصل 21040168 مقبول2811.54  بـدلس1998-09-18

حجرس   محمد 21040193 مقبول2910.56  بـدلس1999-01-03

سلیماني   لیدیا 21040174 قریب من الجید3012.00  بـدلس1999-05-29

فلیفلة   حفیظة 21039936 مقبول3110.36  بـحسین داي1995-12-17

عروس   أحالم 21039855 مقبول3210.82  بـدلس1995-12-22

قالمي   فاتن 21040140 مقبول3311.86  بـدلس1996-04-13

حباني   شھرزاد 21040070 مقبول3410.32  بـباش جراح1996-09-28

دراج   اسماعیل 21039915 مقبول3511.88  بـدلس1997-01-16

العیمش   عماد 21040130 قریب من الجید3612.14  بـدلس1997-05-04

بن شقال   ایمان 21039920 جید3714.02  بـمنتریال1997-08-12

تباني   عبد المالك 21040124 مقبول3810.08  بـدلس1997-11-13

قادوش   أسیة 21039866 قریب من الجید3913.72  بـدلس1998-01-15

موالي   عماد الدین 21040132 قریب من الجید4012.46  بـدلس1998-01-18

أورشید   عمرو 21040134 مقبول4111.28  بـدلس1998-01-25

سالم شریف   أمینة 21039877 قریب من الجید4212.70  بـبرج منایل1998-03-03

أرزقي   أمیرة 21039872 مقبول4311.42  بـدلس1998-06-01

العكروف   سھیلة 21040056 مقبول4410.36  بـدلس1998-07-09

سوان   ایمان 21039921 قریب من الجید4512.60  بـدلس1998-07-23

دحدوح   عبد السالم 21040115 قریب من الجید4613.76  بـسیدي داود1998-08-01

عیسیو   صونیا 21040086 مقبول4710.98  بـالحمامات1998-09-03

سعیداني   سھام 21040054 جید4814.96  بـدلس1998-09-25

حواس   حكیمة 21039939 مقبول4910.92  بـدلس1998-10-21

حباني   بشرى 21039928 قریب من الجید5012.18  بـدلس1999-02-02

داودي   أنیاس 21039880 جید5114.14  بـالثنیة1999-10-31

عباس   سعاد 21040029 قریب من الجید5212.18  بـدلس1996-04-02

حباني   سعید 21040030 قریب من الجید5313.24  بـدلس1996-04-06
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واكلي   رفیدة 21039988 مقبول5410.36  بـدلس1996-10-20

سعدون   رضا 21039985 مقبول5511.80  بـدلس1997-03-13

زنود   سلمى 21040036 قریب من الجید5613.44  بـدلس1998-02-12

أرزقي   رضا 21039986 قریب من الجید5713.28  بـدلس1998-04-06

سوان   دوجة 21039977 قریب من الجید5813.29  بـالرغایة1998-07-02

بورحلة   ریان 21040009 قریب من الجید5913.54  بـدلس1998-08-21

غازي   سارة 21040027 قریب من الجید6013.60  بـبوزریعة1998-12-06

أسكلو   سمیة 21040041 مقبول6111.96  بـدلس1999-03-04
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تیتوس   یوسف 21040313 مقبول110.76  بـدلس1995-08-02

درویش   یونس 21040317 مقبول211.36  بـدلس1996-01-16

خلیفاتي   یونس 21040319 مقبول311.32  بـدلس1999-02-18

العاج   زكریاء 21040330 مقبول411.34  بـدلس1998-08-09

تراق   مریم 21040224 مقبول510.52  بـدلس1996-02-14

قاب   نعیمة 21040260 مقبول611.10  بـدلس1996-06-10

توجین   نسرین 21040242 مقبول711.24  بـدلس1996-06-14

قرنان   ولید 21040293 مقبول810.10  بـدلس1996-06-20

قانون   وسیلة 21040287 قریب من الجید913.10  بـدلس1996-09-22

توجین   ھدى 21040276 مقبول1011.22  بـدلس1997-04-27

عصمان باشا   نسرین 21040243 قریب من الجید1113.00  بـدلس1997-09-17

نورین   وسام 21040286 مقبول1210.68  بـدلس1998-01-09

تكلي   محمد الصغیر 21040210 قریب من الجید1313.50  بـدلس1998-05-08

قریمش   ھشام 21040279 مقبول1410.72  بـدلس1998-06-08

ظریف   ھشام 21040280 قریب من الجید1512.42  بـدلس1998-07-13

غباش   منال 21040234 مقبول1611.52  بـدلس1998-07-23

بورحلة   مریم 21040228 مقبول1711.02  بـبرج منایل1998-07-29

حارك   مروى 21040220 جید1814.68  بـباب الواد1998-08-28

بورحلة   ھاجر 21040274 مقبول1911.54  بـدلس1998-09-04

نورین   وفاء 21040288 مقبول2010.72  بـدلس1998-11-01

حدبي   وداد 21040282 مقبول2111.26  بـدلس1998-11-17

نایت یوسف   وردیة 21040284 ممتاز2218.23  بـإیطافن1999-03-02

ظریف   فاطمة زھرة 21040164 مقبول2310.16  بـسیدي داود1995-09-12

نورین   محمد 21040184 مقبول2410.72  بـسیدي داود1996-02-05
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تراق   فاطمة 21040160 مقبول2510.68  بـبرج الكیفان1997-02-22

تراق   فاتح 21040139 مقبول2610.32  بـسیدي داود1995-06-05

تكلي   إیمان 21039906 مقبول2710.20  بـسیدي داود1995-11-04

حاوش   أحالم 21039854 مقبول2811.84  بـدلس1995-12-21

زیادي شیبان   شعیب 21040068 مقبول2910.70  بـدلس1996-02-28

نورین   أمال 21039870 مقبول3010.28  بـدلس1996-05-03

وشیخ   الوناس 21039918 مقبول3110.68  بـدلس1996-06-25

نورین   علي 21040129 مقبول3211.40  بـدلس1996-08-17

أوراد   عبد الحق 21040091 مقبول3310.18  بـدلس1996-09-15

حمزاوي   بایة 21039923 مقبول3410.78  بـدلس1996-12-07

بحیر   أسماء 21039863 مقبول3511.34  بـدلس1997-02-05

زرقان   الغالیة 21039916 مقبول3610.70  بـسیدي داود1997-02-16

توجین   عمر 21040133 مقبول3710.10  بـسیدي داود1997-06-08

القندوز   عبد الرزاق 21040111 مقبول3811.60  بـدلس1997-06-09

قاصب   شیماء 21040072 مقبول3910.54  بـبرج منایل1997-08-10

نورین   حكیمة 21039938 مقبول4011.58  بـدلس1997-12-15

حابي   أمین 21039875 مقبول4111.12  بـحسین داي1997-12-29

تراق   إیمان 21039908 قریب من الجید4212.72  بـدلس1998-01-01

أوراد   أیمن 21039882 مقبول4311.50  بـسیدي داود1998-01-04

سومر   إكرام 21039890 قریب من الجید4412.40  بـدلس1998-01-06

بلقاسمي   إلھام 21039892 مقبول4510.98  بـدلس1998-02-05

دومر   إیھاب 21039911 مقبول4611.68  بـدلس1998-04-09

نورین   عبد الحق 21040093 قریب من الجید4713.36  بـدلس1998-07-07

شامي   أمینة 21039878 قریب من الجید4812.80  بـدلس1998-07-19

حارك   شیماء 21040073 جید4914.92  بـباب الواد1998-08-28

سومر   أمیرة 21039873 مقبول5011.92  بـباب الواد1999-01-30

حنین   رقیة 21039989 مقبول5111.98  بـدلس1994-12-07

زالط   حمزة 21039954 مقبول5210.18  بـدلس1995-08-16

قاصب   زینب 21040016 مقبول5311.32  بـدلس1996-05-06
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صیاد   سارة 21040021 مقبول5410.32  بـسیدي داود1996-08-09

كنان   خدیجة 21039967 مقبول5511.68  بـسیدي داود1997-01-12

لعباني   زھرة 21040013 مقبول5611.88  بـسیدي داود1997-09-10

نورین   سفیان 21040033 مقبول5710.40  بـدلس1997-10-13

العیمش   دوجة 21039976 قریب من الجید5812.92  بـدلس1998-03-17

توزان   سارة 21040025 مقبول5911.62  بـدلس1998-04-22

قرنان   خولة 21039973 جید6015.74  بـدلس1998-05-01

العیمش   روفیدة 21040007 مقبول6110.28  بـدلس1998-05-04

بوصاع   حنان 21039958 جید6214.14  بـدلس1998-06-16

غباش   خدیجة 21039971 جید6314.66  بـدلس1998-08-06

عبددوي   سماح 21040038 مقبول6411.94  بـدلس1998-11-23
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بساس   یونس 21040316 مقبول110.10  بـدلس1994-04-08

