
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 مديريـة التعليـم الثانـوي الـعام والتكنولـوجـي
 المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص

 اللتحاق المسجلين لقائمة التالميذ 

 للرياضيات  - بالثانوية الجديدة القبة
  4174مايو  71ع  المؤرخ في .أ/و.ت.و/422حسب مقايسس  المنشور رقم  

معدل  المتوسطة اللقب واالسم الوالية 

 االنتقاء

 رقم الجهاز 

 أدرار
 15 5 53.91 متوسطة قــوبــا       فاطمة الزهراء ـ أوقروتي

 15 2 53.95 متوسطة علي بن أبي طالب       نجيم ـ الكريب

 15 9 53.53 يمتوسطة سيد المختار الكنت       خديجة ـ جعفري

 الشلف
 12 4 53.91 متوسطة صادوق معمر أبو الحسن روفيدة ـ بوبريمة

 12 1 53.13 متوسطة كيوار صالح حي الحرية لبنى ـ زيدان

 12 9 53.15 متوسطة لجرافي عبد القادر نجاس نصر الدين  ـ حاج شريف 

 األغواط
 19 7 53.94 متوسطة بن تربح محمد إيناس ـ سعيداني

 19 8 53.99 متوسطة المصالحة األغواط مةأسا ـ مرزوقي

 19 3 53.95 متوسطة حبيب شهرة إكرام ـ العمري

 أم البواقي
 14 51 53.79 البواقي متوسطة فالح محمد لخياري أم      عقبة ـ خياري

 14 55 53.93 متوسطة سعيدي الجمعي عين البيضاء      ياسمين ـ ضريف

 14 52 53.93 ف السبتي أم البواقيمتوسطة وقا      مصطفى أمين ـ بدر الدين 

 باتنة
 11 59 53.31 المتوسطة القديمة تيمقاد      عبد الرحيم ـ قادرة

 11 54 53.73 متوسطة طريق مقرة ـ بريكة     خولـة ـ حليتيم

 11 51 53.79 مسكن باتنة 5272متوسطة حي       أم سلمى ـ زاهري



 

 بجاية
 19 59 53.75 متوسطة قنيــني       أمال ـ إعريشن

 19 57 53.97 متوسطة لعزيزي عمار تينبدار       راضية ـ بيــري

 19 58 53.43 متوسطة المختلطة سوق االثنين        ماسينيسا ـ عقــون

 بسكرة
 17 53 53.98 متوسطة بوحفاني محمد القنطرة       فدوة ـ مدور

 17 21 53.97 متوسطة اإلخوة قروف القنطرة       عزيزة ـ بشار

 17 25 58.89 متوسطة الشيخ النعيمي أوالد جالل   سعيد     سماتي   -

 بشار
 18 22 53.25 متوسطة الشيخ البشير اإلبراهيمي بشار      فاطمة الزهراء ـ حنافي 

 18 29 53.55 متوسطة محمد العيد  آل خليفة ـ بني      أميرة ـ بوزيدي

 18 24 53.11 ير اإلبراهيمي ـ بشار متوسطة الشيخ البش      ـ بلـــة          محمد رياض بن عبد

