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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة االمیر عبدالقادر تیسمسیلت | تیسمسیلت 380001المؤسسة :  

بسباس   أمان هللا 18074491 ممتاز109.10  بـتسمسیلت19-01-2003

بوعبیب   الحسین 18074542 ممتاز209.30  بـتسمسیلت15-09-2001

بدران   الحسین 18074543 جید307.10  بـمھدیة24-12-2001

بوضربة   اسالم 18074525 جید جدا408.40  بـتسمسیلت10-05-2002

ولد محمد   الحسین 18074544 قریب من الجید506.20  بـتسمسیلت24-09-2002

شواف   بن شرقي 18074598 جید607.90  بـتسمسیلت16-11-1997

بوعامر   بدر الدین 18074582 جید جدا708.70  بـتسمسیلت18-02-2002

كینان   جلیلة یاسمین 18074606 جید جدا808.90  بـتسمسیلت13-03-2002

مطھري   بشرى 18074585 ممتاز909.40  بـتسمسیلت29-04-2002

یحلي   ایمن عبد الرحمن 18074577 جید1007.40  بـالعیون16-06-2002

بصحراوي   ایناس 18074579 جید1107.20  بـتسمسیلت04-08-2002

صالب   بالل 18074592 جید جدا1208.70  بـتسمسیلت19-02-2003

وازن   ذكرى 18074651 جید1307.80  بـتسمسیلت15-06-2002

بنان   حكیمة 18074622 جید جدا1408.30  بـتسمسیلت05-10-2002

بنان   خلیل عبد الباسط 18074644 جید1507.40  بـتسمسیلت17-11-2003

باقل   زكریا عبد العادل 18074685 جید1607.40  بـتسمسیلت19-05-2002

لحلوح   ریان 18074682 جید جدا1708.90  بـتسمسیلت14-06-2002

ایت عبد القادر   رضا صابر 18074674 قریب من الجید1806.30  بـتسمسیلت08-07-2002

ایت عبد القادر   سمیرة 18074702 ممتاز1909.00  بـتسمسیلت11-07-2002

دیلمي   سرین فاطمة الزھرة 18074690 ممتاز2009.00  بـتسمسیلت06-08-2002

حسان   زین الدین 18074689 جید2107.30  بـتسمسیلت03-09-2002

قوبع   شیماء 18074735 ممتاز2209.00  بـتسمسیلت28-08-2002

مصباح   صفاء 18074753 جید جدا2308.60  بـتسمسیلت23-11-2002

دیلمي   شمس الدین 18074724 ممتاز2409.20  بـتسمسیلت26-11-2002

273من1الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة االمیر عبدالقادر تیسمسیلت | تیسمسیلت 380001المؤسسة :  

حسني   شھیناز 18074728 جید2507.70  بـتسمسیلت20-01-2003

شواف   عبد الغني 18074797 مقبول2605.30  بـتسمسیلت20-02-1999

ھلة   عبد الفتاح یونس 18074800 ممتاز2709.20  بـمھدیة08-07-2002

عكاني   عبد الكریم جمال 18074807 ممتاز2809.00  بـتسمسیلت24-09-2002

عمراوي   عبلة 18074832 قریب من الجید2906.80  بـتسمسیلت30-12-1999

تمامرة   المیة 18074890 قریب من الجید3006.20  بـتیارت24-11-2001

مطھري   مروان عبد الصمد 18074957 جید جدا3108.20  بـتسمسیلت13-02-2002

بوعامر   عماد الدین 18074837 جید جدا3208.90  بـتسمسیلت18-02-2002

جبان   محمد سیف الدین 18074927 ممتاز3309.40  بـتسمسیلت30-04-2002

ادیب   محمد 18074898 جید جدا3408.30  بـمھدیة11-07-2002

بن تمرة   عبد هللا 18074822 جید جدا3508.60  بـتسمسیلت27-12-2002

شبوب   محمد عبد الرحمن 18074931 ممتاز3609.00  بـتسمسیلت11-03-2003

دول   محمد االمین 18074907 جید جدا3708.60  بـتسمسیلت19-04-2003

عمراوي   مریم 18074978 قریب من الجید3806.20  بـتسمسیلت07-07-1997

مداحي   نور الھدى 18075033 جید جدا3908.50  بـتسمسیلت12-09-2001

ایت عمر مزیان   مسینسا 18074981 جید4007.70  بـتسمسیلت29-06-2002

زجار   نور ھان فلایر 18075037 جید جدا4108.90  بـالجزائر01-08-2002

طایف   نور ھبة خلود 18075038 ممتاز4209.20  بـاوالد بسام04-10-2002

مصباح   مروة 18074970 قریب من الجید4306.70  بـتسمسیلت23-11-2002

273من2الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة عبدالحمید بن بادیس تیسمسیلت | تیسمسیلت 380002المؤسسة :  

عبید   اسماعیل زكریاء 18074530 قریب من الجید106.30  بـحمادیة17-05-2002

بناني   احمد عبد الغاني 18074523 جید جدا208.70  بـتسمسیلت09-09-2002

بن جازیة   الناصر 18074548 جید جدا308.60  بـتسمسیلت22-09-2002

العمري   بلقیس 18074593 ممتاز409.00  بـتسمسیلت19/06/02

قدات   ایمن 18074575 مقبول505.20  بـتسمسیلت16-07-2002

ساكو   تاج الدین زین العابدین 18074604 جید607.60  بـبرج بونعامة17-11-2002

بزاز   رانیا 18074658 جید707.20  بـتسمسیلت02-08-2001

بریان   حمزة محمد زین الدین 18074625 جید807.40  بـتسمسیلت25-08-2001

دیلمي بوراس   خالد 18074633 جید907.30  بـتسمسیلت29-06-2002

دول   خلود مالك 18074640 جید1007.20  بـتسمسیلت17-07-2002

بن عیفة   حیاة 18074630 جید جدا1108.70  بـعین قزام04-03-2003

جالل   زیروت یوسف 18074688 قریب من الجید1206.90  بـتسمسیلت19-08-2000

سایح   زكریاء 18074686 جید1307.50  بـمھدیة08-09-2000

میدون   رشید 18074673 مقبول1405.90  بـتسمسیلت25-10-2001

سایح   سھام 18074703 مقبول1505.90  بـتسمسیلت27-04-2002

قالشة   رمیسة 18074680 قریب من الجید1606.30  بـتیارت20/09/02

دقي   رندة خیرة نسرین 18074681 جید جدا1708.80  بـتسمسیلت27-01-2003

صاص   شموع والء 18074725 ممتاز1809.80  بـتسمسیلت30-04-2002

أغامیر   صبرینة 18074751 ممتاز1909.60  بـالمشریة13/06/02

جوادي   صارة 18074742 جید جدا2008.90  بـتسمسیلت10-12-2002

میمن   عبد الرؤوف 18074784 جید جدا2108.50  بـقسنطینة09-05-2002

كرمي   عبد الرزاق 18074789 ممتاز2209.00  بـسیدي بلعباس27-06-2002

الحاج عثمان   عبد القادر یعقوب 18074806 ممتاز2309.70  بـتسمسیلت08-07-2002

سرصاب   عبد الرزاق انور 18074792 جید2407.90  بـتسمسیلت17-10-2002

273من3الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة عبدالحمید بن بادیس تیسمسیلت | تیسمسیلت 380002المؤسسة :  

مزروعة   فتیحة حنان 18074873 ممتاز2509.00  بـتسمسیلت19-04-2002

لمیدي   مروان 18074955 جید2607.40  بـتسمسیلت01-05-2002

خدیجي   محمد عبد هللا 18074934 جید2707.10  بـتسمسیلت02-05-2002

زوالي   لینة 18074893 ممتاز2809.80  بـتسمسیلت14-06-2002

بوقاسم   فاطمة الزھراء 18074848 قریب من الجید2906.80  بـتسمسیلت22-06-2002

نوباجي   عبد النور زھیر 18074828 جید جدا3008.80  بـتسمسیلت19-07-2002

ناجي   محمد كریم 18074938 جید جدا3108.10  بـتسمسیلت19-07-2002

بونویرة   مختار 18074951 ممتاز3209.10  بـتسمسیلت03-08-2002

توزالة   محمد امین 18074919 ممتاز3309.60  بـسیدي بلعباس31/08/02

ویلم   فاروق 18074844 قریب من الجید3406.20  بـتسمسیلت24-10-2002

ساعي والدیھ   فاطمة الزھرة 18074853 قریب من الجید3506.60  بـتسمسیلت28-12-2002

عابد   محمد عبد اللطیف 18074933 جید3607.90  بـتسمسیلت13/02/03

باحمد   عبد الوھاب 18074831 جید جدا3708.30  بـتسمسیلت30-04-2003

عبد الھادي   مریم الباتول 18074980 جید3807.50  بـتسمسیلت13-06-2002

مناد   مروى 18074976 ممتاز3909.20  بـوھران17-07-2002

بوبركة   میمونة 18074999 جید جدا4008.60  بـتسمسیلت16-08-2002

حمزاوي   یاسر شرف الدین 18075057 جید جدا4108.30  بـتالغ24-08-2002

عاصي   ھناء 18075047 قریب من الجید4206.70  بـتسمسیلت06-11-2002

عبلة   ھشام 18075046 جید جدا4308.70  بـتسمسیلت04-12-2002

بوعبیب   مروة 18074971 جید جدا4408.80  بـتسمسیلت17-02-2003

دقاقرة   میمونة 18075001 جید4507.80  بـالعیون28-02-2003

عمرون   منال دعاء 18074991 ممتاز4609.10  بـالمسیلة18-05-2003

حنفي   نسرین 18075021 جید4707.60  بـسعیدة09/07/03

لعمري   یاسین 18075069 جید4807.70  بـواسیف10-08-2002

شواف   یوسف عبد العزیز 18075074 جید جدا4908.50  بـتسمسیلت17-03-2003

273من4الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة مداحي سعید تیسمسیلت | تیسمسیلت 380003المؤسسة :  