بساس   یونس 21040318 مقبول211.16  بـبرج منایل1996-11-29

لحیاني   یسرى 21040311 مقبول311.14  بـبرج منایل1996-12-22

ربیع   یسمینة 21040312 جید جدا416.92  بـأوالد عیسى1998-03-02

ھدیر   یاسین 21040310 مقبول510.08  بـالرویبة1999-07-11

بالمین   نصیرة 21040258 مقبول610.54  بـبرج منایل1995-10-22

قوالل   ولید 21040291 مقبول710.40  بـبرج منایل1996-04-02

طاوش   ولید 21040292 مقبول811.70  بـتیزي وزو1996-04-16

دوالي   نور اإلسالم 21040264 مقبول910.22  بـبرج منایل1996-04-19

ساسي   مریم 21040230 جید1015.82  بـعین طایة1998-09-11

جدیان   مروان 21040218 قریب من الجید1112.14  بـبرج منایل1998-10-12

ربیع شریف   نصیرة 21040259 مقبول1211.42  بـالرویبة1998-10-16

كرفي   نور الھدى 21040270 قریب من الجید1312.72  بـبرج منایل1998-11-02

ساسي   مریم 21040231 جید1415.42  بـبرج منایل1998-11-22

قالل   ھانیة 21040275 جید1514.80  بـالرغایة1999-06-16

ھدیر   كریم 21040170 مقبول1611.28  بـبرج منایل1994-11-19

قالل   محمد 21040180 مقبول1711.18  بـبرج منایل1995-01-18

برقاین   محمد 21040181 مقبول1810.04  بـأوالد عیسى1995-07-30

كبور   فطیمة 21040165 مقبول1910.60  بـدلس1995-09-07

كرفي   فاطمة الزھراء 21040162 قریب من الجید2012.38  بـبرج منایل1996-12-13

حاتم   محمد 21040191 مقبول2111.02  بـبرج منایل1998-01-12

بیوض   شراف الدین 21040066 مقبول2210.42  بـباینان1994-02-09

قندل   أحمد 21039857 قریب من الجید2312.10  بـبرج منایل1994-12-10

كبور   فاتح 21040138 مقبول2410.48  بـأوالد عیسى1995-01-01
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صالحي   صافیة 21040075 مقبول2511.16  بـبرج منایل1995-12-30

عروس   بھیة 21039932 مقبول2611.56  بـبرج منایل1996-03-02

قصبي   عبد الرحمان 21040107 مقبول2711.36  بـتیزي وزؤ1996-03-13

جلیل   بالل 21039930 مقبول2810.94  بـبرج منایل1996-05-14

شبالل   عبد الكریم 21040123 مقبول2911.70  بـعین طایة1996-05-17

بكري   أیوب 21039884 مقبول3010.90  بـبرج منایل1996-06-02

حامك   أسامة 21039862 مقبول3110.24  بـدلس1996-06-14

عزون   بالل 21039931 مقبول3211.32  بـدلس1996-08-29

ھیباش   غالیة 21040135 مقبول3311.10  بـبرج منایل1998-01-02

شاشو   عبد الرزاق 21040112 مقبول3410.48  بـالحراش1998-01-07

بكري   احالم 21039912 مقبول3510.42  بـبرج منایل1998-02-08

قالل   سید علي 21040060 مقبول3611.74  بـبرج منایل1998-03-25

حملیل   عبد السالم 21040114 قریب من الجید3712.52  بـبرج منایل1998-04-30

مناصریة   صبرینة 21040079 قریب من الجید3812.34  بـدلس1998-05-06

بطاطا   بسمة 21039926 مقبول3911.34  بـالرغایة1998-05-14

ریابي   عبد الحق 21040092 مقبول4011.04  بـدلس1998-06-30

بحبوح   سیھام 21040063 جید جدا4116.46  بـبرج منایل1998-07-15

ریابي   عبد العزیز 21040117 مقبول4211.22  بـبرج منایل1998-08-13

قاصب   إیمان 21039909 جید4314.14  بـتیزي وزو1998-10-02

داود   إلھام 21039893 قریب من الجید4413.68  بـدلس1998-10-29

داود   إیمان 21039910 جید4514.98  بـدلس1998-10-30

بدران   سھام 21040055 قریب من الجید4612.34  بـبرج منایل1998-12-20

لحیاني   امینة 21039919 مقبول4711.70  بـبني مسوس1999-01-09

ھدیر   سیھام 21040064 مقبول4811.06  بـأوالد عیسى1999-04-20

فداق   سارة 21040019 مقبول4910.04  بـدلس1995-02-22

جیاللي   سلمى 21040035 مقبول5010.72  بـبرج منایل1995-03-30

حملیل   خلیدة 21039972 مقبول5110.16  بـحسین داي1996-12-16

حاتم   ریحاب 21040010 مقبول5210.06  بـبرج منایل1997-04-11

رابیة   رقیة 21039991 مقبول5310.16  بـبرج منایل1997-05-03
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قاصب   رابح 21039979 مقبول5411.14  بـبرج منایل1997-05-21

حملیل   حنان 21039956 مقبول5511.36  بـبرج منایل1997-12-26

قوالل   سارة 21040024 جید جدا5616.56  بـبرج منایل1998-01-27

كاتب   سناء 21040043 جید5715.62  بـبرج منایل1998-02-19

دوالش   رقیة 21039992 جید5815.62  بـبرج منایل1998-02-20

شلیل   حنان 21039957 مقبول5911.64  بـبرج منایل1998-05-13

فوضیل   حوریة 21039961 جید6014.10  بـبرج منایل1998-05-23

كاتب   رمایسة 21040004 جید جدا6117.18  بـبرج منایل1998-06-13

لحیاني   حنان 21039959 قریب من الجید6212.62  بـبرج منایل1998-06-25

بلعربي   رقیة 21039993 جید6315.56  بـبرج منایل1998-10-15
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وذني   ولید 21040304 مقبول110.42  بـحسین الداي1996-10-19

نمیر   یاسین 21040309 مقبول210.32  بـدلس1998-04-11

خوجة   یاسمین 21040305 مقبول311.20  بـدلس1998-05-19

دھري   نسرین 21040241 قریب من الجید412.26  بـدلس1995-01-08

كرفي   ولید 21040290 مقبول510.04  بـبرج منایل1995-01-22

زرقون   نزیھة 21040240 مقبول610.96  بـدلس1995-08-18

حمداني   ھاجر 21040273 مقبول710.60  بـدلس1995-12-20

دراج   وردة 21040283 مقبول810.10  بـدلس1996-09-11

قاصب   منال 21040233 مقبول911.44  بـدلس1996-10-06

ھاشمي   نصر الدین 21040256 مقبول1011.30  بـبرج منایل1996-10-23

غازي   منیرة 21040236 مقبول1110.52  بـدلس1997-05-01

مداني   نبیل 21040237 جید1214.36  بـبرج منایل1998-01-18

نعاب   محمد لمین 21040213 جید جدا1316.18  بـدلس1998-07-01

حمداني   نفیسة 21040262 قریب من الجید1412.00  بـدلس1998-07-12

شالل   محمد نجیب 21040214 جید1514.84  بـدلس1998-08-15

سلمان   مروة 21040219 مقبول1611.08  بـدلس1998-10-28

حمداني   فاطمة 21040158 مقبول1711.78  بـسیدي داود1996-02-10

زیاني   ماجدة 21040176 مقبول1810.94  بـدلس1996-09-17

نمیر   لمیاء 21040173 مقبول1910.04  بـدلس1997-12-18

خوجة   محرز 21040179 مقبول2011.56  بـدلس1998-05-19

تكلي   فارس 21040141 مقبول2111.94  بـدلس1995-02-02

صاكر   طارق 21040087 مقبول2210.10  بـبغلیة1995-02-04

واضحي   عبد الفتاح 21040119 مقبول2310.94  بـبرج منایل1995-02-08

عالل شریف   شھرزاد 21040069 مقبول2410.98  بـدلس1995-06-26
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دالل   شروق 21040067 مقبول2510.98  بـذراع بن خدة1995-09-20