 البليدة
 13 21 53.82 متوسطة حي الموز البليدة        سهام ـ فقاير

 13 29 53.92 متوسطة حي البساتين أوالد يعيش        رميساء ـ بلحردة

 13 27 53.91 متوسطة مصطفى بن شرشالي البليدة        عثمان ـ بن لعالم

 البويرة
 51 28 53.11 وسطة العربي بن مهيديمت       لينــا ـ مزياني

 51 23 53.11 متوسطة بوعزة اعمر       الميـة ـ بلغالي

 51 91 53.45 متوسطة محمد خيضر       أكرم ـ طباخ

 تمنراست
 55 95 53.99 متوسطة عمر بن الخطاب      لوينة ـ حلو 

 55 92 53.51 متوسطة عمر بن الخطاب      ماريا ـ لخضاري

 55 99 58.77 متوسطة فضيلة سعدان      عبد المقسط ـ ساقني

 تبســـة
 52 94 53.77 متوسطة مشري محمد الناصر تبسة      إسكندر ـ قــابـــة

 52 91 53.99 متوسطة فرانتز فانون تبسة      فاتـــن ـ معلــم 

 52 99 53.91 متوسطة فرانتز فانون تبسة       رفيـدة ـ بن خديم

 تلمسان
 59 97 53.77 سطة عبد النــورمتو      هنـــد ـ سليماني

 52 98 53.77 متوسطة حيولي يخلف هنين      مريــم ـ فوقيــة

 59 93 53.79 متوسطة إبن خميس      يونــس ـ مــادي

 تيارت
 54 41 53.15 متوسطة رحماني أحمد ـ الدحموني      عبد الرزاق ـ بن عابد

 54 45 53.43 متوسطة مزيان البشير ـ السوقر      أنيسة أميرة ـ شيخ 

 54 42 53.48 متوسطة بوشيخي مدني ـ عين الذهب        إيمان ـ بوقناية 



 

 تيزي وزو
 51 49 53.17 متوسطة دوسان أحسن سيدي مسعود بني      وردة ـ فناك

 51 44 53.19 متوسطة بن رمضاني سعدية تادميت      خالــد ـ حميدي 

 51 41 53.19 متوسطة مجبر محمد تيقزيرت      وسام ـ عكرانش

 الجزائر وسط
 595 49 53.93 متوسطة علي مالح      منال ـ بوهالل

 595 47 53.99 متوسطة أم عمار سمية      محمد سارة ـ نايت 

 595 48 53.18 متوسطة الورجالني      أمينة ـ عرعار

 الجزائر شرق
 592 43 53.97 متوسطة فضيلة سعدان      راضية ـ بشكر

 592 11 53.97 (عيسات مصطفى)توسطة بوعالم رحال م      صونيا ـ نايت مولود 

 592 15 53.11 متوسطة بن جعيدة برج البحري      سيد احمد ـ يالــس

 الجزائر غـرب
 599 12 53.71 متوسطة موالي علي ـ الشراقة ـ      رميساء ـ سليماني

 599 19 53.99 متوسطة العقيد عثمان ـ حيدرة      أحمد ـ سعدي

 599 14 53.99 متوسطة صالحي ـ عين النعجة ـ       سهام ـ قدوري

 الجلفة
 57 11 53.85 متوسطة خذيري المختار      عائشة ـ صليع

 57 19 53.71 متوسطة محمد الشريف بن عكشة       دهبية ـ صالى

 57 17 53.13 متوسطة القديمة الشارف      ـ علوط صهيب      عبد الجليل

 58 18 53.77 بد العزيز الجديدةمتوسطة سيدي ع    كنــزة ـ عــوار جيجل

 58 13 53.79 متوسطة مصطفى الوالي     ليلية ـ شابونية

 58 91 53.99 متوسطة عبد اللوش البشير     إسالم ـ بوزينة

 53 95 53.87 متوسطة حسان غجاتي ـ سطيف ـ      رانيــة ـ جــودي سطيف

 53 92 53.81 متوسطة عبد الرزاق العيدي ـ قصر      بثينــة ـ بلفــة

 53 99 53.98 متوسطة عين الطريق الجديدة     ضياء الدين نجم ـ رويبي

 سعيدة
 21 94 53.99 متوسطة رفاس إبراهيم ـ سعيدة     إيمان ـ موالي

 21 91 53.14 متوسطة براشمي مصطفى ـ سعيدة      سماح عائشة ـ تريدي

 21 99 53.49 متوسطة مولود فرعون ـ سعيدة     وليد عبد اهلل ـ كوداش

 25 97 53.91 متوسطة محمد الغسيري عزابة     سهــى ـ لعــور سكيكدة

 25 98 53.13 متوسطة لعلع محمد القل     ماريا راندا ـ بعزيز

 25 93 53.17 متوسطة لكحل الطاهر الزيتونة      نسرين ـ مصيبح 



 سيدي بلعباس
 22 71 53.98 ـ سيدي بلعباس 1متوسطة التجزئة رقم      تقوى أسماء ـ مدلس

