
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

تمنراست| وسط المدینة تمنراست | متوسطةعبد الحمید بن بادیس تمنراست  | 11013: المؤسسة  

مصطفاوي   أیمن عبد الجواد 21000014 مقبول110.62  بـسوقر1997-02-09

بختي   أمحمدرفیق 21000012 مقبول210.18  بـورقلة1998-05-05

سعدو   إیمان 21000021 قریب من الجید313.06  بـأزفون1998-05-29

خموین   أحالم 21000003 مقبول410.21  بـتمنراست1998-07-01

مزیان   آیة 21000002 قریب من الجید512.36  بـسكیكدة1998-08-30

بن الشیخ   اسماء 21000053 مقبول611.56  بـتمنراست1998-09-09

برماكي   بوبكر 21000102 مقبول710.66  بـتمنراست1995-12-28

سالم   بوزید 21000108 مقبول811.30  بـتمنراست1997-09-27

قاسمي   تسنیم 21000111 قریب من الجید913.48  بـتمنراست1998-03-05

فیھاخیر   حلیمة السعدیة 21000126 مقبول1010.18  بـتمنراست1998-11-19

قمري سعید   جیاللي 21000117 قریب من الجید1112.12  بـسیدي إبراھیم1998-12-26

رحالي   حسام 21000120 قریب من الجید1212.18  بـتمنراست1999-02-08

شرفیوي   حمید 21000132 جید1314.58  بـتیزي وزو1999-03-05

برادي   رحمة 21000171 مقبول1410.75  بـعین أمقل1993-02-02

إیباه   ریاض 21000178 مقبول1510.98  بـتمنراست1996-08-18

بن یونس   دیھیة 21000166 مقبول1611.86  بـتیزي وزو1998-04-26

بن قنادیل   زھرة 21000184 مقبول1711.96  بـوھران1998-06-17

قاسمي   ریحان 21000180 مقبول1811.64  بـتمنراست1998-07-11

تیخمرین   خدیجة 21000159 قریب من الجید1913.40  بـتمنراست1998-08-03

إیباه   ریتا 21000179 مقبول2010.98  بـتمنراست1998-08-05

صقعة   خالد 21000152 جید2115.02  بـباتنة1999-01-25

دنھ   سفیان 21000213 مقبول2210.30  بـتمنراست1994-02-15

أوالد سیدي صالح   سامیة 21000208 مقبول2310.14  بـتمنراست1995-08-23

لعریض   عبد الباسط 21000271 مقبول2410.50  بـإینغر1996-10-16

53من1:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| وسط المدینة تمنراست | متوسطةعبد الحمید بن بادیس تمنراست  | 11013: المؤسسة  

شبلي   سعدیة 21000211 مقبول2510.76  بـتمنراست1998-03-11

قاسمي   سلسبیل 21000216 قریب من الجید2612.94  بـبلدیة تمنراست1998-03-25

فیھا خیر   عبد الرحیم 21000283 قریب من الجید2713.50  بـتمنراست1998-03-29

سلمات   سعده 21000210 قریب من الجید2812.98  بـعین صالح1998-06-13

بن عبد الكریم   عبد الباسط 21000272 جید2914.56  بـالسانیة1998-08-11

بن عبد الكریم   عبد الفتاح 21000290 قریب من الجید3013.30  بـالسانیة1998-08-11

بن حمادي   عبد الرؤوف 21000275 مقبول3111.16  بـعین صالح1998-08-17

سلیماني   سفیان 21000215 مقبول3211.48  بـتمنراست1998-09-05

زوكاني   سلطانة 21000217 مقبول3311.48  بـتمنراست1998-11-19

بوسیف   عبد الرحمان 21000280 قریب من الجید3413.08  بـتمنراست1998-12-05

بن زوادة   سارة 21000203 مقبول3511.00  بـتامنراست1998-12-12

لعور   عبد الرحمان 21000281 قریب من الجید3613.66  بـبنورة1999-01-12

نوي   سارة 21000204 مقبول3711.92  بـتقددین1999-02-01

بوسیف   عبد الرحمان 21000282 قریب من الجید3812.22  بـتمنراست1999-02-08

بن كریرة   شھیناز 21000236 قریب من الجید3913.34  بـشرشال1999-05-16

احمادو   عبد المالك 21000315 مقبول4010.67  بـرقان1994-04-02

طالیبو   عبد المحسن 21000319 مقبول4110.74  بـتمنراست1995-03-01

زواوید   علي 21000337 مقبول4210.64  بـتمنراست1995-10-20

شوقي   عفاف 21000331 مقبول4310.74  بـجمیلة1996-06-07

دقداقي   عمار 21000340 قریب من الجید4412.82  بـتمنراست1996-11-12

دیھكال   عدنان 21000328 قریب من الجید4512.52  بـتمنراست1998-12-06

بن یونس   غیالس 21000355 مقبول4611.72  بـتیزي وزو1997-04-13

لحمامي   فاطمة الزھراء 21000372 مقبول4711.08  بـتمنراست1998-06-16

منصوري   فاطمة الزھراء 21000373 مقبول4810.28  بـتمنراست1998-07-09

مسلكة   قطر الندى 21000380 جید جدا4916.90  بـالرویبة1998-08-03

محروق   فاطمة 21000369 جید5014.68  بـمستغانم1998-08-10

بوشملة   فاطمة الزھراء 21000374 قریب من الجید5113.56  بـالبوني1998-08-29

عزي   محمد الطیب 21000436 مقبول5211.90  بـأدرار1998-02-16

لعروسي   لبنى یاسمین 21000403 جید5314.42  بـاألغواط1998-05-16

53من2:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| وسط المدینة تمنراست | متوسطةعبد الحمید بن بادیس تمنراست  | 11013: المؤسسة  

لحبارش   محمد عادل 21000440 قریب من الجید5412.92  بـتمنراست1998-07-21

قدور   محمد جبریل 21000438 مقبول5511.24  بـعین بسام1998-08-01

طوم   یوسف 21000538 مقبول5610.10  بـتمنراست1996-01-09

منصوري   نور الھدى 21000506 مقبول5710.46  بـتمنراست1998-05-11

بن یكن   نور الھدى 21000507 مقبول5810.29  بـأریس1998-06-06

علمي   یسرى 21000534 مقبول5910.52  بـتمنراست1998-06-28

شیبان   یانیس 21000533 مقبول6010.10  بـبوغني1998-08-22

قاسمي   ولید 21000526 مقبول6110.34  بـتمنراست1998-12-06

بوشامي   ھاجر 21000511 مقبول6211.52  بـتمنراست1999-02-23

بوذن   یسرى 21000535 جید6314.88  بـباتنة1999-04-29

دحماني   مسعودة 21000466 قریب من الجید6412.80  بـتمنراست1997-08-16

حسیني   موالي عبد القادر 21000478 مقبول6510.24  بـتمنراست1998-01-06

بلعور   منال 21000472 جید6615.02  بـبنورة1998-09-03

غیات   أمیرة 21000551 قریب من الجید6712.41  بـتمنراست1998-04-23

بن عبد الكریم   عائشة 21000558 مقبول6810.57  بـتمنراست1998-12-12

53من3:  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

تمنراست| وسط المدینة تمنراست | متوسطة زیغود یوسف تمنراست  | 11014: المؤسسة  

شینون   ابراھیم 21000025 مقبول110.50  بـتمنراست1994-12-05

بایاوي   ابراھیم 21000026 قریب من الجید212.90  بـتمنراست1996خالل 

لفتاح   ادریس 21000039 مقبول310.74  بـتمنراست1997خالل 

حابد اهللا   ابتسام 21000024 مقبول410.68  بـاینغر1998-07-31

التوجي   العالیھ 21000070 مقبول510.58  بـتمنراست1995-05-28

التوجي   بوبكر بن دوحا 21000103 مقبول611.04  بـتمنراست1994-05-29

طمري   خدیجة 21000156 مقبول710.20  بـتمنراست1996-06-03

الھوصاوي   خدیجھ 21000160 جید814.32  بـتمنراست1998-03-20

بایاوي   سعاد 21000209 مقبول911.14  بـتمنراست1995خالل 

كابھ   عائشھ 21000265 مقبول1010.42  بـتمنراست1997-11-13

رقاني   عبد القادر 21000301 قریب من الجید1113.88  بـتمنراست1994-01-03

اكوار   عبد القادر 21000302 مقبول1210.48  بـتمنراست1995-04-03

سعید اوالد عمر   عبد اهللا 21000311 مقبول1310.50  بـتمنراست1995-04-13

باعثماني   عزیز 21000329 مقبول1410.20  بـعین صالح1996خالل 

أسوني   عبد المالك 21000316 مقبول1510.16  بـتمنراست1997خالل 

شرقي   عبد الكریم 21000306 مقبول1610.02  بـتمنراست1997-04-22

التوجي   عبد اهللا 21000313 مقبول1710.12  بـاجدابیا1999-06-11

بن ببكر   كوثر 21000383 مقبول1810.02  بـاولف1997-11-18

غمیض   نوح 21000504 مقبول1910.64  بـحاسي القارة1996-08-28

53من4:  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

تمنراست| وسط المدینة تمنراست | متوسطة عباس عبد الوھاب تافسیت تمنراست  | 11015: المؤسسة  

رابح مزاري   إلھام 21000019 مقبول110.10  بـالشطیة1995-06-26

شوشان   الحسن 21000056 مقبول210.24  بـقسنطینة1998-07-27

شوشان   الحسین 21000057 مقبول311.32  بـقسنطینة1998-07-27

بوشنة   بثینة 21000088 قریب من الجید412.02  بـتمنراست1998-08-28

قرفي   الینة شیراز 21000072 قریب من الجید513.22  بـقسنطینة1998-09-23

حمداوي   الزھراء 21000061 جید615.54  بـتمنراست1998-10-24

لمصادفة   الزھراء 21000062 مقبول710.12  بـتمنراست2000-03-12

حفیدي   حفصة 21000124 قریب من الجید812.38  بـتمنراست1998-01-28

الطیب   جیھان رشا 21000118 مقبول910.40  بـتمنراست1998-04-17

كابھ   حوریة ام السعد 21000135 مقبول1010.80  بـتمنراست1998-08-11

بومھني   حسین 21000123 مقبول1111.04  بـمستغانم1998-08-19

صایب   بوسعد 21000109 مقبول1210.68  بـابلسة1998-09-14

ظاھر   حدة شیماء 21000119 جید1314.80  بـغردایة1999-03-27

الرید   زینب 21000189 مقبول1410.68  بـتمنراست1995-07-19

قردوح   خولة 21000162 مقبول1510.46  بـتمنراست1998-05-11

حدید   زوھیر 21000187 مقبول1610.54  بـتمنراست1998-07-06

لروي   رحیلة 21000174 قریب من الجید1713.48  بـمتلیلي1998-11-09

فیھاخیر   خولة 21000164 مقبول1811.96  بـتمنراست1999-06-10

سوكنھ   سمیة 21000220 مقبول1910.58  بـاقلن1997-08-28

العزاوي   سفیان 21000214 جید2014.12  بـتمنراست1998-02-27

كبیر   سالم 21000205 مقبول2110.80  بـتمنراست1998-04-13

غیات   شیماء 21000237 مقبول2210.76  بـتمنراست1998-04-16

مھنانة   عبد الرؤوف ایمن 21000276 قریب من الجید2312.20  بـعین صالح1998-04-16

حامق   شكیب حسام الدین 21000233 قریب من الجید2412.44  بـسیدي امحمد1999-01-10

53من5:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| وسط المدینة تمنراست | متوسطة عباس عبد الوھاب تافسیت تمنراست  | 11015: المؤسسة  