واشمي   اسامة 21039913 مقبول2611.70  بـدلس1996-02-05

لحیاني   صافیة 21040076 مقبول2710.00  بـبرج منایل1996-03-07

مفضل   أحمد 21039858 مقبول2811.48  بـدلس1996-05-05

حسین   عبد العظیم 21040118 قریب من الجید2912.22  بـتیزي وزو1996-07-11

ربیع شریف   عبیدة 21040125 مقبول3010.26  بـالحراش1996-12-26

جعوتي   صبیحة 21040080 مقبول3111.44  بـدلس1997-07-25

واكلي   صورایا 21040085 مقبول3211.54  بـدلس1997-09-03

قاصب   جعفر 21039933 قریب من الجید3313.08  بـدلس1998-02-05

صبان   عبد الرحمان 21040108 قریب من الجید3413.23  بـدلس1998-03-03

بورحلة   عبد الرزاق 21040113 جید3515.18  بـدلس1998-03-08

عالل شریف   عبد الفتاح 21040121 مقبول3610.34  بـتیزي وزو1998-04-07

بودریوة   إبراھیم 21039887 قریب من الجید3712.84  بـبرج منایل1998-04-09

شارف   صھیب 21040084 جید3815.64  بـدلس1998-08-18

نصاح   إبراھیم 21039888 مقبول3911.62  بـدلس1998-08-19

حالس   شھیناز 21040071 مقبول4010.52  بـتیزي وزو1998-09-07

عماني   سھیلة 21040057 قریب من الجید4112.76  بـدلس1998-11-11

جلیل   شیماء 21040074 مقبول4211.06  بـبرج منایل1999-03-10

بحیر   خالد 21039964 مقبول4310.58  بـبني میلك1994-01-09

أوذني   خالد 21039965 مقبول4410.26  بـبرج منایل1995-09-25

بحمد   سارة 21040020 مقبول4511.18  بـدلس1996-01-10

حسام   ریمة 21040011 مقبول4611.36  بـتیزي وزو1996-01-12

حمداني   رحاب 21039983 مقبول4710.12  بـدلس1996-06-18

وعراب   رابح 21039978 مقبول4811.04  بـدلس1997-02-20

وعراب   خدیجة 21039968 مقبول4911.10  بـدلس1997-04-01

قادوش   سلسبیال 21040034 مقبول5010.12  بـدلس1998-01-17

مشبیش   سمیرة 21040042 جید5114.22  بـدلس1998-02-23
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أوریاش   یونس 21040894 مقبول110.78  بـدلس1997-02-28

معزوزي   یسمین 21040891 جید جدا216.06  بـتیزي وزو1998-09-10

بعداش   یوسف 21040893 مقبول310.96  بـدلس1998-11-20

شویح   نادیة 21040820 مقبول410.50  بـشاللة العذاورة1995-04-03

صایبي   مھدي 21040812 مقبول511.22  بـدلس1995-04-30

لحنین   نسرین 21040827 مقبول610.56  بـدلس1995-08-19

بن سالمة   نادة 21040819 مقبول710.00  بـدلس1995-11-07

قصاص   نجاة 21040821 مقبول811.02  بـدلس1996-07-19

الھواري   نجیب 21040823 مقبول911.44  بـباب الواد الجزائر1997-09-19

تیلیوین   منیر 21040809 مقبول1010.28  بـدلس1997-09-26

بوخالفة   مریم 21040793 مقبول1110.75  بـدلس1998-03-17

كوفي   مزیان 21040796 قریب من الجید1212.82  بـدلس1998-08-25

أقناو   منیر 21040811 مقبول1311.30  بـدلس1998-09-01

عبادة   ھشام 21040853 مقبول1411.18  بـدلس1995-03-04

شاعو   وداد 21040859 مقبول1511.06  بـدلس1996-04-07

شرادي   وردة 21040863 قریب من الجید1612.08  بـدلس1996-06-05

بسعدي   ویزة 21040873 مقبول1711.12  بـدلس1996-09-26

معلم   یاسمین 21040875 قریب من الجید1813.02  بـدلس1997-03-10

نورین   ھاجر 21040849 جید جدا1916.56  بـدلس1998-01-17

خلیفاتي   وسام 21040867 مقبول2011.54  بـدلس1998-02-20

براشد   یزید 21040879 مقبول2110.48  بـدلس1998-03-10

سعداوي   وسام 21040868 مقبول2210.06  بـدلس1998-05-21

شاوش   ھشام أمیر 21040855 جید2314.12  بـدلس1998-10-25

مزیودان   ھاجر 21040851 مقبول2411.12  بـدلس1998-11-20
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عیالن   ولید 21040872 مقبول2511.32  بـدلس1999-01-31

براشد   نسرین 21040842 مقبول2610.68  بـدلس1999-06-22

العمراوي   فیروز 21040713 مقبول2711.32  بـتاورقة1995-11-25

طرایفي   كریم 21040714 قریب من الجید2813.04  بـعین بوسیف1996-07-06

أیت مسعود   كریم 21040715 مقبول2910.64  بـسیدي امحمد1996-11-14

رابط   فریال 21040703 مقبول3010.92  بـدلس1997-01-14

بولیسیة   فلة 21040711 قریب من الجید3112.14  بـدلس1997-05-03

ظریف   فریال 21040704 جید3214.34  بـدلس1998-02-08

نجار   فریال 21040705 جید3315.64  بـدلس1998-06-17

قاصب   كریمة 21040718 مقبول3410.92  بـدلس1998-09-21

بلھاوة   فطومة 21040710 قریب من الجید3513.14  بـدلس1998-10-17

عطوش   كریم 21040717 جید3614.34  بـدلس1998-11-07

معوشي   فریال 21040706 جید3715.74  بـعین الحمام1999-04-17

فرحات   مالیة 21040748 مقبول3811.70  بـدلس1994-07-23

عطوش   محمد لمین 21040769 مقبول3910.84  بـتیزي وزو1995-10-18

فرحات   محمد 21040753 مقبول4011.44  بـدلس1997-03-13

قاموم   مجید 21040749 قریب من الجید4112.46  بـدلس1997-03-20

خیذر   محمد لمین 21040770 مقبول4210.06  بـدلس1997-08-05

والي   لین 21040741 مقبول4310.90  بـدلس1997-09-10

بن حمیدة   محمد األمین 21040763 جید4414.38  بـبرج امنایل1998-08-21

زاوي   محمد 21040758 مقبول4511.16  بـالحراش1998-08-22

موالي   لیندة 21040747 قریب من الجید4613.90  بـدلس1998-11-10

كریم   عبد الرحمان 21040649 مقبول4711.00  بـدلس1995-09-16

بوخروف   عبد الرحمان 21040650 مقبول4811.56  بـدلس1995-09-20

شاید   عبد الرحمان 21040648 مقبول4910.80  بـدلس1995-11-22

أوانش   عصام 21040675 مقبول5011.34  بـالقبة1996-03-17

بعداش   عبد العزیز 21040659 مقبول5111.30  بـدلس1996-05-06

زاوي   عبد الغاني 21040661 مقبول5211.12  بـبولوغین1996-06-12

قریمش   فاتح 21040680 مقبول5310.82  بـدلس1996-09-12
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قریمش   عبد الرؤوف 21040644 مقبول5411.84  بـدلس1996-10-15

بوذیاب   عبد النور 21040668 مقبول5510.44  بـدلس1997-01-01

تقار   عبد المالك 21040666 مقبول5611.34  بـدلس1997-05-25

لعبادي   عبد الرحمان 21040653 قریب من الجید5712.06  بـدلس1997-05-26

مالكي   عبیر 21040670 قریب من الجید5812.38  بـدلس1997-06-09

إیلول   عزیزة 21040673 مقبول5910.02  بـدلس1997-09-27

القندوز   عبد الحلیم 21040643 مقبول6011.76  بـتیزي وزو1997-10-09

عبد العزیز   عبد اهللا 21040665 مقبول6110.00  بـدلس1997-11-20

نزار   سلیم 21040562 مقبول6210.20  بـدلس1994-12-09

عراب   سعید 21040553 مقبول6310.58  بـدلس1995-02-26

زوبیري   صالح 21040607 مقبول6410.82  بـالحراش1995-07-04

قنون   سیدعلي 21040576 قریب من الجید6512.16  بـدلس1995-07-21

العمري   صوریة 21040618 مقبول6611.28  بـالبیرین1995-10-26

لدادة   سیف اإلسالم 21040579 قریب من الجید6712.92  بـدلس1996-02-01

ماموني   شھیناز 21040597 مقبول6810.10  بـدلس1996-04-07

تیلیوین   سمیة 21040566 مقبول6910.88  بـدلس1996-08-14

حدادي   شریفة 21040594 مقبول7010.66  بـدلس1996-09-21

مغني   سمیر 21040568 مقبول7111.90  بـدلس1996-12-12

شرادي   سارة 21040541 مقبول7211.96  بـدلس1997-02-06

شرع اهللا   سیف الدین 21040580 مقبول7311.50  بـدلس1998-03-06

كوفي   عائشة 21040626 مقبول7411.24  بـدلس1998-03-26

بوذیاب   سارة 21040543 مقبول7511.12  بـدلس1998-04-17

بوتواتي   صبرینة 21040612 مقبول7611.04  بـمونریال كندا1998-06-11

مرابط   طارق 21040623 جید7714.50  بـدلس1998-06-14

بعزیز   سعاد 21040552 قریب من الجید7813.82  بـدلس1998-06-19

كامش   سارة 21040546 مقبول7910.02  بـحسین داي1998-07-26

صایبي   سارة 21040547 جید8014.34  بـالحمامات1998-08-02

بن دحمان   سیرین 21040578 جید8114.94  بـدلس1998-08-24

عبدي   شھیناز 21040599 مقبول8211.12  بـدلس1998-09-15
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أقناو   سارة 21040548 قریب من الجید8313.68  بـدلس1998-11-28