شواف   آیة 18074471 جید107.40  بـمھدیة23-06-2000

بدور   أحمد 18074474 جید جدا208.30  بـلرجام09-01-2002

نقاب   آمال 18074469 قریب من الجید306.40  بـعماري16-12-2002

جاعد   الھام 18074549 جید جدا408.30  بـتسمسیلت11-02-2000

سربیس   انتصار 18074556 قریب من الجید506.00  بـأوالد بسام10/09/01

مكي   اكرام 18074535 جید جدا608.20  بـتسمسیلت15-03-2002

بوبرنطي   اكرام 18074536 قریب من الجید706.80  بـتسمسیلت07-09-2002

درامي   بن تمرة 18074594 قریب من الجید806.40  بـتسمسیلت02-07-1996

بلعسل   رؤوف 18074652 قریب من الجید906.40  بـتسمسیلت18-09-2000

ناشط   خلیل 18074643 جید جدا1008.10  بـتسمسیلت16-03-2002

بوبرانطي   خالد 18074634 جید جدا1108.00  بـتسمسیلت17-11-2002

نبار   ریمة 18074683 جید جدا1208.40  بـتسمسیلت10-04-2002

ترباح   سمیرة 18074701 جید1307.90  بـتسمسیلت01-05-2002

رابحي   شریف 18074723 قریب من الجید1406.30  بـتسمسیلت09-01-2001

لعیش   شیماء 18074732 قریب من الجید1506.10  بـمھدیة22-05-2002

رویشد   شیماء 18074733 قریب من الجید1606.40  بـتسمسیلت28-06-2002

شافع   شھلة 18074726 قریب من الجید1706.50  بـتسمسیلت22-02-2003

حمدان   عبد السالم 18074793 قریب من الجید1806.60  بـتسمسیلت19-09-2001

معرفي   عبد هللا 18074820 قریب من الجید1906.10  بـمعسكر20/01/00

العنتري   كریمة 18074885 مقبول2005.00  بـتسمسیلت25-10-2001

قسوم   مازوري 18074895 مقبول2105.60  بـتسمسیلت17-11-2001

بن شعیب   فتیحة 18074870 قریب من الجید2206.80  بـتسمسیلت03-03-2002

فادن   محمد عبد االلھ 18074930 جید2307.40  بـتسمسیلت25-03-2002

ماحیة   فاطیمة 18074856 مقبول2405.20  بـتسمسیلت27-03-2002

273من5الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة مداحي سعید تیسمسیلت | تیسمسیلت 380003المؤسسة :  

بوبكر   فاطمة الزھراء آیات 18074851 مقبول2505.60  بـتسمسیلت05-10-2002

مقتوت   فاطمة الزھراء 18074850 قریب من الجید2606.00  بـتسمسیلت19-12-2002

مبروك   نجوى 18075004 قریب من الجید2706.60  بـتسمسیلت05-07-2001

ثلیجان   نسرین یقوت 18075022 جید2807.00  بـتسمسیلت06-11-2001

مقتوت   ھنیة 18075049 جید جدا2908.40  بـتسمسیلت03-05-2002

بوقارة   نور الھدى 18075034 قریب من الجید3006.60  بـتسمسیلت21-07-2002

محمد الشریف   ھبة 18075043 جید3107.90  بـتسمسیلت11-02-2003

273من6الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة مناد احمد تیسمسیلت | تیسمسیلت 380004المؤسسة :  

كیدود   احمد 18074521 مقبول105.60  بـتیسمسیلت17/10/00

جمل بارك   اكرام 18074533 جید207.40  بـتسمسیلت24-01-2002

حماني   بن تمرة 18074596 جید جدا308.90  بـتسمسیلت03-05-2001

برادلي   خیرة 18074647 جید جدا408.30  بـتسمسیلت05-12-2001

ھلة   حوریة 18074628 قریب من الجید506.10  بـتسمسیلت07-08-2002

وارد   سمیرة 18074700 جید607.10  بـتیارت07-04-2001

طراري   صباح 18074748 جید707.50  بـتسمسیلت12-12-1999

سكري   صفیة 18074754 جید جدا808.00  بـتیسمسیلت27/01/02

برادلي   عبد الغني 18074798 قریب من الجید906.00  بـتسمسیلت29-07-2000

ھلة   عائشة 18074773 قریب من الجید1006.80  بـتسمسیلت14-07-2002

ھدیم   كریم 18074882 قریب من الجید1106.40  بـتسمسیلت22-11-1999

باقل   فیصل 18074879 مقبول1205.10  بـتسمسیلت11-08-2000

سوناني   عالء الدین 18074836 جید1307.70  بـتسمسیلت09-01-2002

حاج عثمان   فاطیمة 18074857 قریب من الجید1406.80  بـتسمسیلت07-07-2002

یحیاوي   عبد النور 18074827 قریب من الجید1506.60  بـتسمسیلت02-09-2002

جمال بارك   محمد 18074900 جید1607.50  بـتسمسیلت15-09-2002

ھلة   ھجیرة فلایر 18075044 قریب من الجید1706.30  بـتسمسیلت28-03-2001

شبوب   مصطفى 18074982 قریب من الجید1806.70  بـسیدي عابد06-07-2001

قادوم   یمینة 18075071 جید1907.50  بـتیسمسیلت06/07/02

273من7الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة حسیبة بن بوعلي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380005المؤسسة :  

محمدي   آمال جمیلة 18074470 جید107.60  بـلرجام16-07-2001

تواق   أشواق 18074484 ممتاز209.90  بـتسمسیلت21-08-2002

بوستة   الھواري 18074551 مقبول305.50  بـتسمسیلت11/01/99

رتول   الحاج 18074540 قریب من الجید406.20  بـتیسمسیلت04/02/02

عمروس   اسماء 18074526 جید507.00  بـلرجام07-02-2002

بوراس   اسامة 18074524 جید جدا608.40  بـتسمسیلت07-04-2002

بوزیان الشریف   الحاج بوزیان أكرم 18074541 ممتاز709.00  بـتسمسیلت04/09/02

جواعة   اسماء 18074527 جید807.40  بـتسمسیلت17-09-2002

قجعوط   ایمن 18074574 قریب من الجید906.10  بـتسمسیلت15-04-2001

موسلي   ایمان خولة 18074573 ممتاز1009.30  بـقصر الشاللة11-07-2002

بلعبادي   تركیة 18074605 جید جدا1108.10  بـتسمسیلت10-08-2002

الحامول   تاج الدین 18074603 جید جدا1208.60  بـتسمسیلت27-04-2003

حسني   جمیلة 18074619 جید جدا1308.30  بـتسمسیلت02-05-2001

عمروس   حنان 18074627 جید جدا1408.60  بـتسمسیلت25-09-2002

بن نوار   خیر الدین 18074646 ممتاز1509.00  بـتسمسیلت19/11/02

شاوش   حفیظة 18074621 ممتاز1609.00  بـتسمسیلت03-12-2002

ثلیجان   سلسبیل آسیا 18074696 جید1707.50  بـتسمسیلت25-10-2001

شیباني   سید احمد 18074708 مقبول1805.00  بـتسمسیلت14-01-2002

دیلمي   رماح 18074677 جید جدا1908.70  بـتسمسیلت15-05-2002

دحمان   سعدیة 18074692 جید2007.20  بـتسمسیلت22-09-2002

بوشكر   سي رابح 18074707 مقبول2105.20  بـتسمسیلت03-04-2003

صادق   شروق 18074720 مقبول2205.70  بـتیارت06-09-2000

سي بشیر   شیماء 18074730 جید جدا2308.20  بـتسمسیلت09-10-2000

عاصي   صالح 18074746 جید جدا2408.00  بـتسمسیلت23-01-2001

273من8الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة حسیبة بن بوعلي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380005المؤسسة :  