بن زمیت   عبد الكریم 21000307 قریب من الجید2512.94  بـتمنراست1997-09-24

ساقة   عبیره 21000326 مقبول2610.38  بـتمنراست1998-03-26

بن عمر   عبد المنعم 21000320 مقبول2710.84  بـتمنراست1998-10-09

مالخسو   عبد المالك 21000317 جید2814.80  بـباتنة1999-04-01

باامبارك   عبد اللطیف 21000309 جید2914.54  بـتمنراست1999-04-03

مروشي   عالء الدین 21000334 قریب من الجید3013.42  بـباتنة1999-06-23

فیتح   كوثر 21000384 مقبول3110.74  بـعین صالح1998-10-13

جیاللي   عیسى نسیم 21000354 قریب من الجید3213.64  بـتمنراست1998-11-02

لونیسة   محمد إسالم 21000430 مقبول3310.46  بـبوسعادة1998-05-08

عمراني   یوسف 21000539 قریب من الجید3412.34  بـطرابلس لیبیا1996-06-12

شایب الذراع   نوال 21000503 مقبول3511.80  بـتمنراست1998-03-19

مباركي   نھال 21000502 مقبول3610.18  بـالمحمل1999-02-09

معمري   وحید 21000518 مقبول3711.58  بـاالبیار1999-08-19

بلقاسم   نذیر 21000485 مقبول3810.38  بـتمنراست1998-04-04

خلیلي   محمد عماد الدین 21000452 مقبول3910.12  بـاالخضریة1998-05-18

بن شنة   مروة 21000459 قریب من الجید4012.68  بـالنزلة تقرت1998-06-27

بوزید   نسرین وحیدة 21000488 مقبول4110.24  بـتمنراست1998-12-06

بن مخلوف   نجاة 21000483 قریب من الجید4213.90  بـتمنراست1999-02-22

سقني   ندى 21000484 جید4314.76  بـقمار1999-03-17

53من6:  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

تمنراست| تھقارت تمنراست | متوسطة العربي التبسي تھقارت  | 11021: المؤسسة  

زناني   خالد 21000675 مقبول110.52  بـسرت لیبیا1998-10-25

دنة   شریفة 21000742 مقبول210.46  بـتمنراست1998خالل 

أوالد مسعود غمار   سلیمة 21000729 مقبول310.76  بـتمنراست1998-05-16

سمادي   عبیر 21000805 مقبول410.74  بـاولف1999-05-31

نعار   علي 21000827 قریب من الجید513.56  بـبني دوالة1998-04-13

أملكاد   فاطمة 21000852 مقبول610.78  بـتمنراست1998-05-18

العماري   فاطمة 21000854 مقبول710.58  بـتمنراست1999-08-09

غریس   مسعودة 21000959 مقبول810.78  بـتمنراست1998-11-19

53من7:  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

تمنراست| تھقارت تمنراست | متوسطة ابي ذر الغفاري تھقارت  | 11022: المؤسسة  

بابة   اللة مریم 21001125 مقبول110.28  بـتمنراست1998-02-08

مسالم   فتیحة 21001123 مقبول211.57  بـتمنراست1998-09-19

كونتھ   مباركة 21001137 مقبول310.17  بـتمنراست1994-04-22

حمادین   مریم 21001147 مقبول410.20  بـعین أمقل والیة تمنراست1996-10-31

مسیران   ھاجر 21001157 جید515.13  بـتمنراست1998-03-01

رقاني   وافي 21001158 قریب من الجید612.59  بـتمنراست1998-09-30

لھشمي   مریم 21001149 مقبول710.08  بـتمنراست1998-12-26

بوقرین   حنان 21000660 مقبول811.16  بـأولف1997-04-24

بن بوبكر   سوفیان 21000733 مقبول911.92  بـتمنراست1998-01-18

بیبور   فاطمة 21000853 مقبول1010.90  بـتمنراست1998-08-30

القایم   اللة فاطمة 21000893 قریب من الجید1112.44  بـتمنراست1998-12-23

عماري   محمد صالح 21000934 مقبول1210.34  بـتمنراست1998-02-01

قدي   رفیقة 21001068 مقبول1310.70  بـإقلن1998-10-28

53من8:  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

تمنراست| تھقارت تمنراست | متوسطة عمراوي عبد الوھاب تھقارت  | 11023: المؤسسة  

بربوشي   أم كلثوم 21000589 قریب من الجید112.76  بـتمنراست1997خالل 

زكین   سامیة 21000709 مقبول210.24  بـتمنراست1996-08-17

زوكاني   سھام 21000731 مقبول310.02  بـتمنراست1996-11-27

وایني   عبد اهللا 21000791 مقبول411.72  بـتمنراست1995خالل 

رقادي   عبد الرحمان 21000782 مقبول510.10  بـتمنراست1998-03-16

أبرزولغ   عمر 21000833 مقبول610.00  بـتین زواتین1998-05-01

زیداني   محمد 21000912 مقبول710.38  بـتمنراست1995-10-21

داللي   اللة 21000891 قریب من الجید812.88  بـتمنراست1997خالل 

53من9:  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

تمنراست| تھقارت تمنراست | متوسطة المجاھد المتوفي درایة احمد تھقارت  | 11024: المؤسسة  