طالب   شروق 21040593 جید8415.06  بـدلس1998-11-28

سلیمي   سارة 21040549 قریب من الجید8512.52  بـدلس1998-12-26

بن یحي   سید علي 21040574 مقبول8611.40  بـدلس1999-01-15

صایبي   شھیناز 21040600 جید8714.94  بـدلس1999-04-21

لونیس   رمیساء 21040510 مقبول8811.76  بـدلس1994-04-11

جنان   أكلي 21040361 مقبول8911.14  بـعین الحمام1995-07-21

بودالي   حمزة 21040457 مقبول9010.10  بـدلس1995-08-08

بویة   حنان 21040460 مقبول9110.40  بـدلس1995-12-29

بوتواتي   ریمة 21040518 مقبول9210.10  بـدلس1996-06-07

حالس   جمیلة 21040448 مقبول9311.38  بـدلس1996-07-14

طرایفي   بالل 21040442 مقبول9410.86  بـدلس1996-08-11

راشدي   رمیساء 21040513 مقبول9511.52  بـالحراش1996-10-18

بوذیاب   حمزة 21040458 مقبول9610.82  بـدلس1996-11-06

جمعة   خولة 21040475 مقبول9711.46  بـدلس1996-11-07

فاھم   حیاة 21040464 مقبول9810.10  بـدلس1997-03-29

نزار   بشرى 21040426 مقبول9910.84  بـدلس1997-06-02

قریمش   حرزاهللا 21040452 مقبول10010.16  بـبجایة1997-08-10

رمضاني   خالد 21040468 مقبول10111.04  بـدلس1997-09-16

عاللیة   إكرام 21040396 مقبول10211.58  بـدلس1998-01-25

بوسالم   زھیر 21040527 مقبول10311.50  بـدلس1998-02-02

عالوة   أمینة 21040371 مقبول10411.74  بـدلس1998-03-05

خروبي   حنان 21040461 قریب من الجید10513.28  بـدلس1998-05-12

بن عمارة   الوناس 21040410 قریب من الجید10612.32  بـدلس1998-06-16

نوقال   أسماء 21040355 مقبول10710.14  بـدلس1998-06-26

رزال   رابح 21040478 قریب من الجید10813.96  بـدلس1998-06-26

تقار   إلھام 21040397 مقبول10910.78  بـدلس1998-07-27

بوقداح   زكریاء 21040522 قریب من الجید11013.10  بـالعلمة1998-07-28

قاموم   رانیة 21040480 جید11114.50  بـدلس1998-08-13
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الَخربة   رمیساء 21040514 قریب من الجید11212.86  بـعین طایة1998-10-12

بن حمیدة   أمال 21040362 قریب من الجید11312.56  بـدلس1998-10-26

طالب   زكریاء 21040523 مقبول11410.20  بـدلس1998-10-27

سعیدي   جمانة 21040447 قریب من الجید11513.42  بـدلس1998-10-29

زرقون   أمینة 21040372 قریب من الجید11613.78  بـذراع بن خدة1998-11-14

طالب   إسالم 21040394 قریب من الجید11713.23  بـدلس1998-12-03

سلیمي   أسماء 21040356 مقبول11811.36  بـدلس1998-12-26

بن دحمان   بسمة 21040424 مقبول11910.28  بـدلس1999-01-02

بوصابر   أشواق 21040359 مقبول12011.88  بـدلس1999-01-06

قرابسي   أنس إدریس 21040373 قریب من الجید12113.16  بـالمدیة1999-01-17

عطوشي   إلھام 21040398 قریب من الجید12212.84  بـجنات1999-03-01

عماري   دیھیة 21040477 جید12315.20  بـدلس1999-03-11

صحیبي   رفیدة 21040506 مقبول12410.78  بـدلس1999-07-26

297من278:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 1(دلس| متوسطة اإلخوة بن ناصر دلس  | 35337: المؤسسة  

عاللو   یسمینة 21040892 جید114.96  بـدلس1998-07-26

حمادي   منال 21040798 مقبول211.70  بـدلس1995-06-06

سالمي   مھدي 21040813 مقبول310.98  بـتیزي وزو1997-03-14

طانم   منال 21040803 قریب من الجید413.56  بـدلس1997-04-19

شاید   مصطفى 21040797 مقبول511.08  بـدلس1997-07-10

مدوني   نسرین 21040829 مقبول611.20  بـدلس1997-09-04

حنیفي   منیر 21040810 مقبول711.46  بـدلس1997-10-10

بن الصغیر   مریم 21040794 قریب من الجید812.68  بـدلس1998-05-08

شایمي   مریم 21040795 جید جدا916.83  بـدلس1998-07-31

زاھد   نسرین 21040830 قریب من الجید1012.58  بـسیدي امحمد1998-09-04

خیذر   نجیب أنیس 21040824 مقبول1110.90  بـدلس1998-12-17

مالكي   مھدي 21040814 مقبول1210.70  بـدلس1999-01-23

مالكي   نجاة 21040822 قریب من الجید1312.92  بـثنیة1999-04-03

تفریت   وسام 21040866 مقبول1410.38  بـدلس1995-11-13

واش   وسام 21040865 مقبول1510.84  بـدلس1997-04-12

سعیدي   نور الھدى 21040843 قریب من الجید1612.10  بـدلس1997-07-03

دریش   وردة 21040864 مقبول1711.40  بـدلس1997-09-28

مالح   ھاجر 21040848 قریب من الجید1813.60  بـدلس1997-11-02

واشم   وصال 21040871 مقبول1911.48  بـدلس1998-01-20

بویحي   ھاجر 21040850 جید جدا2017.86  بـدلس1998-02-10

ایت منصور   وسام غنیة 21040870 قریب من الجید2113.38  بـحسین داي1998-05-22

دومر   وداد 21040861 جید جدا2217.29  بـدلس1998-08-04

اللیق   یسرى 21040880 مقبول2311.64  بـبولوغین1998-08-20

صفصاف   ھبة الرحمان 21040852 جید جدا2417.86  بـدلس1998-10-08

297من279:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1(دلس| متوسطة اإلخوة بن ناصر دلس  | 35337: المؤسسة  

لدادة   نسرین 21040841 جید2514.02  بـمستشفى دلس1998-10-09

قصبیة   نور الھدى 21040844 جید جدا2617.14  بـدلس1998-10-26

اوشعبان   وداد 21040862 مقبول2710.82  بـدلس1998-12-14

كوفي   ھند 21040858 جید2814.54  بـدلس1999-05-31

مسرور   فاروق 21040693 مقبول2910.72  بـدلس1996-01-02

رباط   لطفي 21040725 مقبول3011.20  بـدلس1997-03-27

مدیر   فارس 21040691 مقبول3110.02  بـدلس1997-07-26

أقناو   فایزة 21040702 مقبول3210.68  بـدلس1998-02-03

موھاب   كوثر 21040722 ممتاز3319.38  بـحسین داي1998-05-03

الخربة   كوثر 21040723 قریب من الجید3412.85  بـدلس1998-07-19

صفصاف   فاروق عبد الرحمان 21040695 مقبول3511.20  بـدلس1998-08-12

مقراني   فلة 21040712 مقبول3611.17  بـدلس1998-09-30

لخضاري   كریم 21040716 جید3715.22  بـدلس1998-11-01

أوانش   فاروق 21040694 جید3815.40  بـدلس1999-01-01

سیاسي   فاطمة الزھراء 21040699 قریب من الجید3912.40  بـالحراش1999-07-02

قروسي   محمد عدالن 21040768 مقبول4011.26  بـحسین داي1996-08-13

حمادي   لیندة 21040744 قریب من الجید4112.06  بـدلس1997-04-05

مولودي   محمد 21040754 مقبول4210.62  بـدلس1997-08-16

سعدي   محمد 21040755 قریب من الجید4313.92  بـدلس1997-10-19

لونیس   مروة 21040777 قریب من الجید4412.46  بـدلس1998-02-02

أقرور   محمد رؤوف 21040765 مقبول4511.20  بـداس1998-04-15

بورحلة   محمد 21040757 قریب من الجید4612.10  بـدلس1998-04-29

توات   محمد أمین 21040762 مقبول4711.98  بـدلس1998-05-24

بعزیزي   محمد یاسین 21040773 قریب من الجید4812.48  بـبوزریعة1998-06-18

درحماني   محمد وسیم 21040772 قریب من الجید4912.82  بـدلس1998-07-09

دحموني   لیندة 21040746 قریب من الجید5012.62  بـتاوریت مقران االربعاء 1998-08-24

بن ناصر   محمد الطیب 21040764 قریب من الجید5112.18  بـدلس1998-12-27

قاسي   محمد ھومام 21040771 جید5214.82  بـتیزي وزو1998-12-28

عماروش   مروان 21040776 جید5315.40  بـدلس1999-03-21

297من280:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1(دلس| متوسطة اإلخوة بن ناصر دلس  | 35337: المؤسسة  