موتر   صالح الدین 18074756 جید جدا2508.20  بـتسمسیلت06-10-2001

دھلوز   شیماء اكرام 18074739 قریب من الجید2606.10  بـتسمسیلت21-12-2002

فوضیل   صارة 18074743 جید جدا2708.90  بـتسمسیلت26-12-2002

بزاز   عبد القادر 18074802 قریب من الجید2806.40  بـتسمسیلت15-05-2000

جمال   عبد الفتاح 18074799 قریب من الجید2906.50  بـتیارت18/07/00

مرمیط   عبد الحق 18074779 قریب من الجید3006.10  بـتسمسیلت04-03-2002

خمیس   طارق عبد الحق 18074770 جید3107.10  بـتسمسیلت15-03-2002

بوراس   عبد الرزاق 18074788 جید3207.60  بـتسمسیلت13-04-2002

وابل   عبد القادر 18074803 جید3307.10  بـتسمسیلت05-05-2002

رحموني   عبد الحق 18074780 جید3407.40  بـتنس16/05/02

بوحایك   عبد الرحمان حسام الدین 18074787 جید3507.30  بـتسمسیلت16-01-2003

عسكري   محمد مروان 18074941 قریب من الجید3606.40  بـتسمسیلت23-04-1999

بوقارة   محمد صالح 18074928 مقبول3705.50  بـتسمسیلت23-06-1999

ربحي   فاطمة 18074845 جید3807.10  بـتسمسیلت10-01-2001

احمد   فایزة 18074858 جید3907.40  بـلرجام12/01/02

زمور   مجید ولید 18074896 قریب من الجید4006.80  بـتسمسیلت31-01-2002

بھلول   محمد وائل 18074947 جید4107.90  بـتسمسیلت04-04-2002

بن موسى   فاطمة الزھراء 18074847 جید4207.10  بـتسمسیلت16/06/02

سویكات   محمد فؤاد 18074937 ممتاز4309.10  بـتسمسیلت25-06-2002

بوغنجة   عبد هللا 18074821 جید4407.50  بـتسمسیلت25-09-2002

شوشان   محمد امین 18074921 جید4507.60  بـتسمسیلت10-11-2002

عدلي   عبد المالك 18074824 جید4607.90  بـتسمسیلت21-11-2002

كریس   لیندة حیاة 18074894 جید4707.70  بـتسمسیلت10-02-2003

بوغنجة   فلایر وصال أیة 18074876 قریب من الجید4806.60  بـتسمسیلت02/04/2003

طیلب   مفیدة 18074988 جید4907.00  بـلرجام24-08-2000

دربال   ولید 18075055 قریب من الجید5006.30  بـاوالد بسام10-10-2000

خامر   نوال 18075030 جید5107.30  بـتسمسیلت21-12-2000

عیاد   وسیم 18075053 قریب من الجید5206.80  بـتسمسیلت17-06-2001

داھل   نفیسة 18075029 ممتاز5309.20  بـتسمسیلت10-09-2002

273من9الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة حسیبة بن بوعلي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380005المؤسسة :  

عیاد   مروى 18074977 قریب من الجید5406.20  بـتیسمسیلت14/09/02

بستاني   وصال 18075054 جید جدا5508.30  بـتسمسیلت03-10-2002

قدات   ھند عبیر 18075048 جید5607.90  بـتسمسیلت26-11-2002

حسان   نجوى 18075005 جید5707.10  بـتسمسیلت09-02-2003

بورملي   یونس عبد الرزاق 18075078 جید5807.00  بـتسمسیلت04-08-2002

273من10الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة بلعید اعمر تیسمسیلت | تیسمسیلت 380006المؤسسة :  

عاصي   أمینة 18074494 جید107.40  بـتیسمسیلت04-03-2001

بلعباس   أیوب 18074500 قریب من الجید206.80  بـتیسمسیلت03-12-2001

ناشف   أمال 18074488 جید جدا308.50  بـتیسمسیلت07-12-2002

تاتوایة   أسماء الدین 18074482 جید جدا408.00  بـتیسمسیلت09-01-2003

عبروس   انصاف كوثر 18074557 جید507.10  بـتیارت03/09/01

أشرف   اسمھان 18074531 جید607.20  بـتیسمسیلت20-12-2002

زغاریة   بشرى 18074584 قریب من الجید706.40  بـمھدیة26-03-2001

مقاسي   ایمن خالد 18074576 جید807.10  بـتیسمسیلت18-07-2002

نقاز   جمال 18074607 جید جدا908.20  بـتیسمسیلت04/08/02

ولد عمر   بھیة 18074600 ممتاز1009.20  بـتیسمسیلت08-08-2002

عاصي   ایمان بشرى 18074572 قریب من الجید1106.80  بـتیسمسیلت15-09-2002

شواف   ایمان 18074570 جید جدا1208.60  بـتیسمسیلت25-10-2002

قریني   ایمان 18074571 جید جدا1308.10  بـتیسمسیلت08-11-2002

تالم   خلود 18074638 قریب من الجید1406.20  بـتیسمسیسلت16/04/99

شعابنة   رؤوف 18074653 مقبول1505.40  بـبجایة23/02/01

بوحفص   سعیدة 18074694 جید جدا1608.80  بـتیسمسیلت24-12-2000

رویشد   شیماء 18074734 جید1707.60  بـتیسمسیلت21-07-2002

حریزي   شیماء أمة هللا 18074738 قریب من الجید1806.40  بـتیسمسیلت02-12-2002

بلعید   طھ عبد القادر ھشام 18074771 مقبول1905.60  بـتیسمسیلت23-05-2002

شواف   عبد الحكیم 18074782 جید جدا2008.10  بـتیسمسیلت20-11-2002

شرار   عبد المالك 18074823 قریب من الجید2106.40  بـتیسمسیلت20-04-1998

ناشف   محمد لمین 18074939 جید جدا2208.70  بـتیسمسیلت17-05-2001

دھلي   محمد 18074901 جید جدا2308.60  بـتیسمسیلت05-10-2002

ولد عمر   محمود 18074949 جید جدا2408.80  بـتیسمسیلت05/11/02

273من11الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة بلعید اعمر تیسمسیلت | تیسمسیلت 380006المؤسسة :  

نقاز   عبد المالك 18074825 جید2507.50  بـتیسمسیلت30/11/02

صحراوي   محمد نذیر 18074945 جید2607.10  بـتیسمسیلت17/02/03

مستل   فرح وفاء 18074875 جید جدا2708.30  بـتیسمسیلت15-04-2003

رنان   مروى 18074974 جید2807.40  بـتیسمسیلت24-03-2001

كرطالي   منصور 18074994 جید2907.70  بـتیسمسیلت26-06-2001

دقي   ھاجر 18075039 ممتاز3009.50  بـتیسمسیلت22-02-2002

معلم   مریم 18074979 جید3107.60  بـتیسمسیلت16-04-2002

مشري   نوال 18075031 قریب من الجید3206.50  بـتیسمسیلت18-05-2002

توراق   منال رانیا 18074992 قریب من الجید3306.40  بـتیسمسیلت29-07-2002

متواعدین   نجیب نور الدین 18075007 قریب من الجید3406.30  بـتیسمسیلت18-08-2002

شریط   ملك أمینة 18074989 جید جدا3508.90  بـتیسمسیلت24-09-2002

بعلي   مروة اكرام 18074972 جید جدا3608.40  بـتیسمسیلت08-10-2002

قوبع   میمونة 18075000 جید جدا3708.30  بـتیسمسیلت14-12-2002

بوعبیب   ھیثم عبد هللا 18075051 جید جدا3808.10  بـتیمسیلت03-01-2003

273من12الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة قاضي یحي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380007المؤسسة :  

دیدوش   إبراھیم الخلیل 18074502 مقبول105.70  بـتیسمسیلت19-11-1999

رزیق   أحمد 18074472 قریب من الجید206.90  بـتیسمسیلت05-05-2001

عزي   إبراھیم 18074501 قریب من الجید306.90  بـتیسمسیلت10-06-2001

قناب   إكرام 18074503 جید جدا408.40  بـتیسمسیلت20-02-2002

مزیان   إیناس 18074507 قریب من الجید506.80  بـتیسمسیلت03-05-2002

محرز   أیة 18074498 قریب من الجید606.60  بـتیسمسیلت05-07-2002

بلحاج   بریكة 18074583 مقبول705.80  بـعماري30-03-2002

شالح   حلیمة 18074623 جید807.90  بـتیسمسیلت05-04-2002

خدیمي   خیرة 18074648 قریب من الجید906.20  بـتیارت16/07/02

ربیع   زولیخة 18074687 جید1007.10  بـتیسمسیلت10-02-2002

غالي   رمیساء 18074679 جید1107.00  بـتیسمسیلت10-04-2003

بسباس   شروق 18074721 جید جدا1208.20  بـتیسمسیلت14-02-2001

قدوم   صلیحة 18074758 جید1307.30  بـتیسمسیلت20-08-2001

حسني   سیف اإلسالم 18074719 جید جدا1408.50  بـتیسمسیلت31-10-2002

قدوري   عبد اللطیف 18074808 قریب من الجید1506.80  بـتیسمسیلت01-03-2002

الواجاني   عبد الصمد 18074794 جید جدا1608.20  بـتیسمسیلت28-04-2002

بن حورة   عبد الحق 18074781 جید1707.40  بـتیسمسیلت05-09-2002

بوغاري   محمد 18074897 قریب من الجید1806.10  بـتیسمسیلت16-12-1998

بكار   محمد توفیق 18074923 مقبول1905.20  بـتیسمسیلت09-10-2000

سبطي   فتیحة 18074869 مقبول2005.20  بـتیسمسیلت08-12-2001

عدوم   كریمة 18074886 قریب من الجید2106.20  بحكم بـتیسمسیلت2002

جبانة   فاطمي 18074854 قریب من الجید2206.10  بـمھدیة10-01-2002

حسام   لویزة 18074892 قریب من الجید2306.60  بـتیسمسیلت08-03-2002

سالم   مراد 18074954 مقبول2405.40  بـتیسمسیلت01-07-2002

273من13الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة قاضي یحي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380007المؤسسة :  