شابي   حنان 21000661 قریب من الجید112.70  بـتمنراست1997-05-01

وایني   اللة 21000892 مقبول211.22  بـتمنراست1999-04-20

53من10:  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

تمنراست| قطع الواد تمنراست | متوسطة طارق بن زیاد قطع الواد  | 11031: المؤسسة  

تغیرنت   إبتسام 21001175 مقبول111.80  بـتمنراست1996-04-09

مرطاني   ایناس 21001209 قریب من الجید212.74  بـتمنراست1998-02-26

رزقاوي   زینب 21001280 مقبول310.24  بـتمنراست1998-03-10

شاري   رشید ھارون 21001270 جید414.86  بـزمالة األمیر عبد القادر1999-01-24

بادي   فاطمة 21001389 مقبول510.24  بـتمنراست1994-11-17

أق اویسة   عبد الجلیل 21001329 مقبول610.60  بـأمسل1995-06-15

لزرق   عبد المجید 21001346 مقبول710.02  بـالمسیلة1999-08-20

بطول   محمد الطیب 21001441 مقبول811.94  بـبریش1998-08-20

بن دراحو   لیلیا 21001426 قریب من الجید913.32  بـتمنراست1999-02-10

53من11:  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

تمنراست| قطع الواد تمنراست | متوسطة احمد نواورة قطع الواد  | 11032: المؤسسة  

صلوحي   وفاء 21001498 مقبول110.96  بـاینغر1995-12-07

تقیده   نعیمة 21001484 قریب من الجید212.16  بـتمنراست1996-05-01

عقباوي   امیره 21001207 مقبول311.14  بـتمنراست1998-07-07

بلعایب   أصیل 21001172 مقبول411.52  بـقسنطینة1999-08-04

اعبللھ   زینب 21001278 مقبول511.77  بـتعرابت1993-10-06

زومالي   سامیھ 21001281 قریب من الجید613.30  بـتمنراست1997-12-11

عبدالالوي   سامیھ 21001282 مقبول710.10  بـتمنراست1998-04-13

رقاني   فاطمة 21001392 مقبول810.12  بـتمنراست1996-03-11

میدون   عبداهللا 21001359 مقبول910.00  بـتمنراست1997-07-25

بلحاج   عالءالدین 21001381 مقبول1010.50  بـتمنراست1997-08-28

بلعور   عبدالھادي 21001373 قریب من الجید1113.72  بـتمنراست1998-05-11

صادقي   عادل 21001327 مقبول1211.20  بـتمنراست1998-06-21

بوتقي   محمدسیدي علي 21001446 مقبول1310.10  بـتمنراست1995-03-01

كدیده   مجدة 21001430 مقبول1411.82  بـتمنراست1998-02-14

عقبھ كنتھ   اللھ 21001422 جید1514.32  بـتمنراست1998-04-22

عبد العالي   اللة أسماء 21001421 قریب من الجید1612.80  بـتنمراست1998-09-03

ھنیھ   اللھ 21001423 قریب من الجید1713.44  بـتمنراست1998-09-19

رقاني   اللھ نفیسھ 21001425 قریب من الجید1813.42  بـتمنراست1998-10-19

53من12:  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

تمنراست| قطع الواد تمنراست | متوسطة اق سیدي صالح قطع الواد  | 11033: المؤسسة  

بالنور   نور الیقین 21001487 مقبول111.40  بـالنزلة تقرت1998-08-31

فراجي   كوثر 21001407 مقبول210.00  بـتمنراست1999-01-03

باھدي   محمد 21001440 مقبول310.58  بـادرار1998-08-13

53من13:  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

تمنراست| موفلون تمنراست | متوسطة الشیخ التھامي موفلون  | 11041: المؤسسة  

كریم   وسام 21002149 قریب من الجید112.84  بـلعطاف1998-05-02

لحبارش   نبیلة 21002120 جید214.80  بـتمنراست1998-06-25

العلوي   ایمان 21001618 قریب من الجید312.44  بـتمنراست1998-09-18

میھة   مریم 21002081 قریب من الجید413.46  بـتمنراست1998-09-07

بلیلة   عائشة 21001830 مقبول511.44  بـتمنراست1998-08-24

غریبة   عمار 21001919 مقبول610.82  بـبسكرة1997-01-06

بالح   عبد المؤمن 21001874 قریب من الجید712.84  بـفم الطوب1998-10-11

بوزیان   المان شھیناز 21001594 مقبول810.34  بـقسنطینة1998-08-01

باهللا   حفصة 21001669 مقبول911.32  بـاینغر1999-07-06

ولت رھیسة   رقیة 21001720 مقبول1010.84  بـتمنراست1997-07-28

بوعجناق   رشا لیندة فریال 21001712 جید1115.50  بـباب الواد1999-05-12

حمدي   أحمد 21001517 مقبول1211.74  بـتمنراست1998-05-15

شراك   شیماء 21001790 قریب من الجید1313.14  بـتمنراست1998-06-18

توم   أیوب فارس 21001535 قریب من الجید1413.72  بـتیزي وزو1998-07-08

كوداش   أحسن 21001513 مقبول1510.32  بـبوغني1999-07-10

طاطي   مروة 21002198 مقبول1610.07  بـتمراست1998-11-19

53من14:  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

تمنراست| موفلون تمنراست | متوسطة سویداني بوجمعھ موفلون  | 11042: المؤسسة  

ایباه   عبد الوھاب 21001888 مقبول110.72  بـتمنراست1994-02-11

لمبو   ابراھیم 21001541 مقبول210.10  بـتمنراست1993-06-22

53من15:  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

تمنراست| موفلون تمنراست | متوسطة عیسى حمیطوش انكوف موفلون  | 11043: المؤسسة  

سالمة   وداد فاطمة الزھراء 21002146 جید114.20  بـتمنراست1999-04-20

زداح   بدر الدین 21001622 مقبول210.60  بـعین صالح1998-04-11

بن قاوقاو   مروة 21002072 جید315.60  بـاولف1998-09-28

عقباوي   فاطمة 21001937 مقبول410.60  بـقاو1996خالل 

رقادي   فاطمة 21001938 مقبول510.38  بـتمنراست1996-02-17

سوفي   محمد رشید 21002041 مقبول611.62  بـتمنراست1999-01-01

بلبشیر   ریم فاطمة الزھرة 21001724 قریب من الجید712.44  بـتمراست1998-07-24

عیالل   سالمت 21001751 قریب من الجید813.66  بـسعیدة1998-08-21

بن دیاب   صفاء 21001800 جید914.56  بـابلسة1998-04-01

بن علي   احالم 21001548 قریب من الجید1013.10  بـعین صالح1998-07-27

53من16:  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

تمنراست| موفلون تمنراست | متوسطة یحى بوسماحة صورو موفلون  | 11044: المؤسسة  

بامحمد   ھكو 21002143 قریب من الجید112.68  بـتمنراست1998-02-27

تاكوبھ   موسى 21002098 مقبول210.32  بـتمنراست1998خالل 

حمدو   عبد الجلیل 21001836 مقبول311.92  بـعین تموشنت1998-08-04

بولفراد   محمد 21002029 مقبول410.32  بـمھدیة1998-02-27

یوسفي   ربیعة 21001698 مقبول510.28  بـتمنراست1997-03-10

ختالي   رحمھ 21001701 مقبول610.26  بـتمنراست1998-06-15

بن مبیریك   زینب 21001737 قریب من الجید712.08  بـتمنراست1998-03-12

اوالد البكاي   اللة 21001986 مقبول811.96  بـغردایة1997خالل 

بن یوفل   المیة 21001991 مقبول910.40  بـبني مسوس1998-11-25

53من17:  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

تمنراست| موفلون تمنراست | متوسطة ادریان الجدیدة  | 11045: المؤسسة  

جالل   ایمان 21001617 مقبول111.25  بـتمنراست1998-05-17

قدور   محمد یونس 21002068 مقبول211.22  بـتمنراست1998-10-27

فرج محمد   عبد السالم 21001849 مقبول311.11  بـسرت1997-09-18

53من18:  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

تمنراست| ابلسة | متوسطة اقلن الجدیدة  | 11050: المؤسسة  

عنبي   إلیاس 21002226 مقبول111.92  بـإقلن1991-08-13

خولو   أحمد 21002216 قریب من الجید212.14  بـأبلسة1993-03-30

بناني   الصدیق 21002235 مقبول311.84  بـإقلن1993-06-13

مولودي   أحمد 21002217 مقبول410.88  بـأبلسة1993-08-22

بلقاسمي   براھیم 21002245 مقبول511.88  بـتفیرت الشرقیة أبلسة1996-06-02

مولودي   زینب 21002296 قریب من الجید612.72  بـإقلن1994-09-16

سمدات   تینرت 21002264 قریب من الجید712.56  بـإقلن1994-10-17

رقاني   زین الدین 21002294 مقبول810.62  بـاقلن سیلت1994-12-27

بن عبد الكریم   جمیلة 21002270 قریب من الجید912.76  بـتمنراست1995-01-08

قدي   جمعة 21002267 مقبول1011.96  بـإقلن أبلسة1995-01-10

طیبي   جمعة 21002268 مقبول1111.04  بـإقلن1995-10-15

اكوار   حفصة 21002273 مقبول1211.12  بـابلسة1997-11-07

كیرامي   سالم 21002302 قریب من الجید1312.62  بـإقلن1998-02-18

مھدي   خدیجة 21002277 مقبول1411.64  بـتمنراست1998-04-09

ولد سالم   رشیدة 21002289 قریب من الجید1512.34  بـإقلن1998-12-23

اكوسة   عبد الجلیل 21002346 مقبول1610.76  بـاقلن1991-12-04

بن عبد الكریم   عبد الحق 21002349 مقبول1711.80  بـالركینة أبلسة1993-02-20

لنصاري   سالمة 21002313 قریب من الجید1812.06  بـإقلن1993-10-01

بناني   عبد الحكیم 21002350 مقبول1910.64  بـإقلن1994-01-09

بناني   عبد الحفیظ 21002347 مقبول2010.80  بـإقلن1995-06-03

إینالیو   عائشة 21002333 مقبول2110.08  بـاسلیسكین أبلسة1995-09-09

سمدات   عائشة 21002336 قریب من الجید2212.08  بـإقلن1997-02-18

قدي   طھ 21002330 مقبول2310.74  بـإقلن1997-04-02

لغنج   عبد اهللا 21002373 قریب من الجید2412.84  بـأبلسة1991-11-22

53من19:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| ابلسة | متوسطة اقلن الجدیدة  | 11050: المؤسسة  

بناني   عبد القادر 21002370 قریب من الجید2512.84  بـتمنراست1992-04-18

كربادو   عبد اهللا 21002374 قریب من الجید2612.20  بـإقلن1993-06-20

بن عبد الكریم   عبد الوھاب 21002391 مقبول2711.84  بـأبلسة1993-11-23

بن بلخیر   عبد اهللا 21002376 قریب من الجید2813.20  بـتین زواتین1994خالل 

ابودى   عبد الرؤوف 21002363 قریب من الجید2913.26  بـعین أمقل1994-02-24

مزوي   عبد اهللا 21002377 مقبول3011.16  بـداغمولي ابلسة1994-04-07

طیبي   فاضیماتة 21002401 مقبول3111.58  بـإقلن1994-07-27

بن انسباغور   عبد الواحد 21002390 مقبول3211.14  بـعین أمقل1995-05-16

أكوار   عبد النور 21002387 مقبول3311.71  بـأبلسة1996-06-19

أكوار   عبد المجید 21002385 قریب من الجید3412.30  بـإقلن1996-11-28

اوالدسالم   عبد المالك 21002381 مقبول3510.90  بـتھقارت تمنراست1998-01-14

قدي   غنیة 21002400 مقبول3610.64  بـإقلن1998-10-24

افرواق   محمد علي 21002468 مقبول3710.04  بـأبلسة1992-10-09

قدي   محجوب عبد الغني 21002444 مقبول3811.40  بـتمنراست1993-05-05

رقاني   موالي إدریس 21002486 مقبول3911.40  بـإقلن1993-07-17

شاوشي   اللة 21002426 قریب من الجید4012.14  بـإقلن1993-08-14

قدي   مولودة 21002489 مقبول4111.18  بـإقلن1993-11-23

قدي   وداد 21002500 مقبول4211.40  بـإقلن1993-12-08

زكین   محمد عبد العظیم 21002464 مقبول4310.48  بـإقلن1994-03-08

اكوار   اللة 21002427 قریب من الجید4412.52  بـإقلن1994-03-12

لغنج   محمد عبد المحسن 21002467 مقبول4510.08  بـتمنراست1994-05-22

لغنج   محمد براھیم 21002463 مقبول4611.78  بـأبلسة1994-08-22

سمدات   مولود 21002488 مقبول4710.36  بـإقلن1995-01-09

قدي   محمود 21002475 مقبول4810.52  بـإقلن1995-02-27

شاوشي   كواشن 21002423 مقبول4911.44  بـإقلن1995-07-16

قدي   فاطمة الزھراء 21002418 مقبول5011.20  بـإقلن بلدیة أبلسة1996-09-10

بناني   ناني 21002492 مقبول5111.34  بـإقلن ابلسة1997-05-28

طیبي   اللة 21002430 قریب من الجید5212.38  بـإقلن1997-10-30

قدي   یوسف 21002517 مقبول5311.32  بـأبلسة1993-07-04
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سمدات   مبروكة 21102468 مقبول5410.78  بـایقلن1995-04-06
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داوداوة   احمد 21002228 قریب من الجید113.24  بـابلسة1992-01-05

ھالوي   ادریس بن علي 21002229 قریب من الجید212.56  بـأبلسة تمنراست1992-12-19

داي   آتي 21002213 مقبول310.72  بـتمنراست1992-12-20

شمنامس   أغالي 21002223 مقبول411.72  بـتمنراست1994خالل 

وریدھین   بدرة 21002243 مقبول511.48  بـابلسة1994-08-04

عقباوي   بونعامة 21002252 مقبول611.60  بـابلسة1995-03-31

وریدھین   براھیم بن محمد 21002247 مقبول710.74  بـابلسة1995-05-04

زوكاني   براھیم 21002244 مقبول811.08  بـتیفرت1995-06-03

بیكة   إیمان 21002227 جید914.02  بـابلسة1995-06-21

داوداوة   أحمد 21002218 قریب من الجید1012.44  بـتمنراست1995-09-23

أكوار   أحمد بن محمد الصالح 21002221 قریب من الجید1112.24  بـابلسة1996-03-01

جوجى   أسماء 21002222 قریب من الجید1213.40  بـابلسة1996-04-06

خولو   أحمد 21002219 قریب من الجید1312.36  بـتمنراست1996-05-21

تواتي   براھیم عبد المولى 21002248 قریب من الجید1412.30  بـابلسة1996-09-27

رقاي   الزھراء 21002230 مقبول1511.42  بـتمنراست1996-11-10

صھبون   بوبكر 21002250 قریب من الجید1612.24  بـتیفرت الغربیة1997-01-01

بوستھ   الزھراء 21002231 مقبول1711.20  بـابلسة1997-01-09

عقباوي   الھاملي 21002237 مقبول1811.10  بـسلبوراق1997-03-23

سرحان   أحالم 21002215 مقبول1911.90  بـالقلیعةتیبازة1997-05-03

دكي   الزھراء 21002232 مقبول2011.94  بـابلسة1997-07-25

داوي   الشیخ 21002233 مقبول2111.44  بـسیلت1997-11-26

افرواق   امینة 21002240 قریب من الجید2212.68  بـابلسة1997-12-07

الیتناوي   أحمد 21002220 مقبول2310.08  بـسلیسكین1998-01-01

جوجي   أم ھاني 21002225 قریب من الجید2413.46  بـأبلسة1998-02-20
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إیمالوان   براھیم 21002246 مقبول2511.18  بـابلسة1998-04-28