كدو   محمد 21040759 مقبول5411.38  بـدلس1999-04-12

برزیق   مروة 21040780 قریب من الجید5513.80  بـدلس1999-07-12

زاھد   عبد العتیق 21040658 قریب من الجید5613.06  بـدلس1995-08-24

خلیوان   عبد الرحمان 21040652 قریب من الجید5713.20  بـتیزي وزو1997-02-04

قاسیمي   عبد اهللا 21040664 قریب من الجید5813.68  بـدلس1997-06-16

روبیح   عبد الغني 21040662 مقبول5910.04  بـدلس1997-07-21

اكنون   عبد النور انیس 21040669 مقبول6010.94  بـالجزائر1998-01-22

غربي   عبد الرؤوف 21040645 مقبول6110.38  بـدلس1998-02-22

نورین   عبد السالم 21040656 قریب من الجید6212.20  بـدلس1998-06-06

أقرور   عبد الرحمان 21040654 قریب من الجید6312.50  بـدلس1998-12-20

زاوي   عبد السالم 21040657 قریب من الجید6412.70  بـدلس1999-01-12

حسین   عبد الرحمان 21040655 مقبول6510.34  بـدلس1999-01-31

علوش   عبد الحق 21040641 مقبول6611.50  بـدلس1999-03-30

عشیر   عتیقة 21040671 جید6714.66  بـدلس1999-09-08

أقرور   سامیة 21040550 مقبول6811.14  بـتیزي وزو1995-10-01

بوعافیة   سیداحمد 21040575 مقبول6910.64  بـدلس1996-10-17

رزیق   شیماء 21040601 مقبول7010.73  بـدلس1997-02-20

رزیق   شمس الدین 21040595 مقبول7110.90  بـدلس1998-01-14

نسناس   سیدعلي 21040577 مقبول7211.04  بـحسین داي1998-03-14

مشاكو   سلیم 21040563 مقبول7310.66  بـدلس1998-06-30

لقامة   صارة 21040603 مقبول7410.84  بـالجزائر1998-07-14

مسرور   صبرینة 21040614 مقبول7511.40  بـدلس1998-07-18

اوشاعو   صارة 21040604 قریب من الجید7612.10  بـبوزریعة1998-07-31

رباط   سفیان 21040559 مقبول7711.00  بـدلس1998-08-13

قریمش   صارة 21040605 جید جدا7816.94  بـباب الواد1998-10-10

قریمش   صوفیا 21040619 مقبول7911.68  بـباب الواد1998-10-10

شرابة   صفاء 21040616 مقبول8011.32  بـدلس1998-11-08

قاب   طیب 21040624 مقبول8111.08  بـدلس1998-11-15

بویحي   عبد الحق 21040629 قریب من الجید8212.06  بـدلس1998-12-14

297من281:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1(دلس| متوسطة اإلخوة بن ناصر دلس  | 35337: المؤسسة  

قنون   صبرینة 21040615 قریب من الجید8313.90  بـدلس1999-02-24

بریكي   سناء 21040571 قریب من الجید8412.60  بـتیزي وزو1999-03-25

شاید   عبد الحق 21040630 قریب من الجید8512.92  بـدلس1999-03-27

بوصابر   شیماء 21040602 قریب من الجید8612.88  بـدلس1999-06-01

مسعودي   سمیة 21040567 قریب من الجید8712.60  بـدلس1999-08-28

خمري   إبتسام 21040377 مقبول8810.34  بـدلس1995-01-07

دریزي   سارة 21040530 مقبول8911.04  بـدلس1995-06-01

بن براھیم   زھیر 21040526 مقبول9010.50  بـدلس1995-10-08

بن حمیدة   بدر الدین 21040420 مقبول9111.44  بـدلس1996-01-13

مسرور   رفیدة 21040502 قریب من الجید9212.70  بـدلس1996-02-10

قاصدي   إیمان 21040401 مقبول9311.19  بـدلس1996-02-24

رحماني   انیس 21040416 مقبول9410.56  بـدلس1996-03-16

بوذیاب   ایمان 21040418 مقبول9511.60  بـدلس1996-03-29

طامن   خالد 21040467 مقبول9610.76  بـسوق اإلثنین  دائرة معاتقة1996-06-04

دریش   أسماء 21040353 قریب من الجید9713.42  بـدلس1996-12-22

بورحلة   أمینة 21040369 مقبول9810.18  بـدلس1996-12-23

بوصابر   حمزة 21040459 مقبول9910.46  بـدلس1997-01-25

خیذر   اكرام 21040408 مقبول10010.52  بـدلس1997-06-01

شرقي   رمزي 21040508 مقبول10111.80  بـدلس1997-12-16

بوصابر   جوھر 21040449 ممتاز10218.02  بـالقبة1998-01-13

خیذر   رمزي 21040509 مقبول10311.56  بـدلس1998-02-12

معزوزي   زین الدین 21040528 مقبول10411.58  بـالقبة1998-03-09

بن دحمان   راویة 21040492 قریب من الجید10512.32  بـدلس1998-03-21

تیماجر   بدر الدین 21040422 مقبول10611.38  بـدلس1998-04-30

أودني   إسالم 21040393 مقبول10710.32  بـدلس1998-05-13

شایمي   إبتسام 21040378 جید10815.24  بـدلس1998-05-16

معبوط   جعفر 21040446 مقبول10911.14  بـدلس1998-05-31

خدوشي   رابح إسالم 21040479 قریب من الجید11013.08  بـدلس1998-05-31

كارب   أحمد 21040345 قریب من الجید11113.42  بـدلس1998-07-09

297من282:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1(دلس| متوسطة اإلخوة بن ناصر دلس  | 35337: المؤسسة  

باقدي   بشرى 21040427 قریب من الجید11213.38  بـدلس1998-07-09

حواس   خدیجة 21040471 قریب من الجید11312.46  بـدلس1998-07-15

مسرور   رفیدة 21040504 قریب من الجید11412.40  بـدلس1998-08-11

عبد الحاني   احمد 21040403 قریب من الجید11513.68  بـدلس1998-09-11

لدادة   امحمد 21040414 مقبول11611.96  بـدلس1998-09-21

لعزوز   حبیبة 21040451 قریب من الجید11713.42  بـدلس1998-09-23

عشیر   بشیرة 21040429 جید11814.98  بـدلس1998-10-02

الخربة   حنان 21040462 جید11914.30  بـدلس1998-10-03

ایكوفان   ریمة 21040520 مقبول12011.70  بـدلس1998-10-09

موھوبي   حیاة 21040465 مقبول12111.50  بـعین طایة1998-10-25

ربیعي   رمیساء 21040515 جید12214.48  بـدلس1998-11-23

بن كانون   رفیدة 21040505 مقبول12310.90  بـدلس1998-12-27

سعیدي   بشرى 21040428 قریب من الجید12412.58  بـدلس1999-01-01

حنین   خلیدة 21040473 مقبول12511.72  بـدلس1999-01-16

زواني   احمد 21040404 مقبول12611.19  بـبني مسوس1999-02-09

آیت حمودة   أغیالس 21040360 جید12714.24  بـتیزي وزو1999-02-16

مالكي   أحمد 21040346 قریب من الجید12812.36  بـدلس1999-02-25

صابي   خالد 21040469 مقبول12911.86  بـدلس1999-02-26

صابي   رضا 21040498 مقبول13011.80  بـدلس1999-02-26

سیدعلي   خدیجة 21040472 قریب من الجید13112.52  بـباب الوادي1999-03-02

بجاویة   أسماء 21040357 قریب من الجید13212.29  بـإسبانیا1999-03-14

تسمالل   إبراھیم صھیب 21040391 مقبول13310.76  بـالقبة1999-04-26

درحماني   رانیة 21040491 قریب من الجید13412.40  بـدلس1999-06-20

جمعي   حیاة 21040466 جید13514.00  بـدلس1999-07-29

شالل   زھرة 21040524 جید13615.92  بـدلس1999-08-28

حواس   إبتسام 21040379 جید13715.98  بـدلس1999-09-20

297من283:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 1(دلس| متوسطة محمد لونیس دلس  | 35338: المؤسسة  