فاسي   عماد الدین 18074838 جید2507.40  بـتیسمسیلت14-09-2002

غنیم   فارس عالء الدین 18074843 جید2607.30  بـتیسمسیلت14-10-2002

كبدي   نصیرة 18075025 مقبول2705.30  بـتیسمسیلت23-12-1999

ترباح   مروى 18074975 جید جدا2808.30  بـتیسمسیلت29-01-2002

شتة   ھاجر 18075042 جید2907.60  بـتیسمسیلت09-09-2002

شتة   نبیل 18075002 جید3007.20  بـتیسمسیلت14-09-2002

273من14الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة مالك بن نبي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380008المؤسسة :  

بالغ   إیمان 18074506 جید107.40  بـتیسمسیلت25-06-2001

مكید   أسامة 18074478 جید جدا208.50  بـتیسمسیلت22-07-2001

غالم   أمال 18074486 جید307.30  بـتیسمسیلت13-11-2001

لحالح   أیة 18074496 جید جدا408.00  بـتیسمسیلت11-04-2002

سعداوي   أحمد عبد النور 18074477 جید جدا508.60  بـتیسمسیلت27/04/02

كحلي   أیة 18074497 جید جدا608.70  بـتیسمسیلت03-05-2002

مركان   أمال 18074487 جید جدا708.90  بـتیسمسیلت17-06-2002

بولفراد   أسماء 18074481 جید جدا808.80  بـتیسمسیلت02-07-2002

شواف   إكرام 18074504 جید907.50  بـتیسمسیلت01-08-2002

ترلباس   أسیة 18074483 جید1007.80  بـأوالد بسام29-09-2002

ترباح   أحمد 18074475 جید جدا1108.70  بـتیسمسیلت12-12-2002

شامخ   أحمد سعید 18074476 جید جدا1208.40  بـتیسمسیلت15-12-2002

راحو   أمینة 18074495 ممتاز1309.00  بـتیسمسیلت04-01-2003

بن علي   إلھام 18074505 جید جدا1408.80  بـتیسمسیلت03-07-2003

شلول   الضاویة 18074545 قریب من الجید1506.00  بـتیسمسیلت20/06/00

سعودات   بن علیة 18074599 قریب من الجید1606.80  بـتیسمسیلت19-03-2001

دمیل   بومدین 18074602 جید جدا1708.70  بـتیسمسیلت29-04-2002

شبیل   بالل 18074589 جید1807.60  بـتیسمسیلت13-05-2002

جاوي   خلود 18074639 قریب من الجید1906.90  بـتیسمسیلت08-04-2001

عیدات   حنان 18074626 جید2007.80  بـمھدیة11-01-2002

سلیمان   خدیجة 18074637 جید2107.30  بـتیسمسیلت25-04-2002

خرابي   راشدة 18074656 ممتاز2209.10  بـتیسمسیلت21-05-2002

یمینة   خلود نور الھدى 18074641 جید2307.10  بـتیسمسیلت22-06-2002

شرف   حمزة 18074624 جید2407.50  بـتیسمسیلت11-09-2002

273من15الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة مالك بن نبي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380008المؤسسة :  

قرقور   حسن االسالم 18074620 ممتاز2509.10  بـتیسمسیلت10-10-2002

دادون   رؤى 18074654 جید جدا2608.80  بـتیسمسیلت31-10-2002

مادي   دعاء صبرینة 18074650 ممتاز2709.30  بـتیسمسیلت22-11-2002

صباحة   خیرة 18074649 قریب من الجید2806.60  بـتیسمسیلت25-04-2003

مزروح   رانیا 18074669 قریب من الجید2906.10  بـتیسمسیلت06-12-2001

قدوم   سمیر 18074699 جید جدا3008.50  بـتیسمسیلت04-04-2002

بكي   رحاب 18074672 ممتاز3109.30  بـتیسمسیلت11-11-2002

سوفي   رانیا 18074670 جید جدا3208.70  بـتیسمسیلت27-12-2002

ماحي   صالح الدین 18074755 قریب من الجید3306.70  بـتیسمسیلت14-02-2001

وردي   شھیناز 18074727 قریب من الجید3406.10  بـتیسمسیلت04-10-2001

بسباس   صباح 18074749 جید جدا3508.60  بـتیسمسیلت10-12-2001

درفول   صبرینة 18074750 جید جدا3608.80  بـتیسمسیلت23-12-2001

وكصار   شیماء 18074731 جید جدا3708.90  بـمھدیة25-04-2002

رموس   صالح الدین 18074757 جید3807.00  بـتیسمسیلت01-06-2002

ضالع   شیماء 18074737 جید جدا3908.30  بـتیسمسیلت27-09-2002

مناد   صارة 18074744 ممتاز4009.30  بـتیسمسیلت03-02-2003

برمول   عبد الحق 18074777 قریب من الجید4106.60  بـتیسمسیلت13-12-2000

صافو   عبد العزیز 18074795 مقبول4205.50  بـتیسمسیلت15-09-2002

موشیر   عبد الرحمان 18074785 جید جدا4308.60  بـتیسمسیلت26-09-2002

حدود   عبد الرزاق 18074790 قریب من الجید4406.10  بـتیسمسیلت10/10/02

بوھراوة   عبد اإللھ إسالم 18074775 جید4507.00  بـتیسمسیلت02-12-2002

عریب   عبد الرحمان 18074786 جید جدا4608.00  بـتیسمسیلت10-12-2002

صمار   عبد القادر 18074804 جید جدا4708.20  بـمھدیة18-01-2003

صبیان   مخطار 18074953 مقبول4805.50  بـتیسمسیلت01-07-2000

دیف   عز الدین 18074834 قریب من الجید4906.40  بـتیسمسیلت18-02-2001

جاوي   كریم 18074883 جید5007.00  بـتیسمسیلت24-09-2001

محمدي   محمد نجیب 18074944 جید جدا5108.60  بـتیسمسیلت18-02-2002

جعالن   مروة 18074958 قریب من الجید5206.70  بـتیسمسیلت24-02-2002

والي   عمران 18074839 جید5307.60  بـتیسمسیلت25-02-2002

273من16الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة مالك بن نبي تیسمسیلت | تیسمسیلت 380008المؤسسة :  

معلم   كریمة 18074887 جید5407.80  بـتیسمسیلت14-05-2002

قابل   فوزیة 18074878 جید جدا5508.90  بـتیسمسیلت29-05-2002

فاتیس   محمد مروان نوفل 18074942 ممتاز5609.20  بـتیسمسیلت04-06-2002

ھدیة   محمد عبد اإللھ 18074929 ممتاز5709.70  بـتیسمسیلت05-06-2002

حساني   محمد أمین 18074904 جید جدا5808.80  بـتیسمسیلت12-07-2002

بن حمیدة   محمد یاسین 18074948 جید5907.90  بـتیسمسیلت22-07-2002

بوزیان الشریف   فتیحة إیمان 18074872 جید جدا6008.60  بـتیسمسیلت03-08-2002

معزوز   فدوى 18074874 قریب من الجید6106.90  بـتیسمسیلت20-09-2002

وطواط   قسیمة 18074880 جید جدا6208.60  بـتیسمسیلت03-11-2002

بدار   فارس 18074841 جید6307.90  بـتیسمسیلت14-11-2002

لواجاني   محمد عبد الغني 18074932 قریب من الجید6406.80  بـتیسمسیلت05-12-2002

عبشیش   محمد عبد النور 18074936 قریب من الجید6506.10  بـتیسمسیلت09-01-2003

بوحفص   محمد األمین 18074906 مقبول6605.50  بـتیسمسیلت19/03/03

صاري   عبد الوھاب 18074830 مقبول6705.60  بـتیسمسیلت11-04-2003

دولي   نسرین 18075019 جید جدا6808.40  بـتیسمسیلت07-08-2001

بوصوار   وھیبة 18075056 قریب من الجید6906.70  بـتیسمسیلت15-12-2001

محمدي   نجوى إكرام 18075006 جید جدا7008.00  بـتیسمسیلت18-02-2002

عماني   ھیبة ھاجر 18075050 جید7107.70  بـالعیون17-05-2002

شرماط   موالي عبد الغاني 18074996 جید7207.40  بـتیسمسیلت07-07-2002

كربوعة   ھشام 18075045 قریب من الجید7306.80  بـتیسمسیلت27/07/02

ناجم   مصطفى 18074985 جید7407.20  بـتیسمسیلت02-11-2002

بوراس   میلود 18074998 جید جدا7508.10  بـتیسمسیلت18-11-2002

زغاریة   مروة 18074969 جید7607.40  بـتیسمسیلت21-11-2002

ربحي   نعیمة 18075027 قریب من الجید7706.40  بـأوالد بسام19-12-2002

273من17الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة اول نوفمبر تیسمسیلت | تیسمسیلت 380009المؤسسة :  