جوجي   الشیماء 21002234 جید2615.74  بـأبلسة1998-04-29

امادال   بكرین 21002249 قریب من الجید2713.06  بـابلسة1998-06-20

شافعي   أبوبكرالصدیق 21002214 قریب من الجید2812.12  بـأبلسة1998-07-11

امرزاغ   بوستھ 21002251 مقبول2911.12  بـسلیسكین1998-08-30

رقاني   امینة 21002241 قریب من الجید3012.06  بـاقلن ابلسة1999-03-13

لغنج   زینب 21002295 قریب من الجید3112.76  بـابلسة1992-11-02

وریدھین   جمیلة 21002269 مقبول3211.14  بـابلسة1993-06-08

كوریم   رحمة 21002285 مقبول3311.50  بـتمنراست1994-03-31

خیلولي   ربیعة 21002282 قریب من الجید3412.76  بـابلسة1994-05-03

مولودي   ترزاق 21002263 قریب من الجید3512.26  بـابلسة1994-06-05

الوندري   جمعة 21002266 قریب من الجید3613.16  بـتوندارت1994-07-01

لغنج   خدیجة 21002275 قریب من الجید3712.66  بـابلسة1994-08-08

شمالي   رحمة 21002286 قریب من الجید3812.34  بـتسارت1994-10-21

وریدھین   زینب 21002297 قریب من الجید3912.30  بـأبلسة1994-10-27

كوریم   حسناء 21002271 قریب من الجید4012.70  بـتمنسغ1995-02-28

قدي   رحمة 21002287 مقبول4111.74  بـابلسة1995-05-16

رزیقات   رابح 21002281 قریب من الجید4212.94  بـالمعاضید1995-12-18

وریدھین   زھیة 21002291 قریب من الجید4312.63  بـبلدیة ابلسة1996-01-05

عثماني   زینب 21002298 مقبول4411.16  بـسلیسكین1996-02-03

حمدو   سارة 21002300 مقبول4511.88  بـابلسة1996-03-08

أمود   حسناء 21002272 قریب من الجید4612.90  بـأبلسة1996-10-15

كوریم   خدوج 21002274 قریب من الجید4712.44  بـتمنسغ1996-10-17

رقاني   خدیجة 21002276 قریب من الجید4812.70  بـابلسة1997-02-18

قدي   زھیر 21002293 مقبول4910.30  بـابلسة1997-04-01

قدي   رقیة 21002290 مقبول5011.98  بـابلسة1997-05-15

مولودي   زینب 21002299 قریب من الجید5112.84  بـأبلسة1997-08-09

جوجي   زھیة 21002292 قریب من الجید5213.22  بـابلسة1997-10-10

أكوار   دلیلة 21002280 قریب من الجید5312.94  بـابلسة1997-12-10
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لغنج   سارة 21002301 مقبول5411.94  بـابلسة1998-03-23

قدي   ربیعة 21002283 قریب من الجید5512.36  بـابلسة1998-04-09

وردھین   خدیجة 21002278 قریب من الجید5612.20  بـابلسة1998-06-22

لغنج   خولة 21002279 مقبول5710.18  بـابلسة1998-12-14

ملوكي   عائشة 21002331 مقبول5811.18  بـابلسة1992خالل 

بوغردة   سناء 21002319 مقبول5911.64  بـابلسة1993-11-27

التواتي   سعیدة 21002315 مقبول6011.32  بـابلسة1994-02-09

حمدي   عائشة مباركة 21002340 مقبول6111.94  بـابلسة1994-05-24

أفرواق   صبرینة 21002327 قریب من الجید6212.24  بـأبلسة1994-06-24

قمامة   عائشة بنت ابراھیم 21002339 قریب من الجید6312.24  بـابلسة1994-09-03

داوداوة   سلطانة 21002316 مقبول6410.90  بـتمنراست1994-10-15

وریدھین   عادل 21002341 مقبول6510.28  بـابلسة1994-12-14

قمامة   شنة 21002325 مقبول6610.66  بـسلیسكین1994-12-24

قمامة   عائشة 21002332 مقبول6711.84  بـسلیسكین1994-12-24

كوریم   صالح 21002326 مقبول6811.30  بـداغمولي1995-01-02

فندقومي   سلیمان 21002317 مقبول6910.34  بـتمنراست1995-02-16

ھالوي   عایة 21002343 مقبول7011.24  بـابلسة1995-04-08

زوكاني   عائشة 21002334 مقبول7111.68  بـسیلت1995-09-19

مولودي   صالح الدین 21002329 قریب من الجید7212.24  بـأبلسة1995-11-25

بن عبد الكریم   سھام 21002320 مقبول7311.50  بـأبلسة1996-01-18

بوغردة   سھام 21002321 مقبول7411.40  بـابلسة1996-03-14

قدي   عبد الباسط 21002345 مقبول7510.30  بـابلسة1996-04-11

عرقوبي   عادل 21002342 قریب من الجید7612.44  بـتمنراست1996-07-30

زنتاني   عبد الحلیم 21002351 مقبول7710.12  بـأبلسة1996-10-14

وریدھین   شعیب 21002324 مقبول7810.30  بـابلسة1997-04-14

بن عمار   عائشة 21002337 قریب من الجید7912.22  بـابلسة1997-04-18

أفرواق   سھیلة 21002322 مقبول8011.92  بـأبلسة1997-07-27

بن عبد الكریم   عائشة 21002338 قریب من الجید8112.12  بـأبلسة1998-03-28

بوغردة   سعاد 21002314 مقبول8210.16  بـتمنراست1998-10-28
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زوكاني   سمیة 21002318 قریب من الجید8313.36  بـتیفرت ابلسة1999-01-03

رقاني   عبد اهللا 21002375 مقبول8411.46  بـتیمیاوین1993-06-25

عقباوي   عبد الرحمان 21002364 مقبول8511.82  بـابلسة1993-07-15

لغنج   عبد السالم 21002366 قریب من الجید8612.94  بـابلسة1994-01-11

حمدو   عبد الوھاب 21002392 مقبول8711.52  بـتمنراست1994-02-21

اكوار   عبد المجید 21002382 قریب من الجید8812.34  بـابلسة1994-02-27

قدي   عبدالعالي 21002393 مقبول8910.82  بـابلسة1994-04-14

معلم   عیسى 21002398 مقبول9010.56  بـابلسة1994-05-04

بن عبد الكریم   عبد المجید 21002383 قریب من الجید9113.30  بـابلسة1994-06-05

وریدھین   عبد العالي 21002368 قریب من الجید9213.70  بـبلدیة ابلسة1995-01-10

صھبون   عبد النور مبارك 21002388 قریب من الجید9312.16  بـتمنراست1995-04-07

معلم   عبد المجید 21002384 مقبول9411.88  بـتمنراست1995-08-23

الیتناوي   عبد اهللا 21002378 قریب من الجید9512.24  بـسلیسكین1995-11-04

بلقاسمي   عتیقھ 21002395 مقبول9610.94  بـتیفرت1996خالل 

حمدي   عبد العالي 21002369 مقبول9711.70  بـابلسة1996-06-23

صدیقي   فاضیماتھ 21002402 مقبول9811.88  بـاھیلفن1996-07-20

سمات   عبد اهللا 21002379 قریب من الجید9913.38  بـسلبوراق1996-09-03

داوداوه   عبد المالك 21002380 مقبول10011.92  بـأبلسة1997-02-15

قدي   عبد الرزاق 21002365 مقبول10111.04  بـابلسة1997-05-06

لغنج   عبد الھادي 21002389 مقبول10211.00  بـابلسة1997-09-28

صویالح   عبد الكریم 21002372 قریب من الجید10312.12  بـسیلت1997-10-29

لغنج   عبد القادر 21002371 قریب من الجید10413.54  بـابلسة1997-11-10

بن عبد الكریم   عقیلة 21002397 مقبول10511.82  بـابلسة1997-11-20

لغنج   عبد الظاھر یونس 21002367 قریب من الجید10612.92  بـابلسة1998-02-19

لغنج   عبلة 21002394 مقبول10711.34  بـتمنراست1998-05-03

أغریب   عقیدة 21002396 مقبول10811.62  بـابلسة1998-08-30

أقاجر   اللة 21002424 قریب من الجید10913.60  بـقطع الواد1992-01-19

عرقوبي   اللة 21002425 قریب من الجید11012.96  بـتیفرت1992-11-01

داوداوة   اللة خدوج 21002433 قریب من الجید11113.14  بـأبلسة1993-04-30
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افرواق   محمد یاسین 21002471 مقبول11210.64  بـابلسة1993-08-26

رقاني   ھاشم 21002497 مقبول11310.84  بـزاویة موالي لحسن عین 1993-09-10

زوكاني   ھیبة 21002499 مقبول11410.52  بـتیفرت ابلسة1994خالل 

عثماني   اللة 21002428 قریب من الجید11513.08  بـسلیسكین1994-03-30

حمدي   كریمة 21002420 قریب من الجید11612.02  بـابلسة1994-04-15

افرواق   ناجیة 21002491 مقبول11711.80  بـابلسة1994-08-03

بلقاسمي   فاطمة 21002414 قریب من الجید11813.52  بـتیفرت1994-08-22

رقاني   اللة أسماء 21002431 قریب من الجید11912.94  بـإقلن1994-08-28

عرقوبي   مصطفى 21002482 مقبول12010.12  بـتیفرت1994-09-01

أوقاشھ   میلودة 21002490 مقبول12110.10  بـتسارت1994-09-12

بن بیھ   محمد عبد القادر 21002466 مقبول12210.42  بـتیفرت1994-11-11

بوغردة   محمود 21002474 مقبول12310.70  بـتمنراست1994-11-19

عقبة كنتھ   محمد 21002446 قریب من الجید12412.06  بـابلسة1994-11-20

لغنج   فتیحة 21002419 قریب من الجید12512.66  بـابلسة1994-12-01

داوداوة   لحسن 21002436 مقبول12610.20  بـابلسة1995خالل 

تابرة   محمد 21002447 مقبول12711.86  بـابلسة1995خالل 

بن عبد الكریم   مصطفى 21002483 مقبول12811.78  بـابلسة1995-01-03

حمدو   اللة 21002429 مقبول12911.78  بـابلسة1995-02-04

صھبون   نور الدین 21002496 مقبول13011.30  بـتمنسغ1995-02-16

حمدي   محمد ابراھیم 21002451 مقبول13111.86  بـبلدیة ابلسة1995-02-27

كوریم   كلثوم 21002422 قریب من الجید13212.44  بـتمنراست1995-04-18

ونكارة   لوال 21002440 مقبول13311.94  بـتین زاوتین1995-04-26

بن عبد الكریم   محمود 21002476 مقبول13410.66  بـبلدیة ابلسة1995-04-26

صدیقي   مبروكة 21002442 قریب من الجید13512.48  بـاھلفن1995-06-27

أفرواق   مصطفى 21002484 مقبول13610.94  بـابلسة1995-09-17

لغنج   كریمة 21002421 قریب من الجید13713.20  بـأبلسة تمنراست1995-11-18

بن عبداهللا   محمد عبد الغني 21002465 مقبول13810.92  بـابلسة1995-12-06

حمي   یاسین 21002501 مقبول13911.16  بـتمنراست1995-12-21

كریمو   محمد 21002448 مقبول14010.40  بـابلسة1996خالل 
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ھقاري   نعیمة 21002494 مقبول14110.36  بـداغمولي بلدیة ابلسة1996-03-11