شرع اهللا   یونس 21040895 مقبول111.06  بـتیزي وزو1997-05-12

سعد اللھي   منال 21040799 مقبول211.42  بـدلس1995-09-24

مقراني   منال 21040800 مقبول310.04  بـدلس1995-10-30

ربیعي   نریمان 21040825 مقبول410.34  بـدلس1997-02-19

لحمل   منال 21040806 قریب من الجید512.98  بـدلس1998-02-14

قریمش   مروى 21040792 جید جدا617.50  بـعین طایة1998-09-29

درویش   ھناء 21040856 مقبول710.02  بـدلس1994-11-23

قاسي   ھاجر 21040847 مقبول811.52  بـدلس1997-05-05

بوذیاب   وداد 21040860 قریب من الجید912.30  بـدلس1997-10-14

مرباح   یاسمینة 21040877 مقبول1011.28  بـتیقزیرت1997-12-29

عرقوب   یاسمینة 21040878 مقبول1111.94  بـدلس1998-06-15

عبدالاللي   وسام 21040869 قریب من الجید1212.98  بـدلس1998-12-05

صانع   المین 21040724 مقبول1311.00  بـمقلع1998-01-27

فاضلي   لیلیا 21040730 مقبول1411.96  بـدلس1998-05-04

طالب   لمین 21040728 مقبول1510.38  بـدلس1998-09-22

مدیر   محمد 21040756 قریب من الجید1613.26  بـدلس1998-02-03

منصوري   عمرو 21040677 قریب من الجید1712.32  بـدلس1994-01-14

عسكري   عبد الحكیم 21040642 قریب من الجید1812.74  بـدلس1996-01-11

جالل   عبد الرؤوف 21040646 قریب من الجید1912.50  بـالحراش1998-10-19

تیماجر   عثمان 21040672 قریب من الجید2012.02  بـدلس1998-11-04

لدي   فؤاد 21040679 مقبول2111.48  بـدلس1999-02-19

حنین   سماح 21040565 قریب من الجید2212.56  بـالرغایة1994-11-27

مسرور   سید أحمد 21040573 قریب من الجید2312.98  بـدلس1997-07-26

خالم   عبد الحق 21040628 مقبول2410.38  بـدلس1998-01-22

297من284:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 1(دلس| متوسطة محمد لونیس دلس  | 35338: المؤسسة  

برزیق   سارة 21040544 جید2514.58  بـدلس1998-04-25

قعماز   صبرینة 21040613 جید2615.86  بـدلس1998-06-26

غازي   سعید 21040554 قریب من الجید2712.68  بـدلس1998-08-14

الحسبالوي   سیلیا 21040591 قریب من الجید2812.22  بـدلس1998-11-07

عبد الاللي   سلینا 21040564 قریب من الجید2913.14  بـدلس1998-11-20

قصاب   رشید 21040496 مقبول3010.38  بـدلس1994-10-26

قحیة   رضا 21040497 مقبول3110.86  بـدلس1996-08-14

بن الدین   رضوان 21040500 مقبول3210.08  بـبولوغین1996-11-13

عیادي   حامد 21040450 قریب من الجید3312.10  بـوادي العثمانیة1997-11-17

سركیستي   ریان 21040516 مقبول3411.42  بـدلس1998-03-22

قاصد   بایة 21040419 قریب من الجید3512.32  بـدلس1998-05-13

رباحي   أمیرة 21040366 مقبول3610.82  بـدلس1998-08-02

قریمش   المھدي 21040409 جید جدا3716.84  بـعین طایة1998-09-29

زكریني   خلیفة 21040474 قریب من الجید3812.52  بـدلس1998-11-20

حسبالوي   أمین 21040367 مقبول3910.76  بـدلس1999-02-16

زاوي   أحمد 21040347 مقبول4011.26  بـتیزي وزو1999-05-17

297من285:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 2(دلس| متوسطة الشھید عمر قریمش أزرو دلس  | 35348: المؤسسة  

القواضي   صریة 21041036 مقبول111.52  بـدلس1996-03-17

خوجة   سھیلة 21041024 مقبول210.74  بـدلس1996-03-22

بورابیة   سفیان 21041018 مقبول311.22  بـدلس1997-07-04

كنان   عبد الرحمان 21041045 مقبول410.42  بـدلس1997-07-15

قاموم   شریفة 21041028 جید515.28  بـدلس1998-03-25

قریمش   سعاد 21041015 قریب من الجید613.22  بـدلس1998-04-07

عمیروش   رمیسة 21041006 قریب من الجید712.36  بـدلس1998-08-15

بولحواجب   یسمینة 21041157 جید814.74  بـدلس1996-11-17

بولحواجب   یسرى 21041156 قریب من الجید913.88  بـدلس1997-12-06

القواضي   یوسف 21041160 جید1014.96  بـدلس1998-01-02

علوش   كھینة 21041081 مقبول1111.32  بـدلس1993-02-14

غربي   خالد 21040977 مقبول1211.80  بـدلس1993-09-27

سعیدي   مریم 21041108 مقبول1311.00  بـدلس1994-06-01

علي موسى   مریم 21041110 مقبول1410.26  بـدلس1994-09-20

زناجة   بشرى 21040957 مقبول1510.90  بـدلس1994-12-01

مرابط   ھشام 21041134 قریب من الجید1612.56  بـدلس1995-04-13

بن عودة   كریم 21041078 مقبول1711.02  بـدلس1995-11-04

طالب   أسماء 21040915 قریب من الجید1812.34  بـدلس1995-11-24

مالكي   محرز 21041088 مقبول1911.26  بـدلس1996-03-22

بوصالح   ادم 21040938 مقبول2011.76  بـتیقزیرت1996-03-24

تواتي   أسامة 21040911 قریب من الجید2113.29  بـدلس1996-04-14

كسوري   محمد عالل 21041091 مقبول2210.44  بـدلس1996-04-24

بن عودة   كاتیا 21041077 مقبول2310.52  بـدلس1996-07-25

مدقة   أسامة 21040912 مقبول2410.80  بـدلس1996-08-26

297من286:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 2(دلس| متوسطة الشھید عمر قریمش أزرو دلس  | 35348: المؤسسة  

طالب   ھودى 21041136 مقبول2511.66  بـدلس1996-09-07

قاموم   إیمان 21040934 مقبول2610.18  بـدلس1996-09-14

بن دحمان   محمد نجیب 21041092 قریب من الجید2712.10  بـدلس1996-12-14

طالب   مریم 21041112 مقبول2810.66  بـدلس1996-12-29

قاموم   مریم 21041113 مقبول2910.50  بـسیدي أحمد1997-01-02

تلمون   حنان 21040975 مقبول3010.68  بـدلس1997-03-21

بو صالح   یاسین 21041143 مقبول3111.14  بـدلس1997-05-29

سعادة   لیلیا 21041084 مقبول3210.80  بـدلس1997-07-03

لدادة   لمیاء 21041083 قریب من الجید3312.12  بـدلس1997-07-13

عاشور   نسرین 21041127 مقبول3411.66  بـدلس1997-08-04

بلجوزي   محمد 21041089 قریب من الجید3512.04  بـدلس1997-08-08

عمیروش   إیمان 21040935 مقبول3610.80  بـدلس1997-08-13

زقاي   فارس 21041068 قریب من الجید3712.20  بـدلس1997-09-09

توجي   نجوى 21041125 مقبول3810.74  بـدلس1997-11-18

بولحواجب   عبد الرحمان 21041056 مقبول3910.66  بـدلس1997-12-16

بوینون   مدیحة 21041093 جید4015.64  بـدلس1998-01-02

مزغیش   رابح 21040985 مقبول4111.72  بـدلس1998-01-15

زقاي   مریم 21041114 مقبول4211.96  بـدلس1998-01-18

مرابط   ھدى 21041132 جید4314.02  بـدلس1998-03-26

عمیروش   فارس 21041069 جید4414.76  بـدلس1998-04-04

تیماجر   أسماء 21040917 قریب من الجید4512.10  بـدلس1998-05-07

خمري   فاطمة الزھراء 21041071 مقبول4610.96  بـدلس1998-06-17

سعیدي   منال 21041118 قریب من الجید4712.70  بـدلس1998-06-17

عمیروش   فارس 21041070 جید4815.62  بـدلس1998-06-28

بن عاشور   الھام 21040939 قریب من الجید4912.26  بـدلس1998-07-06

سعیدي   عماد الدین 21041064 مقبول5010.62  بـدلس1998-07-12

الجوزي   منال 21041119 جید5114.10  بـدلس1998-07-22

بن دحمان   بالل 21040961 مقبول5211.48  بـدلس1998-08-22

الفیاض   ھاجر 21041130 مقبول5310.82  بـدلس1998-09-06

297من287:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 2(دلس| متوسطة الشھید عمر قریمش أزرو دلس  | 35348: المؤسسة  