رتم   أمال حیاة 18074490 مقبول105.70  بـتسمسیلت14-03-1998

راوي   أمینة 18074493 قریب من الجید206.50  بـالعیون25-06-1998

زابل   أسامة 18074480 قریب من الجید306.70  بـتسمسیلت15-12-2002

مرشوق   أیة 18074499 جید407.40  بـتسمسیلت23-12-2002

عالم   أمال 18074489 جید جدا508.80  بـتسمسیلت04-01-2003

علة   احالم 18074519 جید607.40  بـالممشریة20-04-2002

خوجة   ایة اكرام 18074558 جید707.40  بـتسمسیلت28-05-2002

سرباح   الیاس 18074553 جید807.30  بـتسمسیلت12-08-2002

بودیسة   اشواق 18074532 جید جدا908.30  بـتسمسیلت12-12-2002

یحي   اسماعیل 18074529 ممتاز1009.40  بـتسمسیلت13-02-2003

حماني   بن تمرة 18074595 جید1107.50  بـتسمسیلت09-06-1998

نخیمة   بالل 18074590 قریب من الجید1206.70  بـتسمسیلت15-06-2002

مادي   بالل 18074591 ممتاز1309.00  بـتسمسیلت01-09-2002

عنون   خدیجة 18074636 جید جدا1408.10  بـمھدیة02-10-2000

حسیني   رانا ریھام 18074657 جید1507.60  بـتسمسیلت21-12-2002

حمیس   سمیر 18074698 مقبول1605.60  بـلرجام16-10-2001

سعداوي   سھام فتیحة 18074704 جید1707.70  بـتسمسیلت25-10-2001

ولد عامر   سلینة 18074697 جید1807.80  بـتسمسیلت03-02-2002

مركان   رقیة 18074676 جید جدا1908.70  بـتسمسیلت23-05-2002

بن شیكو   شیماء 18074729 جید جدا2008.80  بـتسمسیلت21-07-2000

خیبات   عبد الخلیل 18074783 قریب من الجید2106.90  بـتسمسیلت26-10-2001

حریزي   عادل 18074774 جید2207.60  بـبوقارة12/03/2002

نزاي   عبد الرزاق 18074791 جید2307.80  بـتسمسیلت25-02-2003

بستاني   عبد اللطیف 18074819 جید جدا2408.40  بـتسمسیلت03-03-2002

273من18الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة اول نوفمبر تیسمسیلت | تیسمسیلت 380009المؤسسة :  

حریزي   مختاریة 18074952 مقبول2505.40  بـتسمسبلت12-03-2002

وناس   فضیلة 18074877 جید جدا2608.30  بـتسمسیلت19/05/2002

باقل   عبد النور 18074826 جید2707.50  بـتسمسیلت18-07-2002

حاللیس   محمد 18074899 جید جدا2808.90  بـتسمسیلت01-09-2002

غسیل   محمد 18074902 جید جدا2908.30  بـتسمسیلت07-10-2002

منصوري   فارس عبد المالك 18074842 جید3007.20  بـتسمسیلت25-12-2002

سي بشیر   عبیر 18074833 مقبول3105.40  بـتسمسیلت26-12-2002

مغیث   محمد منصف 18074943 جید3207.90  بـتسمسیلت19-01-2003

مطھري   یاسین 18075058 قریب من الجید3306.20  بـتیارت24-11-2001

واري   مصطفى 18074983 جید3407.40  بـتسمسیلت14-01-2002

ھلة   ملیكة 18074990 قریب من الجید3506.90  بـتیارت23-04-2002

غریبي   ھاجر 18075040 جید3607.20  بـتسمسیلت01-06-2002

بلعالیة   نور االیمان 18075032 جید3707.50  بـتسمسیلت25-07-2002

بوحمار   وائل 18075052 جید3807.70  بـتسمسیلت23/01/2003

بوراس   نسرین 18075020 جید3907.00  بـتسمسیلت29-01-2003

273من19الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة بلعالیة بوزیان تیسمسیلت | تیسمسیلت 380011المؤسسة :  

عادل   الھام 18074550 جید107.90  بـتسمسیلت31-05-2000

ربیع   الیاس 18074552 جید207.50  بـتسمسیسلت04-01-2001

صام   اسماعیل 18074528 مقبول305.00  بـتسمسیلت16-01-2002

لروي   اكرم 18074539 قریب من الجید406.50  بـقصر الشاللة09-03-2002

ایت مصباح   امینة اكرام 18074555 جید جدا508.70  بـتسمسیلت04-02-2003

حروش   بوعالم 18074601 جید جدا608.40  بـتسمسیلت17-04-1996

مشري   ایمان 18074569 مقبول705.50  بـتسمسیلت14-09-2000

بوعبیب   ایوب 18074581 قریب من الجید806.90  بـتسمسیلت10-05-2001

عزي   بالل 18074587 قریب من الجید906.30  بـتسمسیلت11-06-2001

یبدة   جمال الدین 18074608 جید جدا1008.50  بـتسمسیلت07-04-2002

حلماوي   بن تمرة 18074597 جید جدا1108.70  بـتسمسیلت05/09/2002

طراري   خالد 18074631 قریب من الجید1206.90  بـتسمسیلت03/04/2001

قنان   خولة 18074645 قریب من الجید1306.20  بـتسمسیلت30-06-2001

حطاب   خلود نور ھان 18074642 قریب من الجید1406.90  بـتسمسیلت18-05-2002

دالل   خالد اسامة 18074635 جید1507.80  بـمھدیة31-07-2002

حاج شعیب   حیاة 18074629 جید جدا1608.20  بـبرج االمیرعبدالقادر11/10/02

بتة   رابح سیف الدین 18074655 مقبول1705.40  بـتیارت10-12-2002

درقاوي   سھیلة 18074705 جید1807.20  بـتسمسیلت15-08-1999

عیاد   سعدیة 18074691 جید جدا1908.20  بـتسمسیلت14-10-2000

غالف   رمیساء 18074678 قریب من الجید2006.50  بـتسمسیلت11-02-2001

ھوقة   رضوان 18074675 جید2107.40  بـتسمسیلت18-07-2001

موزاوي   سوالف بختة 18074706 قریب من الجید2206.10  بـتسمسیلت05-02-2002

بوشیبان   صارة 18074741 قریب من الجید2306.90  بـتسمسیلت08-06-2001

تین   شیماء 18074736 قریب من الجید2406.40  بـتسمسیلت17-09-2002
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التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

 | تیسمسیلت01 | مدرسة بلعالیة بوزیان تیسمسیلت | تیسمسیلت 380011المؤسسة :  

دادون   صدام 18074752 قریب من الجید2506.30  بـتسمسیلت19-12-2002

معنصر   شروق 18074722 جید جدا2608.50  بـتسمسیلت12-01-2003

بوحولي   طیب 18074772 جید جدا2708.00  بـتسمسیلت02-06-2002

وزیر   صھیب 18074769 قریب من الجید2806.20  بـتسمسیلت21-07-2002

سامر   كریم 18074881 قریب من الجید2906.20  بـتسمسیلت25-12-1998

شیباني   عصام عبد الرحمان 18074835 مقبول3005.20  بـتسمسیلت11-03-2001

زبار   محمد اسالم 18074905 جید3107.00  بـتسمسیلت05-02-2002

مدرس   مختار 18074950 جید جدا3208.80  بـتسمسیلت30-05-2002

كوفي   محمد عبد المجیب 18074935 ممتاز3309.20  بـبرج بونعامة19-06-2002

حاج جلول   فاطمة الزھراء 18074849 جید جدا3408.10  بـتسمسیلت06-09-2002

بسام   مروان 18074956 جید جدا3508.10  بـتسمسیلت27-09-2002

حمدي   محمد امین 18074920 مقبول3605.60  بـتیارت23-10-2002

بوغنجة   محمد حسام الدین 18074924 جید3707.70  بـتسمسیلت08-11-2002

بونجار   محمد ایھاب 18074922 مقبول3805.40  بـتسمسیلت23-11-2002

جابر   محمد 18074903 قریب من الجید3906.30  بـتسمسیلت18-02-2003

بوزقاوي   نفیسة 18075028 جید4007.30  بـتسمسیلت25/08/2000

غارو   مروى 18074973 قریب من الجید4106.60  بـتسمسیلت29-12-2000

طھراوي   موسى 18074995 مقبول4205.70  بـتسمسیلت23-05-2002

زامي   نسیمة ھاجر 18075023 مقبول4305.30  بـتسمسیلت12-07-2002

عبد الرحمان   نرجس امیرة سناء 18075008 جید4407.30  بـتسمسیلت16-02-2003

بكیر   ینیس 18075072 مقبول4505.80  بـعین الحمام28-08-2001

شدني   یونس 18075076 جید4607.40  بـتسمسیلت06-08-2002

سھلي   یوسف 18075073 جید جدا4708.70  بـتسمسیلت21-11-2002
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة بوراس بلقاسم تیسمسیلت | تیسمسیلت 380012المؤسسة :  