بوغردة   ھشام 21002498 مقبول14210.40  بـابلسة1996-03-14

مشوش   محمد الطاھر 21002452 مقبول14311.56  بـتمنرست1996-04-26

سنقاري   فاطمة 21002415 مقبول14411.02  بـأبلسة1996-05-30

لغنج   لطیفة 21002439 قریب من الجید14513.18  بـأبلسة1996-08-25

عقباوي   محمد 21002449 قریب من الجید14613.26  بـتفیرت1996-08-31

أفرواق   محمدفاضل 21002473 مقبول14710.22  بـابلسة1996-09-08

حمدي   محفوظ یاسین 21002445 قریب من الجید14812.18  بـابلسة1996-10-28

إیمالون   فاطمة 21002416 مقبول14911.80  بـابلسة1997خالل 

افرواق   محمد فیصل 21002469 مقبول15011.56  بـابلسة1997-03-11

بن مالك   محمد لمین 21002470 قریب من الجید15112.18  بـتیفرت1997-05-03

داوداوة   اللة شریفة 21002434 مقبول15211.98  بـتمنراست1997-05-28

داوداوه   اللھ فاطمة 21002435 قریب من الجید15312.38  بـتمنراست1997-09-15

لغنج   مبیریكة 21002443 قریب من الجید15412.42  بـابلسة1997-10-08

بن عبد الكریم   یاسین 21002502 قریب من الجید15512.16  بـبلدیة ابلسة1997-10-08

رقاني   اللة الزھراء 21002432 قریب من الجید15613.16  بـابلسة1997-10-27

لغنج   محي الدین 21002478 قریب من الجید15713.06  بـابلسة1997-12-12

الیتناوي   فاطمة 21002417 قریب من الجید15812.22  بـسلیسكین1998-01-01

حمدي   مریم 21002481 مقبول15911.40  بـابلسة1998-01-01

الوندري   لحسن 21002438 مقبول16011.36  بـابلسة1998-01-04

اكوار   محمد 21002450 مقبول16111.98  بـابلسة1998-01-06

منصوري   فاضیماتھ 21002413 مقبول16211.68  بـابلسة1998-02-02

بن خیھ   موسى 21002485 مقبول16310.84  بـتیمیاوین1998-02-25

أومنة   نھلة 21002495 مقبول16410.80  بـأبلسة تمنراست1998-07-07

لغنج   محمود 21002477 قریب من الجید16512.32  بـابلسة1998-10-15

التواتى   لیلھ 21002441 مقبول16611.34  بـابلسة1998-10-16

إیسغلي   یوسف 21002518 مقبول16711.80  بـتمنراست1994-06-14

ساخو   یمینة 21002514 مقبول16811.94  بـتمنراست1994-12-21

قدي   یمینة 21002515 مقبول16911.04  بـابلسة1995-12-24
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دنة   یمینة 21002516 مقبول17011.40  بـتمنراست1997-01-07

قدي   یعقوب 21002513 قریب من الجید17112.06  بـابلسة1998-02-18
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كوماریس   محمد بن احمد 21002589 مقبول111.98  بـتمنراست1990-10-15

اوقاشة   موسى 21002597 مقبول211.16  بـسیلت1991-06-17

حمادي   مولود 21002598 مقبول311.88  بـتاظروك1991-10-15

بن مالك   مالك 21002587 مقبول410.06  بـتفیرت بلدیة ابلة1993-01-01

وریدھین   مصطفى 21002596 مقبول511.32  بـأبالسا1993-02-01

بو ستھ   كمال 21002584 مقبول610.24  بـابلسة1994-01-12

لقصیر   فاطمة 21002580 قریب من الجید712.16  بـورقلة1994-03-27

زكین   محمد عبد العزیز 21002590 مقبول811.16  بـسیلت1995-03-04

بن امود   مسعودة 21002593 قریب من الجید912.14  بـسیلت1995-03-06

عقبة كنتھ   محمد 21002588 مقبول1010.82  بـسیلت1995-04-15

دنة   مینة 21002600 مقبول1111.74  بـسیلت1995-06-20

فندو   فاطمة 21002581 مقبول1211.76  بـسیلت1995-06-22

دنة   نانو 21002602 مقبول1311.82  بـسیلت1996-03-10

بن عبد الكریم   ناجم 21002601 قریب من الجید1412.38  بـسیلت1996-04-17

حمادي   محمد فاضل 21002592 مقبول1511.70  بـاھیلفن1996-10-03

ایماغ   مسعودة 21002594 مقبول1611.50  بـسیلت1996-10-07

صویالح   فاطمة 21002582 قریب من الجید1712.84  بـابلسة1997خالل 

سیمي   ننو 21002603 قریب من الجید1812.28  بـسیلت1997خالل 

توقرتنت   یونس 21002605 مقبول1911.38  بـتمنراست1997-01-21

بن خمي   یمینة 21002604 قریب من الجید2012.00  بـسیلت1997-06-19

بن امود   میلودة 21002599 مقبول2111.70  بـسیلت1997-12-01

صویالح   اللة 21002585 مقبول2211.58  بـسیلت1998-01-10

رقاني   اللة كبیرة 21002586 قریب من الجید2312.32  بـسیلت1998-02-05

حمادي   محمد عبد اهللا 21002591 قریب من الجید2412.68  بـایھلفن1998-03-08
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زكین   مسعودة 21002595 مقبول2511.86  بـسیلت1998-03-08

سعیدات   فاطمة 21002583 مقبول2611.90  بـسیلت1998-11-25

مھدي   تاتو 21002541 مقبول2710.38  بـسیلت1990-12-17

بركات   ابراھیم 21002531 مقبول2811.42  بـسیلت1991-03-22

مشوش   صالح 21002561 قریب من الجید2912.10  بـتھقارت تمنراست1991-12-07

ایماغ   رقیة 21002555 مقبول3011.54  بـسیلت1992-04-12

قدي   عبد المجید 21002567 مقبول3111.42  بـاقلن ابلسة1993-01-24

بركات   جمعة 21002546 مقبول3210.81  بـسیلت1993-11-26

كوماریس   عثمان 21002568 مقبول3310.90  بـتمنراست1993-12-05

ماني   فاضیماتھ 21002569 مقبول3410.72  بـسیلت1993-12-20

شمالي   أمومن 21002530 مقبول3511.06  بـسیلت1993-12-23

اوقاشة   ابراھیم 21002532 مقبول3611.64  بـابلسة1994خالل 

اوقاشة   تین اظوم 21002544 مقبول3711.82  بـسیلت1994-03-15

غریزو   سیدي علي 21002559 مقبول3811.70  بـتمنراست1994-08-01

شیخة   خیر الدین 21002550 قریب من الجید3912.96  بـتقرت1994-08-02

غریزو   عبد الرحمان 21002566 مقبول4010.58  بـتمنراست1994-08-27

ایماغ   رحمة 21002552 مقبول4111.60  بـسیلت1995-05-07

ھداوي   بالل 21002539 قریب من الجید4212.10  بـتمنراست1995-09-19

ایماغ   خدیجة 21002548 قریب من الجید4312.56  بـسیلت1996-03-16

ارامي   بالل 21002540 قریب من الجید4412.16  بـسیلت1996-05-13

اوقاشة   عائشاتھ 21002562 قریب من الجید4512.34  بـسیلت1996-06-20

صویالح   ایوب 21002536 مقبول4611.56  بـسیلت1996-07-15

ایدي   زینب 21002556 مقبول4711.92  بـسیلت1996-07-17

بوقاري   توبك 21002543 مقبول4811.70  بـسیلت1996-08-28

صویالح   ام الخیر 21002534 قریب من الجید4912.24  بـسیلت1996-09-11

بیكة   عائشة 21002563 مقبول5010.56  بـسیلت1996-11-01

شینارو   عائشة 21002564 مقبول5110.34  بـسیلت1996-12-07

اغورا   سلوى 21002557 مقبول5211.02  بـالرویسات1997-01-25

سمات   رحمة 21002553 مقبول5310.32  بـسلبورق ابلسة1997-03-10
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عریشي   جمعة 21002547 مقبول5411.38  بـاقلن بلدیة ابلسة1997-06-15

رقاي   بثینة 21002537 قریب من الجید5512.18  بـصورو1997-11-29

ارامي   تمنیت 21002542 قریب من الجید5612.06  بـسیلت1998-01-13

حاج عصمان   ایمان 21002535 قریب من الجید5712.92  بـغریان لیبیا1998-02-07

فندو   براھیم 21002538 قریب من الجید5813.08  بـسیلت1998-09-27

بن امود   عائشة 21002565 مقبول5911.22  بـسیلت1998-10-05

ارامي   سیدیا 21002560 مقبول6010.88  بـسیلت1998-11-15

ارامي   خلیلة 21002549 قریب من الجید6112.24  بـسیلت1998-12-29

اوقاشة   الزھراء 21002533 قریب من الجید6212.56  بـسیلت2000-05-03

بن امود   رحمة 21002554 مقبول6310.84  بـتمنراست2001خالل 
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برادي   محمد 21002723 مقبول111.44  بـعین أمقل1996-02-02

بامحمد   لطیفة 21002720 مقبول210.02  بـعین امقل1997-05-16

سویتم   ھاجر 21002740 مقبول310.56  بـعین امقل1998-04-27

ھنیھ   ھاشم 21002741 مقبول411.44  بـعین أمقل1998-06-25

جماوي   نوال 21002739 مقبول510.42  بـعین أمقل1998-09-20

العالوي   اللة عائشة 21002717 مقبول610.60  بـتمنراست1999-01-29

بامحمد   عبد اهللا 21002689 مقبول710.14  بـعین امقل1998-04-14

باحمو   فاطمة 21002701 مقبول811.78  بـعین امقل1998-05-26

بامحمد   عبد العزیز 21002683 مقبول910.74  بـعین أمقل1998-06-12

بن انسباغور   كلثوم 21002705 قریب من الجید1012.12  بـعین أمقل1998-10-15

ھنیة   خدیجة 21002642 مقبول1110.17  بـعین أمقل1995-03-22

برادي   حمزة 21002639 مقبول1210.74  بـعین امقل1996-02-08

نفیس   رقیة 21002646 مقبول1311.86  بـعین امقل1997-04-05

ابودي   سكینة 21002652 مقبول1410.92  بـعین امقل1998-02-20

بخبخ   امینة 21002630 مقبول1511.58  بـقسنطینة1998-03-08
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بولوسھ   ھیثم 21002924 قریب من الجید113.06  بـجامعھ1993-06-16