عمیروش   أسامة 21040914 قریب من الجید5413.38  بـدلس1998-09-24

لدادة   فاتح 21041066 قریب من الجید5513.84  بـدلس1998-10-13

موازر   كمیلیة 21041079 قریب من الجید5612.74  بـدلس1998-11-21

سعادة   كنزة 21041080 قریب من الجید5713.76  بـدلس1998-12-03

قریمش   أمال 21040923 قریب من الجید5812.86  بـدلس1998-12-05

مسالیت   عقیلة 21041063 قریب من الجید5912.48  بـدلس1998-12-06

طالب   نور الھدى 21041129 قریب من الجید6012.04  بـدلس1998-12-11

تامرت   احمد أنیس 21040937 قریب من الجید6113.74  بـدلس1999-06-05

بورابیة   وسام 21041138 قریب من الجید6212.88  بـتیزي وزو1999-12-25

297من288:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 2(دلس| متوسطة محمد منصوري بن شود  | 35349: المؤسسة  

شراد   سعاد 21041013 مقبول110.66  بـدلس1995-01-10

عمروش   شریف 21041027 مقبول211.88  بـدلس1995-05-20

زكریني   سعید 21041016 مقبول311.38  بـدلس1996-11-16

مفتالي   سعاد 21041014 مقبول410.36  بـدلس1996-12-13

قاموم   زكریا 21041009 مقبول511.44  بـتیزي وزو1996-12-23

زاوي   عبد الحق 21041043 قریب من الجید612.35  بـدلس1997-08-01

بن شوراق   صبرینة 21041033 قریب من الجید713.28  بـدلس1997-08-04

نوالي   ریمة 21041008 قریب من الجید812.66  بـدلس1997-12-01

بن دحمان   شھیناز 21041030 قریب من الجید912.96  بـدلس1997-12-12

معیوف   زكریاء 21041010 قریب من الجید1012.56  بـدلس1998-02-12

بعداش   صبرینة 21041035 جید1115.70  بـدلس1998-05-04

قالل   صالح 21041032 قریب من الجید1213.24  بـدلس1998-07-07

لشالش   سلمى 21041020 جید1314.90  بـدلس1998-07-09

شیخ   شیراز 21041031 قریب من الجید1413.04  بـدلس1998-10-19

بن دحمان   سھام 21041023 مقبول1511.56  بـدلس1998-12-02

جالل   یوسف 21041159 مقبول1610.40  بـدلس1996-09-11

زیان   حمزة 21040970 مقبول1711.28  بـدلس1994-08-11

بن عودة   خدیجة 21040979 مقبول1810.44  بـبني مسوس1995-01-08

عاللي   أمال 21040921 مقبول1911.82  بـدلس1995-01-09

زكریني   مراد 21041094 قریب من الجید2013.16  بـالقریة الفالحیة بن شود1995-03-10

بن عمود   امال 21040940 مقبول2111.31  بـدلس1995-08-16

بلجوزي   مریم 21041111 مقبول2211.40  بـبن شود1995-08-26

جمعة   نبیل 21041124 قریب من الجید2312.00  بـدلس1996-01-28

بعداش   فیروز 21041074 مقبول2411.42  بـدلس1996-02-10

297من289:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 2(دلس| متوسطة محمد منصوري بن شود  | 35349: المؤسسة  

عدار   فتحیة 21041072 مقبول2510.60  بـتیزي وزو1996-02-13

سعیدي   نوال 21041128 مقبول2611.24  بـبن شود1996-03-24

أعراب   أحمد 21040909 قریب من الجید2712.00  بـدلس1996-04-08

لونیس   جویدة 21040964 مقبول2811.58  بـدلس1996-04-24

القندوز   أنیس 21040930 قریب من الجید2912.44  بـدلس1996-07-18

لونیس   إكرام 21040932 مقبول3010.88  بـدلس1996-10-27

عمروش   حنان 21040974 مقبول3110.94  بـدلس1996-12-09

بعداش   عبد اهللا 21041059 مقبول3210.20  بـدلس1996-12-17

بلقاسم   ایمان 21040943 قریب من الجید3312.12  بـدلس1996-12-26

رایح   قاسي 21041076 جید3415.12  بـدراع بن خدة1997-02-07

لونیس   أسامة 21040913 مقبول3511.58  بـدلس1997-07-16

دراج   رانیا 21040987 مقبول3610.08  بـالزاویة لیبیا1997-08-18

محفوظي   رزیقة 21040990 جید3714.34  بـدلس1997-10-05

بن عودة   لقمان 21041082 قریب من الجید3812.40  بـدلس1997-10-10

بن عاشور   یاسر 21041142 مقبول3910.98  بـدلس1997-11-10

القندوز   ماجدة 21041086 مقبول4010.86  بـدلس1997-11-11

بن عاشور   ولید 21041140 مقبول4111.92  بـدلس1997-11-23

صفصاف   وداد 21041137 قریب من الجید4212.02  بـدلس1998-01-19

براھیمي   لیندة 21041085 قریب من الجید4313.04  بـدلس1998-02-05

الفلیسي   بسمة 21040956 جید4414.84  بـدلس1998-02-18

بعداش   مروان 21041095 مقبول4511.92  بـدلس1998-02-19

بعداش   خولة 21040980 جید4614.74  بـداس1998-02-25

عمري   منال 21041117 جید جدا4717.56  بـدلس1998-03-03

القندوز   حمزة 21040973 مقبول4810.80  بـدلس1998-03-18

خمري   رمیساء 21040993 مقبول4911.84  بـحسین داي1998-04-25

نجار   فیصل 21041075 مقبول5011.20  بـدلس1998-05-13

عمري   ھناء 21041135 مقبول5110.18  بـالحمامات1998-05-20

بن عمارة   نرجس 21041126 مقبول5211.18  بـباب الواد1998-06-02

بلقاسم   أمین 21040926 قریب من الجید5313.14  بـدلس1998-06-08

297من290:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 2(دلس| متوسطة محمد منصوري بن شود  | 35349: المؤسسة  