شعشوع   أم الخیر 18074485 مقبول105.70  بـتسمسیلت19/11/2001

سكر   أحمد 18074473 قریب من الجید206.30  بـتسمسیلت04/01/2002

باحمد   أسامة 18074479 جید307.10  بـتسمسیلت19/05/2002

سي بشیر   الطیب 18074546 مقبول405.70  بـتسمسیلت06-10-2002

قاسم   بالل 18074588 جید جدا508.10  بـتسمسیلت11/09/2001

ملوان   كریم 18074884 قریب من الجید606.20  بـتسمسیلت22/11/2001

بیدي   فاتح 18074840 مقبول705.70  بـتسمسیلت26/05/2002

بریك   محمد نور الدین 18074946 جید807.90  بـتسمسیلت10/10/2002

مداح   میلود 18074997 جید907.40  بـتسمسیلت02-07-2001

صرموم   نور ھان 18075036 قریب من الجید1006.10  بـتسمسیلت12/06/2002

قایدي   یونس 18075075 جید1107.90  بـتسمسیلت27/01/2002

273من22الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة الجدیدة طریق تیارت تیسمسیلت | تیسمسیلت 380013المؤسسة :  

شباح   ابراھیم 18074508 ممتاز109.00  بـبوقرة17-11-2002

دقي   اكرام 18074537 جید جدا208.20  بـتسمسیلت13-09-2002

سناغ   امینة 18074554 جید307.70  بـتسمسیلت20-12-2002

حسام   ایناس 18074580 قریب من الجید406.60  بـتسمسیلت22-08-2002

قاھر   ریھام سعاد 18074684 قریب من الجید506.80  بـتیسمسیلت29/07/02

قندول   رانیة 18074671 ممتاز609.70  بـبرج بونعامة09-03-2003

بردالي   صابرینة 18074740 جید707.70  بـتسمسیلت09-08-2002

نقاس   صالح 18074747 جید جدا808.80  بـتسمسیلت25-10-2002

بومعزة   عبد القادر 18074801 قریب من الجید906.50  بـتسمسیلت24-04-2000

غواطي   عبد العظیم 18074796 جید1007.20  بـتسمسیلت06-07-2002

زامي   فاطمة 18074846 قریب من الجید1106.60  بـتسمسیلت21-02-2002

مالكي   فاطیمة 18074855 قریب من الجید1206.70  بـمھدیة11-03-2002

عاصي   كریمة 18074888 قریب من الجید1306.00  بـاوالد بسام18-11-2002

العیمش   لواء الدین 18074891 جید جدا1408.70  بـتسمسیلت28-11-2002

كمشة   فاطمة الزھرة 18074852 جید جدا1508.70  بـتسمسیلت06-12-2002

رباح   مصطفى 18074984 جید جدا1608.70  بـتسمسیلت06-07-2002

رتیمي   یاسین 18075070 جید جدا1708.30  بـتسمسیلت19/08/02

273من23الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة الجزائر تیسمسیلت | تیسمسیلت380021المؤسسة :  

نصاح   یاسین 18075592 قریب من الجید106.00  بـمستغانم10-08-2002

نایب   أسامة عبد الرحمان 18075106 قریب من الجید206.70  بـتیسمسیلت05-03-2000

حاللي   أبوبكر الصدیق 18075091 قریب من الجید306.50  بـتیسمسیلت28-03-2000

رویعي   أمینة 18075127 مقبول405.50  بـلرجام18-05-2001

كصار   أمیرة 18075123 جید507.90  بـتیسمسیلت30-10-2001

شرقي   أسامة 18075102 قریب من الجید606.10  بـتیارت12-12-2001

مھني   أسامة رابح 18075105 قریب من الجید706.30  بـتیسمسیلت19-02-2002

عشیر   أمال 18075119 جید جدا808.70  بـحسین داي22-04-2002

زكري   أعمر 18075117 جید907.70  بـتیسمسیلت11-07-2002

دوة   أیات الرحمان 18075143 جید1007.30  بـتیسمسیلت12-06-2002

العنتري   أیة مریم 18075148 جید جدا1108.00  بـتیسمسیلت21-07-2002

فاسي   إكرام 18075160 جید1207.40  بـثنیة االحد17-11-2002

طراري   حمیدة 18075218 مقبول1305.10  بـتیسمسیلت19-04-2001

مقاتل   بالل 18075203 مقبول1405.90  بـتیسمسیلت01-11-2001

تیس   بالل سف الدین 18075204 جید1507.10  بـتیسمسیلت27-12-2001

یعالوي   امیرة 18075191 ممتاز1609.20  بـغلیزان17-04-2002

بلعسلة   بلقاسم 18075206 قریب من الجید1706.40  بـتیارت27-04-2002

تومي   تاج الدین 18075211 جید جدا1808.60  بـتیسمسیلت24-08-2002

سالمي   الیاس 18075190 قریب من الجید1906.90  بـتیسمسیلت06-09-2002

لوجاني   بھیة 18075210 قریب من الجید2006.40  بـتیسمسیلت15-09-2002

طیبي   بلفاضل محمد رضا 18075205 جید جدا2108.10  بـتیسمسیلت06-12-2002

رقادي   خدیجة سناء سلمى 18075227 ممتاز2209.50  بـتیسمسیلت25-12-2003

جارود   رشید 18075257 جید2307.70  بـتیارت14-06-2001

خلیف   سعاد 18075274 قریب من الجید2406.60  بـتیسمسیلت07-02-2002

273من24الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة الجزائر تیسمسیلت | تیسمسیلت380021المؤسسة :  

شبوب   زینب 18075271 قریب من الجید2506.70  بـتیسمسیلت08-04-2002

بوھراوة   رانیة ثریا 18075252 جید2607.10  بـتیسمسیلت05-07-2002

حنیشات   رباب 18075253 مقبول2705.50  بـقصر الشاللة27-07-2002

ضبیان   زكریاء 18075270 قریب من الجید2806.40  بـتیسمسیلت24-08-2002

حمیدي   خلود ایمان 18075240 مقبول2905.00  بـتیسمسیلت10-10-2002

فاسي   خیرة 18075244 قریب من الجید3006.30  بـثنیة االحد17-11-2002

حریزي   رشیدة 18075261 جید جدا3108.70  بـمھدیة13-02-2003

مزاوري   صابرینة 18075309 مقبول3205.90  بـالسانیة18-12-2001

بونویرة   سمیر 18075291 جید جدا3308.80  بـتیسمسیلت18-01-2002

محمد   شیخاوي 18075304 جید جدا3408.90  بـتیسمسیلت31-01-2002

تبوني   عبد الحفیظ 18075327 مقبول3505.70  بـتیسمسیلت18-02-2002

وطواط   سمیة 18075290 جید3607.40  بـتیسمسیلت23-02-2002

زرقوني   شھناز ھند مروة 18075302 جید جدا3708.50  بـتیسمسیلت01-04-2002

صالح   سوالف 18075294 جید3807.30  بـتیسمسیلت03-09-2002

أیت محمد   سمیرة 18075292 جید جدا3908.10  بـتیسمسیلت06-09-2002

رویشد   صارة 18075311 جید جدا4008.20  بـتیسمسیلت08-09-2002

قلز   سیف الدین 18075298 ممتاز4109.60  بـتیسمسیلت25-12-2002

حساین   سماح 18075289 مقبول4205.50  بـتیموشنت16-02-2003

سفاح   غزیل مروة 18075394 جید4307.50  بـتیسمسیلت09/08/99

مامش   عبد السالم 18075349 قریب من الجید4406.40  بـتیسمسیلت16-09-1999

بریان   فایزة 18075407 جید جدا4508.00  بـتیسمسیلت17-10-2000

میس   عبد القادر 18075355 جید4607.90  بـتیسمسیلت15-09-2001

جمیل   عبد الرحمان 18075341 جید4707.00  بـتیسمسیلت16-01-2002

عاصي   فیصل إیاد 18075419 جید4807.70  بـتیسمسیلت22-02-2002

سي بشیر   فاطمة 18075400 قریب من الجید4906.20  بـتیسمسیلت18-03-2002

بوراس   فتیحة 18075411 قریب من الجید5006.40  بـتیسمسیلت19-03-2002

سالف   عبد الفتاح مسعود 18075354 ممتاز5109.00  بـتیسمسیلت07/04/02

جطي   عبد الرزاق 18075347 جید جدا5208.10  بـتیارت24-04-2002

حریزي   كمال عبد اللطیف 18075425 جید5307.50  بـتیسمسیلت07-06-2002

273من25الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة الجزائر تیسمسیلت | تیسمسیلت380021المؤسسة :  