عجلھ   نادیة 21002916 قریب من الجید212.50  بـإدلس1994-05-01

ماضیة   میزار 21002911 مقبول310.80  بـالتضامن إدلس1995-05-04

عجلھ   میلوده 21002912 قریب من الجید412.28  بـإدلس1994-06-17

نویجمي   مولود 21002908 مقبول510.18  بـھیرافوك1994-08-23

عاللي   میلوده 21002913 مقبول611.38  بـاستن1994-08-24

نیغات   مغنیة 21002904 قریب من الجید712.06  بـتیفكراوین ادلس1994-12-02

توفیناتھ   ھادیھ 21002921 قریب من الجید812.42  بـإدلس1995-02-07

نویجمي   یونس 21002927 مقبول911.64  بـھیرافوك1995-03-11

ماضیھ   مولود 21002909 قریب من الجید1012.82  بـادلس1995-05-11

عوامر   نادیھ 21002917 مقبول1111.92  بـإدلس1995-07-21

بلحاجة   وایفن 21002925 قریب من الجید1213.22  بـھیرافوك1995-07-25

سعیدو   مولود 21002910 مقبول1311.14  بـھیرافوك1995-08-13

نایلي   نھلة 21002919 قریب من الجید1412.88  بـزاویة العابدین تقرت1995-11-07

سعیدو   مینھ 21002915 مقبول1511.04  بـھیرافوك1996-02-12

ھاللي   موسى 21002906 قریب من الجید1612.06  بـتھقارة تمنراست1996-06-30

بن حنیني   میلوده 21002914 قریب من الجید1712.24  بـادلس1996-07-27

امنغسھ   ھرون 21002923 مقبول1810.13  بـادلس1996-12-25

سعیدو   ھاني 21002922 قریب من الجید1913.82  بـانھراجن ھیرافوك1997-07-02

أداد   یحي 21002926 قریب من الجید2013.40  بـإدلس سمدنیس1998-01-29

سعیدو   مودسیر 21002905 جید2115.72  بـھیرافوك1998-04-23

شنونو   نجوى 21002918 قریب من الجید2213.24  بـالتضامن إدلس1998-08-01

ایدابیر   موعاذ 21002907 مقبول2311.92  بـتیظیت ادلس1998-12-30

فوالن   فاضیماتھ 21002855 مقبول2411.88  بـھیرافوك1994-01-14
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أمریوض   محمد حبیب 21002881 مقبول2511.16  بـإدلس1994-01-19

عجلھ   اللھ 21002861 مقبول2610.62  بـإدلس1994-06-15

بوتفنة   محمد النذیر 21002879 قریب من الجید2712.04  بـتاظروك1994-09-07

عاللي   محمد 21002873 مقبول2810.58  بـإدلس1994-09-11

ویلزن   محمد 21002875 مقبول2910.34  بـتمنراست1994-12-15

عجلھ   محمد منیر 21002888 مقبول3011.94  بـادلس1995-09-01

خباوي   محمد محمود 21002887 مقبول3110.86  بـإدلس1995-09-07

شونكھ   مصطفي 21002892 قریب من الجید3212.14  بـمرتوتك1996-03-01

باجودة   اللھ 21002862 مقبول3310.74  بـھیرافوك1996-05-17

كریم   محمد عبد الكریم 21002882 مقبول3411.48  بـادلس1996-08-04

بلحاجھ   كلثوم 21002858 مقبول3511.50  بـادلس1996-10-13

أقكال   مروة 21002889 مقبول3611.16  بـالبحبوحة إدلس1996-12-06

سعیدو   مریامھ 21002890 قریب من الجید3713.46  بـانھراجن ھیرافوك1996-12-15

فاطمي   محمد 21002878 مقبول3811.18  بـتیظیت ادلس1997-01-27

عجلھ   مریم 21002891 قریب من الجید3912.16  بـإدلس1997-02-22

سعیدو   محمد لمین 21002886 مقبول4010.80  بـانھراجن ھیرافوك1997-04-30

فنوفنو   محمد عبد اهللا 21002883 مقبول4111.38  بـتیقاللتین ھیرافوك1997-05-20

طبائلي   مصطفي 21002893 قریب من الجید4212.60  بـإدلس1997-07-11

فوالن   لطیفھ 21002866 مقبول4310.44  بـھیرافوك1998-01-21

مقمد   محمد توفیق 21002880 قریب من الجید4412.42  بـتیفكراوین ادلس1998-03-02

عجلھ   محمد عثمان 21002885 مقبول4511.10  بـامساون إدلس1998-03-25

جبور   فاطیمة 21002857 مقبول4611.82  بـالبحبوحة1998-04-19

االمي   محمد عبد المالك 21002884 مقبول4711.58  بـتمنراست1997-08-19

عجلھ   عبد السالم 21002831 مقبول4810.92  بـسرسوف تمنراست1993-09-25

عوامر   حوسیني 21002804 مقبول4910.72  بـأمقید1994-03-01

طبائلي   زھره 21002815 مقبول5011.00  بـإدلس1995-02-05

ایداوي   عبد المالك 21002840 مقبول5110.30  بـادلس1995-11-07

بن حانیني   زھره 21002816 مقبول5211.40  بـإدلس1995-12-07

مقمد   خدیجة 21002805 مقبول5310.06  بـادلس1996-08-08

53من34:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| ادلس | متوسطة مفدي زكریاء ادلس  | 11071: المؤسسة  

شنونو   عبد العزیز 21002833 مقبول5410.30  بـإدلس1996-12-25

مقمد   رقیة 21002811 مقبول5510.52  بـتیفكراوین ادلس1997-02-25

مھوي   خدیجة 21002807 مقبول5610.04  بـالتضامن ادلس1997-07-03

أوالد أحمد   خدیجة 21002808 مقبول5710.82  بـتیقاللتین ھیرافوك1998-02-04

أقیر   عبد المحسن 21002841 قریب من الجید5812.24  بـتفكراوین إدلس1998-04-05

بغدادي   زھیھ 21002817 مقبول5910.84  بـالبحبوحة إدلس1998-07-01

دادوعلي   عبد النور 21002842 مقبول6011.10  بـإدلس1998-07-11

باجودة   رحمھ 21002810 مقبول6111.12  بـانھواقن ھیرافوك1998-11-01

ایباه   الشیخ 21002773 مقبول6210.78  بـتمنراست1993-08-12

الجمت   أبتول 21002755 مقبول6310.54  بـإدلس1993-03-09

بن حانیني   حمیدو 21002793 مقبول6410.78  بـادلس1994-01-09

ھداوي   الحوسیني 21002769 مقبول6511.96  بـادلس1994-06-03

جبور   أحمد 21002756 مقبول6611.56  بـإدلس1994-06-22

بلھاشمي   العید 21002774 مقبول6711.38  بـادلس1994-06-23

لومیدي   أحمد 21002758 مقبول6810.10  بـتموضھت1994-08-15

عاللي   أسماء 21002762 قریب من الجید6912.58  بـإدلس1994-12-06

بحوص   تاودو 21002782 مقبول7011.56  بـھیرافوك1995-02-22

لومیدي   اسكیو 21002768 قریب من الجید7112.24  بـتسكیمت1995-10-11

إیكاویل   حلیمة 21002791 مقبول7211.04  بـتمنراست1995-12-02

عاللي   أسامھ 21002761 مقبول7311.20  بـإدلس1996-02-23

خویھ   أحمد 21002759 مقبول7411.74  بـھیرافوك1996-08-06

خویھ   جمال 21002785 مقبول7510.86  بـھیرافوك1996-10-23

إیدابیر   إبراھیم 21002767 مقبول7611.68  بـتیظیت إدلس1997-02-27

داداوعلي   بشیره 21002781 مقبول7710.28  بـھیرافوك1997-04-04

أقالي   المداني 21002776 مقبول7810.38  بـأمقید1997-05-01

خویھ   حكیمھ 21002789 مقبول7910.22  بـإدلس1997-07-27

الواسیس   باتھ 21002777 مقبول8011.36  بـالتضامن ادلس1997-08-08

قمامھ   بادي 21002778 مقبول8111.54  بـعین قزام1997-11-22

امروال   الزھراء 21002770 مقبول8210.68  بـھیرافوك1998-01-18

53من35:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| ادلس | متوسطة مفدي زكریاء ادلس  | 11071: المؤسسة  