 22 75 53.91 متوسطة فرش يوب ـ بلعربي       شهرزاد ـ غزال  

 22 72  53.92 متوسطة بلعسري بومدين ـ سيدي     زهرة ياسمين ـ برادعي

 عنابة
 29 79 53.94 متوسطة عمر المختار عنابة    عيدة نريمان ـ خاليفية 

 29 74 53.99 متوسطة سويداني بوجمعة عنابة    رمزي ـ مبارك

 29 71 53.95 متوسطة ماكس مارشان عنابة     إيمان رحمة ـ سموك

 قالمة
 24 79 53.91 متوسطة محمد الصالح الزواوي قالمة      خولة  ـ بن حمادة

 24 77 53.91 متوسطة دهان ساعد عين مخلوف    مروة  ـ محمل

 24 78 53.12 متوسطة بوراس الكاملي قالمة     كريم ـ بن مالك

 قسنطينة
 21 73 53.78 عين سمارة 12متوسطة حريشة عمارة     أمالإبتسام  ـ زنداوي

 21 81 53.95 الخروب 19متوسطة ماسينيسا الجديدة     بلقيس ـ بن صبان

 21 85 53.95 متوسطة عمر بن الخطاب عين عبيد    حسام الدين ـ بوخشم 

 المدية
 29 82 53.71 متوسطة قاسمي الشريف البراوقية    هيبــة ـ ربعي

 29 89 53.93 متوسطة بلطرش محمد تابالط    ـةناديـ ـ كمال 

 29 84 53.43 قصر البخاري  5311أوت  21متوسطة     عـادل ـ فكيريني

 مستغانم
 27 81 53.79 متوسطة جبلي محمد سيدي علي      نور الهدى ـ بلحميتي 

 27 89 53.71 متوسطة يزيد عبد القادر حجاج    ميساء ـ عيبوط

 27 87 53.99 طة بلحضري متوس    جياللي  ـ بن عمارة

 مسيلة
 28 88 53.77 متوسطة الحي الشمالي ـ سيدي عيسى     حنان ـ فكاني

 28 83 53.79 متوسطة المهدي بن بركة ـ سيدي عيسى    دنيا ـ سالمي

 28 31 53.48 متوسطة الحسن البصري ـ سيدي عامر    فيصل ـ سعدي

 معسكر
 23 35 53.81 غنيفمتوسطة األمير عبد القادر ـ ت    يوسف ـ رميــل

 23 32 53.72 متوسطة شريط علي شريف ـ زهانة     نسيمة ـ بن دحــو

 23 39 53.99 متوسطة قاضي مراحي ـ معسكر    خديجة ـ موفقس

 ورقلة
 91 34 53.79 متوسطة الشيخ المقراني تبسبست    هاجر ـ باخالد

 91 31 53.94 متوسطة شاوش محمد تبسبست    سمية ـ رحاحلة

 91 39 53.41 متوسطة سعد بن ابي وقاص تقرت     نأيم ـ زالسي



 