سكوم   فاطمة الزھرة وصال 18075405 جید جدا5408.60  بـالعیون13-06-2002

بریان   فتیحة أمیمة 18075412 قریب من الجید5506.00  بـتیسمسیلت16-06-2002

كبریت   عیسى 18075392 جید5607.00  بـتیارت29-06-2002

قاسیمي   فاطمة زھرة 18075406 قریب من الجید5706.60  بـتیسمسیلت19/07/02

رویعي   فطیمة 18075418 جید5807.20  بـلرجام26-08-2002

صولة   فاروق الدین كمال 18075397 جید جدا5908.40  بـبوقارة29-09-2002

بن قالشة   عبد الرحمن 18075346 قریب من الجید6006.00  بـتیسمسیلت02-10-2002

صولة   كلثوم 18075423 جید جدا6108.30  بـتیسمسیلت04-11-2002

بن المواز   فریحة 18075415 قریب من الجید6206.30  بـبنورة12/11/02

بدال   عبد النور 18075369 جید جدا6308.70  بـتیسمسیلت20-11-2002

بلقراوة   فاطمة الزھراء 18075403 مقبول6405.80  بـتیسمسیلت30-11-2002

نواد   عبد الھادي 18075372 قریب من الجید6506.40  بـتیسمسیلت22-01-2003

عوام   غانم أسامة 18075393 جید جدا6608.00  بـتیسمسیلت03-02-2003

ساري   فدوى فاطمة الزھرة 18075413 قریب من الجید6706.10  بـتیسمسیلت04-08-2003

نعیم   ندى اكرام 18075528 قریب من الجید6806.70  بـتیسمسیلت12-01-2002

صھران   محمد أشرف 18075457 قریب من الجید6906.50  بـتیسمسیلت06-03-2002

بوغنة   مختار االمین 18075496 قریب من الجید7006.80  بـتیسمسیلت02-04-2002

بوبوح   محفوظ عبد الھادي 18075449 جید7107.30  بـتیسمسیلت12-04-2002

بوبوح   معمر سید علي 18075516 جید7207.70  بـتیسمسیلت12-04-2002

عواسة   ندى 18075527 جید جدا7308.10  بـقالمة26-06-2002

خدیمي   ناریمان 18075524 مقبول7405.80  بـتیسمسیلت04-07-2002

بوعالم   مریم 18075510 جید جدا7508.60  بـتیسمسیلت23-07-2002

زدام   مروى 18075505 ممتاز7609.00  بـتیسمسیلت21-08-2002

زیان   موسى 18075523 قریب من الجید7706.90  بـسیدي عیسى18-11-2002

شامي   محمد امین 18075470 جید جدا7808.40  بـتیسمسیلت08-12-2002

برمول   منال 18075521 جید جدا7908.00  بـتیسمسیلت28-01-2003

ینا هللا   محمد 18075455 قریب من الجید8006.90  بـتیسمسیلت20-02-2003

نجام   محمد منجد 18075490 جید8107.20  بـتیسمسیلت31-03-2003

لوماني   ماریا لینة 18075447 جید جدا8208.50  بـتیسمسیلت14-04-2003

273من26الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة الجزائر تیسمسیلت | تیسمسیلت380021المؤسسة :  

صولة   نور االسالم 18075549 جید جدا8308.30  بـتیسمسیلت28-01-2002

قدوش   نورة 18075555 مقبول8405.60  بـتیسمسیلت28-06-2002

شبلي   ولید 18075572 جید8507.40  بـتیسمسیلت03-07-2002

سلیمي   ھبة 18075560 مقبول8605.60  بـأفلو13-07-2002

قاسیمي   نصر الدین 18075543 جید8707.80  بـتیسمسیسلت22-07-2002

قادي   نصر الدین 18075545 جید8807.90  بـثنیة االحد11-09-2002

بوراس   ھدیل 18075564 جید جدا8908.20  بـتیسمسیلت31-10-2002

دراب   ھبة 18075561 قریب من الجید9006.10  بـتیسمسیلت05-11-2002

رلود   نورھان 18075556 قریب من الجید9106.90  بـتیارت23-03-2003

273من27الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة معاشو تیسمسیلت | تیسمسیلت380022المؤسسة :  

شدني   یاسین 18075591 جید جدا108.90  بـتیسمسیلت07-03-2002

فحام   یوسف 18075598 جید جدا208.60  بـتیسمسیلت02-08-2002

بن تمرة   أمیرة حنان 18075124 جید جدا308.20  بـتیسمسیلت30/05/03

ساللي   أحمد نزیم 18075098 جید جدا408.90  بـتیسمسیلت06-07-2003

بوجالل   اسماعیل 18075167 قریب من الجید506.90  بـتیسمسیلت10-08-2002

مختاري   أیوب 18075153 جید607.60  بـتیسمسیلت12-09-2002

حیدر   أیة الرحمان 18075147 ممتاز709.20  بـتیسمسیلت24-11-2002

العماري   اكرام 18075171 ممتاز809.60  بـتیسمسیلت01-01-2003

بیت   الصدیق 18075176 جید جدا908.10  بـتیسمسیلت13-01-2003

ایت شعالل   أمینة سمیة 18075140 ممتاز1009.10  بـتیسمسیلت22-02-2003

عمران   ایمن مھدي 18075195 قریب من الجید1106.00  بـقصر الشاللة30-05-2002

ناظور   بشرى نور الھدى 18075202 جید1207.70  بـتیسمسیلت10/06/02

مھني   خالدیة 18075225 جید1307.40  بـتیسمسیلت09-07-2002

غالب   ایمان 18075192 ممتاز1409.10  بـتیسمسیلت02/09/02

لعطب   حیاة نھاد 18075222 جید1507.70  بـلرجام20-05-2003

بوطاطا   ایمان 18075194 قریب من الجید1606.90  بـجیجل20-06-2003

ھاشمي   خلود 18075239 مقبول1705.80  بـتیسمسیسلت25-11-2000

بیت   رزیقة 18075255 جید جدا1808.50  بـتیسمسیلت13-07-2001

بساس   ریاض 18075264 قریب من الجید1906.80  بـتیسمسیلت06-08-2002

خلوف   رمیساء 18075263 قریب من الجید2006.80  بـتیسمسیلت10/11/02

كتاب   رشا 18075256 جید جدا2108.50  بـالقبة09-03-2003

حلیلو   شیماء 18075306 جید2207.30  بـتیسمسیلت16-09-2002

كبدي   صارة 18075312 جید جدا2308.60  بـتیسمسیلت20-09-2002

بوغنة   صبري 18075315 جید جدا2408.80  بـتیسمسیسلت21-12-2002

273من28الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة معاشو تیسمسیلت | تیسمسیلت380022المؤسسة :  

بن تمرة   عبد الحفیظ بن حلیمة 18075328 جید2507.60  بـتیسمسیلت25/01/03

جبالي   صونیة 18075316 جید جدا2608.50  بـتیسمسیلت02-04-2003

سكر   عبد الرحمان 18075342 جید جدا2708.00  بـتیسمسیلت19-06-2002

حملة   فتحي 18075410 جید جدا2808.30  بـتیسمسیلت08-12-2002

بن جاج   كاتیا 18075421 جید2907.00  بـتیسمسیلت09-01-2003

لعاللي   عبد اللطیف 18075365 جید جدا3008.00  بـتیسمسیلت01-03-2003

بن حاج   المیة 18075428 جید جدا3108.10  بـتیسمسیلت24-03-2003

فقوس   محمد امین 18075469 جید جدا3208.60  بـتیسمسیلت11-03-2002

خیدر   لینة 18075446 جید جدا3308.40  بـتیسمسیلت18/03/02

عواد   مریم 18075508 ممتاز3409.30  بـتیسمسیلت06-04-2002

شاكري   نجاة 18075526 جید جدا3508.60  بـتیسمسیلت24-12-2002

بوصلي   لینا 18075445 ممتاز3609.20  بـتیسمسیلت13-05-2003

تیرس   ملیكة 18075518 جید جدا3708.00  بـتیسمسیلت28-05-2003

زاوي   مروة 18075504 ممتاز3809.50  بـتیسمسیلت25-08-2003

بكي   محمد أكرم 18075458 جید جدا3908.90  بـتیسمسیلت04-10-2003

جندلي   نور الھدى 18075552 جید جدا4008.00  بـتیسمسیلت08-04-2002

بلجوھر   نور الدین 18075550 جید4107.80  بـتیسمسیلت26-05-2002

بلعلة   نسرین 18075540 جید4207.60  بـتیسمسسیلت13-12-2002

عدیم   وسام 18075567 ممتاز4309.20  بـتیسمسیلت11-01-2003

ضیف هللا   ھناء صونیة 18075566 ممتاز4409.50  بـتیسمسیلت19-05-2003

273من29الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة بغدالي الحاج تیسمسیلت | تیسمسیلت380023المؤسسة :  