عمروش   ھبة 21041131 جید5415.10  بـدلس1998-06-09

غازي   ویسام 21041141 جید5514.82  بـعین وسارة1998-06-09

جمعي   رمیساء 21040994 مقبول5610.18  بـدلس1998-06-19

بونخلة   راضیة 21040986 مقبول5711.64  بـدلس1998-07-04

لعبادي   خولة 21040981 جید5815.00  بـدلس1998-07-18

شرابي   حلیمة 21040968 قریب من الجید5912.60  بـدلس1998-08-30

بن دحمان   رقیة 21040992 قریب من الجید6013.22  بـدلس1998-08-31

الصغیر   رمیساء 21040995 جید6114.96  بـدلس1998-09-02

عمروش   رانیا 21040988 جید جدا6216.18  بـدلس1998-12-25

297من291:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

2013جوان : امتحان شھادة التعلیم المتوسط دورة 
قائمة الناجحین في

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

بومرداس | 2(دلس| المتوسطة الجدیدة دلس  | 35350: المؤسسة  

طانم   سلمى 21041019 مقبول110.08  بـدلس1994-10-16

العكروف   زھرة 21041011 مقبول211.68  بـبغلیة1995-03-08

فلیسة   طارق 21041037 جید314.28  بـدلس1996-08-29

عبدي   شھرزاد 21041029 قریب من الجید412.22  بـالدویرة1997-05-04

ایرید   طارق 21041038 مقبول510.22  بـدلس1997-06-25

لونیس   طارق 21041039 مقبول611.32  بـدلس1997-06-29

عمروش   عبد الحق 21041044 مقبول711.08  بـدلس1997-10-30

رصفة   صبرینة 21041034 قریب من الجید813.32  بـدلس1998-02-19

عمارة   سید علي 21041026 قریب من الجید912.54  بـدلس1998-08-25

بریكي   یوسف 21041158 مقبول1010.38  بـدلس1995-12-25

براھمي   مریم 21041107 مقبول1110.74  بـدلس1993-11-07

عالوة   أمین 21040924 مقبول1211.42  بـدلس1994-02-23

بوذفار   ھشام 21041133 مقبول1311.86  بـباتنة1994-04-03

الحنین   عبد المالك 21041061 مقبول1410.72  بـدلس1994-04-22

سعیدي   حسام 21040965 قریب من الجید1512.22  بـبرج بوعریریج1994-08-14

موالي   رفیدة 21040991 مقبول1610.62  بـدلس1994-12-14

قصاص   أسیة 21040919 مقبول1711.32  بـدلس1994-12-17

بوصابر   عبد العزیز 21041057 مقبول1811.52  بـدلس1995-04-27

حمراوي   دیھیة 21040983 مقبول1910.04  بـدلس1995-05-01

قاصد   حمزة 21040972 مقبول2010.98  بـدلس1995-08-21

بوعراب   دوجة 21040982 مقبول2111.42  بـدلس1995-09-09

زرموت   عبد اهللا 21041058 مقبول2211.90  بـدلس1995-10-08

مسالیت   مجید 21041087 مقبول2310.18  بـتیزي وزو1995-11-11

زیان   ولید 21041139 مقبول2411.04  بـدلس1996-02-25

297من292:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

بومرداس | 2(دلس| المتوسطة الجدیدة دلس  | 35350: المؤسسة  

مغني   فؤاد 21041065 قریب من الجید2512.00  بـدلس1996-05-23

ایخلف   جزیرة 21040962 قریب من الجید2612.82  بـأوالد یعیش1996-05-25

شاید   أكرم 21040920 جید2714.78  بـبني مسوس1996-08-25

فرحوم   أمین 21040925 مقبول2810.50  بـحسین داي1997-07-08

یوسفي   بالل 21040959 مقبول2911.48  بـدلس1997-09-26

صالح   بالل 21040960 قریب من الجید3012.30  بـدلس1997-10-23

موھون   عبد اهللا 21041060 مقبول3111.66  بـدلس1997-12-29

وانفوف   عدالن 21041062 قریب من الجید3212.26  بـدلس1998-01-10

قصاص   حنان 21040976 قریب من الجید3313.64  بـدلس1998-01-17

معبوط   یحي 21041145 مقبول3411.66  بـدلس1998-01-19

بعداش   أسماء 21040916 قریب من الجید3513.42  بـدلس1998-02-01

كوفي   یاسین 21041144 قریب من الجید3612.28  بـدلس1998-02-13

لحیاني   أمینة 21040928 مقبول3711.08  بـدلس1998-04-05

زینات   حفصة 21040966 مقبول3811.68  بـدلس1998-05-09

زیان   ایمان 21040944 قریب من الجید3912.00  بـدلس1998-05-14

أقناو   ایمان 21040945 مقبول4010.22  بـدلس1998-06-28

مولودي   مریم 21041115 مقبول4111.50  بـالقبة1998-06-29

تامرت   أمال 21040922 جید4215.58  بـدلس1998-07-04

قاصب   أمینة 21040929 مقبول4311.68  بـحسین داي1998-08-18

عمارة   مریم 21041116 قریب من الجید4413.64  بـالحراش1998-09-20

زرموت   أحالم 21040908 قریب من الجید4512.96  بـدلس1998-10-19

جمعة   حلیمة 21040969 قریب من الجید4612.24  بـدلس1998-11-14

علوش   منال 21041120 جید4715.80  بـدلس1998-12-28
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حمادي   مروان 21041324 مقبول110.41  بـاعفیر1995-01-01

اومالل   موسى 21041330 مقبول210.46  بـتیزي وزو1995-08-24

رباط   نسرین 21041336 قریب من الجید312.61  بـدلس1998-04-04

باقدي   مناد 21041325 جید414.57  بـدلس1998-07-01

باجة   وسام 21041342 مقبول510.48  بـدلس1999-01-13

رجاعي   محمد 21041310 مقبول610.04  بـدلس1995-04-24

قاسي   علي 21041279 مقبول710.37  بـاعفیر1997-03-11

حمادو   لیدیة 21041300 قریب من الجید812.56  بـدلس1998-05-01

فرحوم   كریمة 21041290 مقبول911.93  بـدلس1998-06-15

باقدي   لیزة 21041302 مقبول1010.17  بـدلس1998-06-29

تمازیرت   طاووس 21041274 مقبول1110.04  بـدلس1998-09-20

العمراوي   كمال 21041292 مقبول1210.11  بـاعفیر1998-10-07

تیلیوین   لیندة 21041305 قریب من الجید1312.09  بـدلس1998-12-11

بوعراب   بشرى 21041186 مقبول1410.63  بـدلس1996-02-11

شبري   دیھیة 21041203 مقبول1510.17  بـدلس1996-12-25

عباس   رشید 21041208 مقبول1610.09  بـدلس1997-08-21

بریكي   حلیم 21041197 مقبول1710.83  بـدلس1998-02-03

رمضاني   انیس 21041184 مقبول1811.94  بـدلس1998-04-06

حمادوش   دلیلة 21041202 قریب من الجید1912.20  بـدلس1998-11-02

اومالل   رزیقة 21041207 قریب من الجید2012.09  بـدلس1998-11-30

كاسوري   ثلیلي 21041192 مقبول2111.17  بـدلس1998-12-11

ظریف   حسین 21041196 جید2214.44  بـدلس1999-02-01

شعال   سرى 21041230 مقبول2310.20  بـاعفیر1995-01-25

مرزوقي   سیدعلي 21041246 مقبول2410.35  بـدلس1995-10-25
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باجة   سلیا 21041239 مقبول2510.59  بـدلس1996-11-16

قاسي   صبرینة 21041259 مقبول2610.41  بـدلس1997-07-08

دحماني   شھیناز 21041257 مقبول2711.04  بـعین طایة1997-10-10

تیلیوین   سعاد 21041232 مقبول2811.96  بـدلس1998-03-27

بوعراب   شریف 21041254 مقبول2911.20  بـدلس1998-04-03

سعدي   سارة 21041226 مقبول3010.91  بـدلس1998-06-01

طوبال   سھام 21041245 قریب من الجید3113.37  بـدلس1998-06-10

نقار   سمیة 21041241 مقبول3211.00  بـدلس1998-08-23

حموتي   صبرینة 21041260 جید3314.94  بـدلس1998-09-26

بوعراب   سیلیا 21041252 قریب من الجید3412.96  بـاعفیر1998-10-28

عروس   سامي 21041228 قریب من الجید3513.52  بـدلس1998-11-29

عروس   شھیناز 21041258 مقبول3610.09  بـدلس1998-11-29
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بن عراب   نسرین 21041335 مقبول110.26  بـدلس1996-04-14

كوفي   نبیلة 21041333 مقبول210.80  بـدلس1997-12-19

كوشي   نادیة 21041331 مقبول310.46  بـدلس1998-08-23

بھلول   منال 21041327 مقبول410.11  بـدلس1998-08-31

موھاب   ویسام 21041344 قریب من الجید512.70  بـتیزي وزو1998-10-16

بن سالمة   وردة 21041341 مقبول610.30  بـدلس1999-07-24

كوفي   مالك 21041306 مقبول710.54  بـدلس1993-08-06

عبادة   كمیلیة 21041293 مقبول810.41  بـدلس1996-12-03

طوماش   عقیلة 21041278 مقبول910.24  بـدلس1997-01-06

عماري   كھینة 21041295 مقبول1011.70  بـدلس1997-08-01

سعدي   فاطمة الزھراء 21041285 مقبول1110.91  بـدلس1998-01-10

جلواحي   عادل 21041275 قریب من الجید1213.74  بـدلس1998-01-31

كاسوري   صونیا 21041273 قریب من الجید1313.00  بـدلس1998-07-16

جالل   لیدیة 21041301 قریب من الجید1413.87  بـدلس1998-09-12

جلواحي   كمیلیة 21041294 قریب من الجید1512.48  بـدلس1998-10-17

ایخلف   كھینة 21041296 مقبول1610.46  بـدلس1998-12-05

علیوي   أحمد 21041174 مقبول1710.13  بـبومعطي1997-06-23

عروسي   جھیدة 21041194 قریب من الجید1813.83  بـدلس1998-03-07

بوستة   أنیس 21041176 جید1914.57  بـدلس1998-06-06

كاسوري   تنھینان 21041189 مقبول2011.00  بـدلس1998-09-19

بوستة   توفیق 21041190 قریب من الجید2112.26  بـفجدان1998-11-10

سلیماني   سھام 21041244 مقبول2210.20  بـبومعطي أعفیر1997-01-02

سلیماني   سیلیا 21041248 قریب من الجید2312.20  بـدلس1998-02-06

مقراني   سیلیا 21041250 جید2414.02  بـتیزي وزو1998-07-23
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إفراح   سیلیا 21041251 جید2515.28  بـدلس1998-09-05

سلیماني   شفیعة 21041255 مقبول2611.87  بـتیزي وزو1998-10-17

موھاب   شناز 21041256 جید2715.87  بـدلس1999-01-27

عبد الالوي   سمیة 21041242 جید2815.30  بـدلس1999-02-09

مجقان   سارة 21041227 مقبول2911.48  بـدلس1999-11-03
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