مقمد   آسیاء 21002754 مقبول8311.82  بـتیفكراوین ادلس1998-04-05

خویھ   أقرانتت 21002763 قریب من الجید8413.92  بـھیرافوك1998-04-20

داداوعلي   أیوب 21002766 مقبول8511.44  بـتیقاللتین ھیرافوك1998-05-05

عجلھ   حسنھ 21002787 مقبول8610.24  بـامساون إدلس1998-07-12

إیفرغاس   الزھراء 21002771 مقبول8710.90  بـھیرافوك1998-08-19

أكواري   براھیم حسن 21002780 قریب من الجید8812.16  بـالبحبوحة إدلس1998-08-20

بلحاجھ   الزھراء 21002772 مقبول8910.98  بـالتضامن إدلس1998-09-22

ھاللي   جمعھ 21002786 مقبول9011.42  بـادبنان ادلس1998-10-01

شنونو   أحمد شیكات 21002760 قریب من الجید9112.18  بـالتضامن إدلس1999-03-23

53من36:  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

تمنراست| تاظروك | متوسطة باج مسعودة تاظروك  | 11081: المؤسسة  

احاد   محمد 21003053 مقبول110.54  بـتاظروك1996-06-20

دانقوشي   فاظیماتة 21003041 مقبول210.00  بـتاظروك1997-03-22

اومیدي   اللة 21003046 مقبول310.44  بـتاظروك1997-11-23

الواس   مینة 21003068 قریب من الجید413.22  بـتمنراست1998-03-05

زماكي   ھلة 21003073 قریب من الجید512.32  بـتاظروك1998-05-29

دادوعلي   یمینة 21003075 مقبول610.34  بـتاظروك1998-06-15

لواس   یوسف خیار 21003076 قریب من الجید712.96  بـتاظروك1998-08-24

دحمي   وسیلة 21003074 مقبول811.38  بـتاظروك1998-08-27

بوكیس   مختار 21003063 قریب من الجید912.56  بـتاظروك1999-01-13

لواس   عیدة 21003024 مقبول1010.08  بـتاظروك1998-02-02

زماكي   الطاھر 21002955 مقبول1110.04  بـتاظروك1993-10-02

مسك   ادریس 21002947 مقبول1211.70  بـتاظروك1999-05-11

اوالد حسیني   الزھراء 21002952 مقبول1311.12  بـتاظروك1999-06-15

53من37:  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

تمنراست| عین قزام | متوسظة الشیخ بوعمامة عین قزام  | 11091: المؤسسة  

عقبة كنتة   حمادي 21003103 مقبول111.42  بـعین قزام1998-05-01

عبدي   صبرین 21003108 قریب من الجید213.66  بـوادي سلي1999-01-13

53من38:  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

تمنراست| تین زواتین | متوسطة سعد ابن ابي وقاص تین زواتین  | 11101: المؤسسة  

رقاي   یحي 21003194 قریب من الجید112.18  بـتمنراست1990-09-03

رقاني   موالي عبد اهللا 21003188 قریب من الجید212.60  بـأبلسة1992-11-06

بن خیھ   منتوقي 21003185 قریب من الجید312.42  بـتمنغست1993-01-07

التواتي   یونس 21003198 مقبول411.72  بـأبلسة1993-03-10

اقاجر   ھاشمي 21003193 مقبول511.96  بـتمنراست1993-07-11

بن خیھ   یحي 21003195 قریب من الجید612.46  بـتین زواتین1994-10-29

بن خیة   موسى 21003186 قریب من الجید712.52  بـتین زواتین1995خالل 

منصوري   یوسف 21003196 مقبول810.86  بـتین زواتین1996-02-28

براكو   مولود 21003189 مقبول911.62  بـتین زواتین1996-07-17

ورزغن   میمونة 21003190 مقبول1011.20  بـتین زواتین1996-07-21

باالو   نوح 21003192 قریب من الجید1112.38  بـتین زواتین1996-09-01

منصوري   مریامة 21003184 قریب من الجید1212.32  بـتین زواتین1997-10-08

بالسن   یوسف 21003197 قریب من الجید1313.18  بـتین زواتین1998خالل 

بیبور   نوال 21003191 قریب من الجید1413.12  بـتمنراست1998-06-02

لمصادفھ   محمود 21003183 مقبول1511.94  بـتین زواتین1998-09-25

براكو   الزھراء 21003143 مقبول1611.04  بـتین زواتین1992-07-12

أقنو   عیسى 21003163 قریب من الجید1712.38  بـتین زواتین1992-09-28

شیتو   الحوسیني 21003142 مقبول1810.16  بـتین زواتین1992-11-30

حمیدي   زینب 21003154 قریب من الجید1913.64  بـتین زواتین1993-01-10

بن خیة   محمد 21003167 قریب من الجید2013.92  بـتیماوین1993-05-13

شیتو   حسان 21003151 مقبول2110.76  بـقطع الواد1993-09-09

مولودي   عبد الصمد 21003161 قریب من الجید2213.28  بـأبلسة1993-10-05

ناصري   الباسطي 21003139 مقبول2311.32  بـتین زواتین1994خالل 

بیكادة   مالك 21003166 قریب من الجید2413.82  بـتوندارت1994-01-01

53من39:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| تین زواتین | متوسطة سعد ابن ابي وقاص تین زواتین  | 11101: المؤسسة  

ماكیس   أحمد 21003135 مقبول2511.34  بـتین زواتین1994-01-12

بن قادي   حمزه 21003152 مقبول2611.72  بـتمقطن1994-04-08

بن خیھ   سعید 21003156 قریب من الجید2713.22  بـتیمیاوین1994-04-27

سیدیھ   افالن 21003138 مقبول2810.30  بـتین زواتین1994-12-07

بالسن   سیبا 21003157 قریب من الجید2912.88  بـتین زواتین1995خالل 

أبرزولغ   محمد 21003168 قریب من الجید3012.30  بـتین زواتین1995خالل 

مسعودي   محمد 21003169 قریب من الجید3113.44  بـتامنغست1995-01-04

میباركین   محمد 21003170 قریب من الجید3212.38  بـتین زواتین1995-05-06

شیتو   محمد 21003171 قریب من الجید3313.16  بـتین زواتین1995-06-20

مخطاري   الحسنة 21003140 مقبول3411.76  بـتین زواتین1996خالل 

مخطاري   زینبو 21003155 قریب من الجید3513.44  بـتین زواتین1996خالل 

مخطاري   عبدالقادر 21003162 مقبول3610.36  بـتین زواتین1996خالل 

باالو   امینتھ 21003147 مقبول3710.96  بـتین زواتین1996-02-19

عزیزي   عبد الرحمان 21003159 قریب من الجید3812.98  بـتین زواتین1996-04-23

بن خیھ   سیدي 21003158 مقبول3911.16  بـتوندارت تین زواتین1996-05-20

ماالوي   محمد 21003172 قریب من الجید4013.14  بـتمیاوین1996-09-03

بن خیھ   عیسى 21003164 قریب من الجید4112.44  بـتین زواتین1996-11-02

كربادو   الشیخ 21003144 مقبول4210.44  بـتین زواتین1996-12-24

مخطاري   الشیخ باي 21003145 قریب من الجید4312.26  بـتین زواتین1997خالل 

أبرزولغ   تكلي 21003150 قریب من الجید4413.26  بـتین زواتین1997خالل 

واغي   باحمد 21003148 قریب من الجید4513.56  بـتین زواتین1997-01-10

ختیتھ   فاضل 21003165 قریب من الجید4612.10  بـتین زواتین1997-03-31

تابره   بكرین 21003149 قریب من الجید4712.98  بـتوندارت1997-05-07

مانوني   عبد الرحمان 21003160 قریب من الجید4813.48  بـتین زواتین1997-11-02

تابره   داود 21003153 جید4914.30  بـتین زواتین1998-09-04

53من40:  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

تمنراست| قصر العرب عین صالح | متوسطة عمر بن الخطاب قصر العرب  | 11111: المؤسسة  

بوعافیة   المین 21003612 مقبول110.96  بـعین صالح1995-04-11

حاجي   منال 21003679 قریب من الجید212.92  بـعین صالح1998-10-18

دابو   مروة 21003663 قریب من الجید312.26  بـعین صالح1999-01-31

باجودة   ھیثم 21003718 مقبول410.20  بـعین صالح1995-11-03

طامود   وسام 21003726 مقبول511.08  بـتیزي وزو1998-01-12

مرغیدو   یوسف 21003759 مقبول611.16  بـبوزریعة1999-02-24

صارطوریو   خالد 21003373 مقبول711.36  بـعین صالح1997-11-15

امرزاغ   سفیان 21003431 مقبول810.70  بـامسل1995-04-05

عضمن   زینب 21003416 جید915.00  بـتمنراست1998-07-26

مادي   ساره 21003421 مقبول1010.74  بـعین صالح1999-05-14

قاسمي   الیاس 21003295 مقبول1110.96  بـعین صالح1999-02-18

53من41:  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

تمنراست| قصر العرب عین صالح | متوسطة فضیلة سعدان قصر العرب  | 11112: المؤسسة  

حفاوي   فاطمة الزھراء 21003585 مقبول110.06  بـعین صالح1998-11-29

بلمبروك   محمد اسالم 21003627 مقبول210.86  بـالبیض1998-07-15

بن عبد الكامل   محمد رضوان 21003632 مقبول310.34  بـعین صالح1998-09-21

صابر   لیندة وداد 21003621 قریب من الجید412.10  بـعین صالح1998-10-22

عزاوي   محمد سعید 21003635 مقبول510.42  بـمتلیلي1999-01-04

عزاوي   محمد االمین 21003629 مقبول610.72  بـعین صالح1999-01-22

سبابخي   محمد الرشید 21003630 مقبول710.96  بـعین صالح1999-01-31

لوصیف   لیلى 21003620 قریب من الجید812.72  بـعین صالح1999-06-01

خدیر   نور الھدى 21003696 مقبول911.04  بـأدرار1994-09-10

بن یعقوب   نجاة 21003687 مقبول1011.46  بـعین صالح1996-06-01

بلمبروك   حلیمة 21003362 مقبول1110.48  بـعین صالح1997-10-09

لكموتھ   رشید 21003390 مقبول1211.12  بـقمار1999-01-21

براكو   زینب 21003417 مقبول1310.68  بـعین صالح1998-11-07

الحمراني   سمیة 21003437 قریب من الجید1412.88  بـعین صالح1998-11-28

لمدك   عبد الباسط 21003488 مقبول1510.88  بـعین صالح1998خالل 

عضمن   شیماء 21003467 قریب من الجید1613.12  بـعین صالح1998-10-01

لمغربي   ایمان 21003309 مقبول1711.06  بـعین صالح1998-05-22

بن بیة   الزھراء 21003277 مقبول1810.88  بـعین صالح1995-07-04

میدون   الزھراء 21003284 مقبول1910.34  بـعین صالح1997-08-02

الخیر   اكرام 21003274 قریب من الجید2013.82  بـعین صالح1998-05-22

بلمبروك   امحمد عبد العزیز 21003297 قریب من الجید2113.54  بـعین صالح1998-08-30

بالنوي   الشیماء 21003290 مقبول2211.24  بـعین صالح1998-09-20

حمیدو   الطیب 21003292 مقبول2311.38  بـعین صالح1998-10-16

عبو   الشریفة 21003286 قریب من الجید2412.40  بـعین صالح1999-07-25

53من42:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع



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

تمنراست| قصر العرب عین صالح | متوسطة فضیلة سعدان قصر العرب  | 11112: المؤسسة  

زیزاح   أم كلثوم 21003229 مقبول2510.94  بـعین صالح1999-01-29

53من43:  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

تمنراست| قصر العرب عین صالح | متوسطة قصر العرب الجدیدة  | 11113: المؤسسة  

مباركي   عبد النور 21003538 مقبول111.26  بـعین صالح1998-02-04

الحمراني   عبد الرحمان 21003512 مقبول210.70  بـعین صالح1999-01-30

ناجمي   محمد زكریاء 21003633 مقبول310.16  بـعین صالح1998-09-11

باسویلم   نسرین 21003690 قریب من الجید412.70  بـعین صالح1998-11-13

سالم   یعقوب 21003743 مقبول510.10  بـعین صالح1998-06-11

میمي   یاسمین 21003734 مقبول611.92  بـعین صالح1998-09-09

بن عبد السالم   ھاجر 21003710 مقبول711.72  بـعین صالح1998-09-21

دابو   ھیثم 21003719 قریب من الجید813.86  بـعین صالح1999-04-11

صویلحي   عبد الحكیم 21003493 قریب من الجید913.38  بـعین صالح1998-07-04

صمبة   بدر الدین 21003316 مقبول1010.66  بـعین صالح1999-02-19

جوان   الحاج قاسم 21003275 مقبول1110.74  بـمتلیلي1995-02-25

تویتي   الزھراء 21003285 قریب من الجید1212.10  بـعین صالح1998-12-14

53من44:  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

تمنراست| قصر المرابطین | متوسطة المغیلي عبد الكریم قصر المرابطین  | 11121: المؤسسة  