 95 37 53.75 متوسطة الحكيم بن زرجب    وردية ياسمين ـ والي وهران 

 95 38 53.93 متوسطة التهذيب    نوال ـ خليلي

 95 33 53.99 متوسطة ألف سكن     نسيمة ـ ازري

 البيض
 92 511 53.99 متوسطة بوعافية رابح ـ البيض    هشام احمد ـ محبوبي

 92 515 53.47 متوسطة سليمان بن حمزة ـ البيض     منال ـ بن عبو 

 92 512 53.44 متوسطة بوزيدي بحوص ـ البيض    نادية ـ بوراس

 إليزي
 99 519 53.14 متوسطة ابراهيم بكدة     شيماء ـ طبة

 99 514 57.31 متوسطة ابراهيم بكدة      زينب ـ مخلوفي 

 99 511 59.73 كدةمتوسطة ابراهيم ب     هيشام ـ مزماط

 برج بوعريريج
 94 519 53.87 متوسطة بلعربي بعبوش     عالء الدين ـ حماش

 94 517 53.87 متوسطة بلعربي بعبوش     عــادل ـ نعيجي

 94 518 53.93 متوسطة محمد بن غربي    نهــاد ـ بن قري

 بومرداس
 91 513 53.79 متوسطة محمد جودي ـ الثنية     أنــس ـ مكــي

 91 551 53.98 متوسطة اإلخوة بن ناصر دلس     صبرينة ـ بعداش

 91 555 53.99 متوسطة بن خلدون ـ بومرداس     ثيزيري ـ عيساوي

 الطارف
 99 552 53.17 متوسطة هواري بومدين القالة     رانيا ـ عماروش

 99 559 53.19 متوسطة دريس ريال الزيتونة    رانية ـ بومازة

 99 554 53.42 عين العسلمتوسطة جفال التركي     السبتي  ـ طمراوي

 تندوف
 97 551 58.91 متوسطة مقى أحمد رشيق     سمية ـ بوعام

 97 559 57.47 متوسطة مقى أحمد رشيق     إيناس ـ بخدة

 97 557 59.57 متوسطة قدوم عثمان      أنصاف ـ شرفة 

 تيسمسيلت
 98 558 53.97 متوسطة الجديدة ـ برج بونعامة    صارة ـ مانع

 98 553 53.91 ة اإلخوة شناوي ـ برج األميرمتوسط    محمـد ـ مساي

 98 521 53.95 متوسطة صاولة أحمد ـ خميستي    مروة رحاب ـ شناح

 الوادي
 93 525 53.98 متوسطة خليفة بن حسن    وهيبة ـ قحــف

 93 522 53.19 متوسطة مقي عمار حاسي خليفة    منــال ـ بوخزنة

 93 529 53.12 متوسطة الدبيلة الوسطى     نضال ـ دقــة



 خنشلة
 41 524 53.87 متوسطة عيشاوي بوزيد بوحمامة    سارة ـ شباح

 41 521 53.78 متوسطة بلواعر عمر بوحمامة    ندى ـ برعودي

 41 529 53.72 متويطة سلطاني محمد ششار     أيمن ـ ميالي

 سوق أهراس
 45 527 53.71 متوسطة طيبي إبراهيم تاورة     أيــة ـ دهماني

 45 528 53.75 طة عوادي لمبارك مداوروشمتوس    إلهام  ـ بن عدودة

 45 523 53.18 متوسطة عاشوري الهامل وادي الكبريت     نسيم ـ جفالي

 تيبازة
 42 591 53.71 متوسطة بن خيرة عبد اهلل تيبازة     الميــة ـ رمطاني 

 42 595 53.71 متوسطة صحراوي عبد القادر القليعة     سلمى ـ عوفي 

 42 592 53.42 وي عبد القادر القليعةمتوسطة صحرا    كريم ـ بوطيبة

 ميلة
 49 599 53.95 متوسطة أحمد بوسنة وادي العثمانية     مونية ـ سباعي

 49 594 53.91 متوسطة اإلخوة قسيطة فرجيوة    وفاء ـ زعباط

 49 591 53.17 متوسطة عقبة بن نافع     هناء ـ بوشاكر

 عين الدفلى
 44 599 53.93 خليفة العطافمتوسطة محمد العيد آل ال     بشرى ـ بن شاشوة 

 44 597 53.94 متوسطة ماجن خيرة الخميس     فاطمة ـ حمدي

 44 598 53.47 متوسطة القرية الفالحية جليدة      ـ طواهرية الملياني    أسامة

 النعامة
 41 593 53.18 متوسطة ابن سينا ـ المشرية     محمد حبيب اهلل ـ كشوت

 41 541 53.19 ن ـ المشريةمتوسطة سليماني سليما     إكرام ـ قبيز

 41 545 53.49 متوسطة مولود قاسم ـ المشرية      إيمان ـ نقادي

 عين تيموشنت
 49 542 53.89 متوسطة عبد المؤمن بن علي ـ بني صاف    دنيا إيمان ـ دريزة

 49 549 53.77 متوسطة باهي محمد ـ أغالل    مامة ـ رياش

 49 544 53.75 ـ بني صافمتوسطة عبد المؤمن بن علي     أحمد أمين ـ حمدي

 غرداية
 47 541 53.97 متوسطة قارة الطين بريان     وليــد ـ قـرقـر

 47 549 53.18 متوسطة الثنية السفلى     رميسة ـ بن أودينة

 47 547 53.18 متوسطة بن خلدون القرارة    هاجـر ـ بن عمر

 غليزان
 48 548 53.85 متوسطة مداني محمد واريزان    نور الدين  ـ عسوس

 48 543 53.75 متوسطة مداني محمد واريزان    أسماء ن عوينةـ ب

 48 511 53.93 متوسطة الجديدة لحالف    منال ـ بنافغول

 