قوجة   فاطمة الزھراء نسرین 21003976 مقبول110.06  بـالمنیعة1998-02-06

داود   فاطمة 21003975 قریب من الجید212.50  بـعین صالح1998-04-07

بحمو   لخضر 21003996 مقبول310.80  بـعین صالح1998-12-05

بلھیبھ   أشرف الدین 21003783 مقبول411.46  بـعین صالح1998-11-23

طالب عبداهللا   آیة 21003773 جید515.70  بـاولف1999-04-25

الخیر   بشرى 21003832 مقبول610.84  بـعین صالح1998-11-14

خمداني   سعید 21003891 مقبول711.24  بـعین صالح1997-04-21

حمادي   سارة 21003885 جید815.58  بـسوق أھراس1998-03-03

ھابھ   رقیة 21003873 مقبول910.68  بـعین صالح1998-10-14

الطالب أمحمد   سھیلة 21003904 مقبول1011.08  بـزاویة كنتة1998-10-16

بن دیاب   منى 21004039 قریب من الجید1112.08  بـعین صالح1998-03-07

طیانة   محمد یاسر 21004032 مقبول1211.40  بـعین صالح1998-05-14

حجاجي   محمد عبد الرحمان 21004028 قریب من الجید1312.18  بـعین صالح1999-08-25

53من45:  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

تمنراست| قصر المرابطین | متوسطة عبد الرحمان میرة قصر المرابطین  | 11122: المؤسسة  

قنن   عبد الرحمان 21003933 مقبول110.08  بـعین صالح1998-05-27

خمداني   عبد الناصر 21003947 مقبول210.20  بـعین صالح1998-07-17

طماط   عبد الرحمان 21003934 قریب من الجید312.08  بـعین صالح1998-12-10

سلیماني   سكینة 21003896 مقبول411.40  بـعین صالح1998-11-17

زاھي   محمد طارق 21004027 قریب من الجید513.00  بـعین صالح1997-11-08

53من46:  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

تمنراست| قصر المرابطین | متوسطة قصر المرابطین الجدیدة  | 11123: المؤسسة  

ملوكي   عبد القادر 21003939 مقبول110.08  بـاولف1995خالل 

سببوا   فتیحھ 21003982 مقبول210.40  بـعین صالح1997-10-26

عبد اللي   أحالم 21003774 جید314.32  بـعین صالح1998-08-04

ناصر   أسماء 21003780 مقبول410.88  بـعین صالح1998-08-11

ملوكي   سلیمان 21003899 قریب من الجید512.18  بـاولف1997خالل 

53من47:  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

تمنراست| البركة | متوسطة محمد بوضیاف البركة  | 11130: المؤسسة  

زقري   أحمد 21004074 مقبول110.58  بـعین صالح1994-05-17

عثماني   أحمد 21004075 مقبول210.56  بـعین صالح1994-11-25

بوشعیر   أسامة 21004077 مقبول310.50  بـجیجل1997-07-19

بوخرایس   أم ھاني 21004078 مقبول410.12  بـعین صالح1997-11-05

عزیزي   خولة 21004094 قریب من الجید512.10  بـعین صالح1998-05-06

بلمیلود   رومیسة 21004097 جید614.14  بـعین صالح1998-07-18

القاري   صفاء 21004105 مقبول711.68  بـعین صالح1998-07-18

مادي   إلھام 21004084 مقبول811.58  بـعین صالح1998-10-01

القمري   عبد اهللا 21004111 مقبول910.94  بـعین صالح1998-12-15

معوشي   منال 21004138 مقبول1011.38  بـتیزي وزو1998-04-23

بلمیلود   مبروك عالء الدین 21004130 مقبول1110.16  بـعین صالح1998-05-03

مادي   عقیدة أم الفضل 21004125 مقبول1211.96  بـعین صالح1998-10-04

53من48:  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

تمنراست| الساھلة | متوسطة احمد بوقرة جوالیل الساھلة  | 11140: المؤسسة  

العربي الدمي   محمد 21004267 مقبول110.74  بـعین صالح1995-12-08

دورو   یاسمین 21004285 مقبول210.00  بـعین صالح1996-01-27

جوالیل   نجاة 21004278 مقبول311.20  بـعین صالح1996-12-04

جوالیل   فتیحة 21004257 قریب من الجید412.10  بـعین صالح1997-02-04

لعمش   لطیفة 21004262 مقبول511.00  بـعین صالح1997-12-07

باسالم   ھناء 21004283 مقبول610.86  بـعین صالح1998-02-04

دبینو   نجاة 21004279 مقبول710.86  بـعین صالح1998-10-02

ساھل   نسرین 21004280 جید814.78  بـعین صالح1998-10-16

مزرق   یمینة 21004288 قریب من الجید912.78  بـعین صالح1998-12-07

دورو   منى 21004276 مقبول1010.50  بـعین صالح1999-01-25

دورو   دلیلة 21004186 مقبول1110.14  بـعین صالح1995-11-15

سبابخي   خدیجة 21004184 مقبول1210.10  بـعین صالح1996-02-02

قرواش   حبیب فخر الدین 21004175 مقبول1310.32  بـعین صالح1998-05-19

بن حمادي   أحمد 21004156 مقبول1410.02  بـعین صالح1998-06-08

جمعات   بلخیر 21004172 قریب من الجید1512.38  بـعین صالح1998-06-10

بركات   أم حبیبة 21004160 قریب من الجید1612.20  بـعین صالح1998-10-11

جوالیل   عبد الرؤوف 21004223 مقبول1710.14  بـعین صالح1994-11-03

بابكر   عائدة 21004218 مقبول1810.22  بـعین صالح1998-01-29

بركات   سلیمة 21004207 مقبول1911.74  بـعین صالح1998-05-13

بابكر   سھام 21004212 مقبول2010.06  بـعین صالح1998-08-28

ضفیرات   شاكر عبد الغني 21004214 مقبول2110.80  بـعین صالح1998-09-21

بلمبروك   صابرین 21004217 جید2214.54  بـالساھلة الغربیة عین صالح1998-10-24

53من49:  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

تمنراست| اقسطن | متوسطة الشیخ محمد بلكبیر اقسطن  | 11150: المؤسسة  

بن بحان   عبد القادر 21004354 مقبول110.68  بـفقارة العرب1994-12-17

بن یوسف   عتیقة 21004358 مقبول210.28  بـعین صالح1996-11-05

بن یوسف   عبد الغني 21004352 مقبول310.18  بـعین صالح1997-01-12

طالب احمد   كلثوم 21004365 مقبول410.20  بـعین صالح1997-02-12

بوحاص   المیة 21004366 مقبول510.32  بـعین صالح1998-06-08

فراجي   یعقوب 21004379 مقبول611.60  بـعین صالح1998-06-29

بن نعیمي   فتیحة 21004362 مقبول711.60  بـعین صالح1998-07-19

بن حاسن   الھام 21004309 مقبول810.04  بـعین صالح1996-01-06

بن قویدر   احمد ھیبة 21004304 مقبول910.00  بـعین صالح1996-01-11

بوقربة   جمال 21004317 مقبول1010.22  بـعین صالح1996-02-28

الوالفي   احالم 21004303 مقبول1110.44  بـعین صالح1996-11-02

فیصل   سھیل 21004329 مقبول1210.24  بـعین صالح1997-10-23

تالالت   العالیة 21004307 مقبول1310.62  بـعین صالح1997-11-02

فراجي   ام سالمة 21004311 مقبول1411.22  بـعین صالح1998-02-17

اسحاق   خدیجة 21004322 مقبول1511.02  بـعین صالح1998-04-09

بن علیلي   الشیخ 21004305 مقبول1610.50  بـعین صالح1998-08-01

بن ایعیش   جمال الدین 21004318 مقبول1710.48  بـعین صالح1999-03-10

53من50:  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

تمنراست| فقارة الزوى | متوشطة فقارة الزوى  | 11160: المؤسسة  

یوسفي   نفیسة 21004602 جید115.42  بـفقارة الزوى1998-04-25

حمیدوش   یونس 21004623 قریب من الجید212.24  بـاقبو1998-06-18

باهللا   ھند 21004610 قریب من الجید312.12  بـفقارة الزوى1999-05-15

بن عبد الواحد   كنزة 21004559 مقبول410.26  بـفقارة الزوى1996-02-08

نعاس   فاطمة 21004548 مقبول510.54  بـفقارة الزوى1998-03-04

بن الدین   احمد بشیر 21004401 مقبول610.04  بـفقارة الزوى1997-10-22

بن امبیریك   ایمان 21004421 مقبول710.64  بـادرار1998-08-21

باالجیاللي   حلیمة 21004452 مقبول811.58  بـفقارة الزوى1998-03-09

بن ناجم   رحمة 21004465 مقبول910.88  بـتمنراست1998-05-12

بن الدین   بوصالح 21004441 مقبول1011.80  بـفقارة الزوى1998-10-24

بن عبد الفتاح   خولة 21004460 مقبول1111.02  بـفقارة العرب1999-01-17

53من51:  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

تمنراست| اینغر | متوسطة انغر  | 11170: المؤسسة  

باحمو   یمینة 21004846 قریب من الجید113.19  بـعین صالح1998-06-05

الشقھ   ھشامة 21004836 مقبول210.84  بـإینغر1998-06-17

حادقي   نبیل 21004818 مقبول311.14  بـاینغر1996-06-08

طاطي   محمد 21004791 مقبول410.40  بـاینغر1997خالل 

بن جلول   لخضر 21004784 مقبول511.54  بـعین صالح1998-01-25

الھوصاوي   موالي عبد اهللا 21004815 قریب من الجید613.14  بـاینغر1998-10-20

بابھ   معتز 21004810 جید714.82  بـادرار1998-12-02

عزي عبد الصادق   الجیاللي 21004647 مقبول810.52  بـاینغر1996-10-13

بویبھ   ابتسام 21004639 مقبول910.12  بـاینغر1998-01-21

شرویلي   حفصة 21004671 مقبول1010.00  بـایتغر1998-08-27

نجاري   أصیلة 21004635 جید1114.08  بـاینغر1999-02-28

بن امحمد   حسام 21004668 مقبول1211.96  بـعین صالح1999-07-18

بن الشیخ   عبد السالم 21004739 مقبول1311.28  بـاینغر1994-11-01

عنبي احمد   عبدالحكیم 21004750 مقبول1410.06  بـعین غار1998-02-14

بایش   عبداهللا 21004751 مقبول1511.58  بـعین غار1998-03-17

بن امحمد   اللة حوریة 21004769 مقبول1610.28  بـاینغر1998-04-09

بابھ   عبد القادر 21004744 قریب من الجید1713.60  بـعین صالح1998-05-19

لكحل   حلیمة 21004685 مقبول1810.36  بـاینغر1995-08-09

بن جلول   زكریاء 21004701 مقبول1910.22  بـإینغر1998-03-03

نویصر   سارة 21004706 مقبول2010.36  بـإینغر1998-06-04

زاوي   حكیم 21004684 جید2114.52  بـحجوط1999-04-19

53من52:  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

تمنراست| تھقوین تمنراست | مؤسسة اعادة التربیة تیھقوین  | 11190: المؤسسة  

بن أنسباغور   محمد 21102484 قریب من الجید113.56  بـتمنراست1981-11-19

تقایت   عیسى 21102482 قریب من الجید213.63  بـتمنراست1983-04-12

بقي   صالح 21102480 قریب من الجید312.69  بـتمنراست1986-01-03

عابد   لحسن 21102483 جید414.44  بـتمنراست1987-08-26

53من53:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
كمال.خ

الختم والتوقیع