دول   أسماء 18075108 مقبول105.30  بـتیسمسیلت20-04-2001

مكبرت   أسماء 18075109 قریب من الجید206.90  بـتیسمسیلت21-10-2001

زفان   أحمد 18075097 جید307.40  بـتیسمسیلت20-05-2003

شیخاوي   الدولة 18075174 قریب من الجید406.40  بـتیسمسیلت22-08-2000

بدران   إكرام 18075159 قریب من الجید506.70  بـتیسمسیلت30-08-2002

العربي   أیة 18075146 جید607.70  بـتیسمسیلت10-08-2003

مركان   حمزة 18075217 مقبول705.50  بـتیسمسیلت08-09-2001

شیخاوي   ریمة 18075267 جید807.50  بـتیسمسیلت25-12-2000

مركان   عائشة 18075321 مقبول905.00  بـتیسمسیلت11-03-2002

حریزي   عبد الباسط 18075326 قریب من الجید1006.30  بـتیسمسیلت27-02-2003

غربي   فضیلة 18075417 جید1107.90  بـتیسمسیلت28-11-2002

غربي   محمد 18075451 قریب من الجید1206.70  بـتیسمسیلت10-09-2000

فروح   ھدى 18075563 قریب من الجید1306.00  بـتیسمسیلت05-03-2003

273من30الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة مقاسي الشیخ | تیسمسیلت380024المؤسسة :  

مكبرت   أحمد 18075094 مقبول105.80  بـتیسمسیلت09-03-2002

شواف   جمیلة 18075213 مقبول205.00  بـتیسمسیلت18-11-2001

مكبرت   ضاویة 18075317 قریب من الجید306.50  بـبوقرة28-05-2003

مداحي   كمال 18075424 مقبول405.10  بـتیسمسیلت02-04-2001

شواف   محمد 18075452 مقبول505.00  بـتیسمسیلت23-02-2002

273من31الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 اوت تیسمسیلت | تیسمسیلت20 | مدرسة 380025المؤسسة :  

فالق   یاسین 18075590 جید جدا108.20  بـتیسمسیلت06-03-2002

داش   یاسین عبد الرزاق 18075593 جید207.90  بـتیسمسیلت26-11-2002

رھواني   یوسف أمین 18075599 مقبول305.80  بـتیسمسیلت25-01-2003

لمو   أسامة 18075100 مقبول405.80  بـتیسمسیلت07-06-2001

بوغنجة   أسماء 18075111 جید507.30  بـتیسمسیلت21-05-2002

شواف   أمینة 18075128 مقبول605.30  بـتیسمسیلت21-08-2002

مكبرت   أماني 18075120 جید جدا708.10  بـتیسمسیلت23-09-2002

بایة   آمنة شمس القدس 18075089 جید جدا808.20  بـتیسمسیلت17-10-2002

بلھادي   أسامة خلیفة 18075104 جید907.20  بـتیسمسیلت29-10-2002

شمیم   أسماء 18075112 قریب من الجید1006.50  بـتیسمسیلت27-12-2002

حمیدي   أمین 18075126 جید جدا1108.60  بـالجزائر20-04-2003

سكري   العالیة 18075177 مقبول1205.70  بـتیسمسیلت12-01-2000

كموش   إلھام 18075161 مقبول1305.00  بـوھران01-10-2000

عشار   إسماعیل 18075156 جید1407.40  بـتیسمسیلت04-01-2002

عبد الالوي   إبراھیم یوسف 18075155 جید1507.00  بـتیسمسیلت03-02-2002

طراري   أیة 18075145 قریب من الجید1606.90  بـتیسمسیلت10-05-2002

ثلیجان   إكرام 18075158 جید1707.80  بـتیسمسیلت25-05-2002

شدني   أنس عبد الحفیظ 18075141 مقبول1805.30  بـتیسمسیلت19-08-2002

قطو   إیمان 18075164 جید1907.50  بـتیسمسیلت19-10-2002

صادق   أمینة 18075139 قریب من الجید2006.40  بـتیسمسیلت08-11-2002

جاوي   إیمان 18075165 جید2107.60  بـالعیون22-11-2002

بوكنین   أنفال 18075142 جید جدا2208.30  بـوھران09-06-2003

غربي   أیمن عبد هللا 18075152 مقبول2305.60  بـبوروبة01-10-2003

دھري   بن تمرة 18075208 جید2407.20  بـتیسمسیلت05/12/99

273من32الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 اوت تیسمسیلت | تیسمسیلت20 | مدرسة 380025المؤسسة :  

واري   خالد 18075223 مقبول2505.90  بـتیسمسیلت19-10-2000

باھو   حفیظة نور الھدى 18075215 قریب من الجید2606.90  بـتیسمسیلت10-02-2002

بوخاري   خدیجة 18075226 جید2707.10  بـمشرع الصفا13-08-2002

درفول   بھاء الدین 18075209 قریب من الجید2806.70  بـتیسمسیلت01-09-2002

بوعزة   بخولة یاسین 18075198 قریب من الجید2906.90  بـتیسمسیلت02-10-2002

داش   حلیمة 18075216 قریب من الجید3006.00  بـتیسمسیلت10-12-2002

موسلي   رفیق 18075262 مقبول3105.90  بـتیسمسیلت19-01-2002

قیدود   رانیا 18075250 مقبول3205.30  بـتیسمسیلت09-04-2002

فرحي   رانیا 18075251 جید جدا3308.50  بـتیسمسیلت24-04-2002

بوشامة   رجاء 18075254 جید3407.10  بـتیسمسیلت26-04-2002

زعبون   سعاد 18075275 جید جدا3508.80  بـتیسمسیلت04-06-2002

رحماني   سعید رمزي 18075277 جید جدا3608.10  بـخمیستي25-06-2002

بوزیدي   رشید 18075258 ممتاز3709.10  بـتیسمسیلت07-09-2002

بن عیسى   سفیان 18075278 قریب من الجید3806.60  بـتیسمسیلت27-11-2002

بلحسن   طارق 18075318 مقبول3905.00  بـتیسمسیلت02-01-2002

راوي   طاھر سامي 18075319 قریب من الجید4006.70  بـتیسمسیلت20-02-2002

مزرو   سندرین 18075293 ممتاز4109.40  بـتیسمسیلت13-06-2002

سحنون   شمس الدین صادق 18075300 جید جدا4208.00  بـمھدیة06/08/02

روشو   صارة 18075310 قریب من الجید4306.30  بـتیسمسیلت15-08-2002

أبو زید   عادل 18075322 جید4407.20  بـوھران29-08-2002

زغاري   شیماء 18075307 جید4507.30  بـتیسمسیلت27-09-2002

نغال   صارة 18075313 قریب من الجید4606.50  بـلرجام13-11-2002

حنشي   صارة 18075314 جید4707.00  بـتیسمسیلت26-12-2002

توراك   عبد العزیز 18075350 مقبول4805.30  بـتیسمسیلت30-05-1999

بسام   عبد الھادي 18075370 مقبول4905.80  بـتیسمسیلت25-12-2000

بوشامة   عمر 18075390 مقبول5005.10  بـتیسمسیلت19-02-2001

زكري   عبد القادر 18075358 قریب من الجید5106.80  بـتیسمسیلت17-02-2002

طاھري   عبیر أیة 18075373 جید جدا5208.80  بـتیسمسیلت09-05-2002

لطروش   عبد القادر 18075361 جید جدا5308.90  بـمستغانم09-06-2002

273من33الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 اوت تیسمسیلت | تیسمسیلت20 | مدرسة 380025المؤسسة :  

بن سھلة   عبد القادر 18075362 مقبول5405.40  بـتیسمسیلت18-06-2002

عافر   عبد الرحمان 18075343 قریب من الجید5506.10  بـتیسمسیلت25-06-2002

روشو   فاطمة 18075402 جید5607.90  بـتیسمسیلت15-08-2002

عالم   عبد الغني 18075353 ممتاز5709.20  بـبوقرة20-08-2002

حمداش   كنزة 18075427 قریب من الجید5806.20  بـتیسمسیلت13-11-2002

زیر   فردوس 18075414 جید5907.80  بـبسكرة04-12-2002

بوشامة   عبد هللا 18075366 قریب من الجید6006.50  بـتیسمسیلت25-12-2002

ناوي   عبد اللطیف 18075364 جید جدا6108.20  بـتیسمسیلت11-02-2003

حامق   عبد العزیز 18075351 جید6207.40  بـتیسمسیلت02-03-2003

حمر العین   عبد العلي 18075352 جید جدا6308.10  بـقصر الشاللة16-08-2003

شنوري   محمد لمین 18075478 مقبول6405.60  بـتیسمسیلت11-08-2001

دقاقرة   مروة 18075499 مقبول6505.10  بـقورایة20-10-2001

بن عیسى   محمد أمین 18075460 جید6607.00  بـتیسمسیلت19-02-2002

تمایتي   محمد شمس الدین 18075474 جید جدا6708.40  بـتیسمسیلت19-02-2002

سواقي   منال 18075520 جید جدا6808.60  بـتیسمسیلت23-05-2002

جوالم   محمد عبد الرؤوف 18075475 جید جدا6908.60  بـبرج األمیر07/06/02

مداد   ملیكة 18075517 جید جدا7008.10  بـتیسمسیلت22-06-2002

شعون   محمد 18075453 جید7107.80  بـتیسمسیلت08-07-2002

سي العربي   مریم 18075509 قریب من الجید7206.10  بـتیسمسیلت15-07-2002

واسیف   مصطفى عبد الباسط 18075513 جید7307.20  بـتیسمسیلت03-08-2002

بابو   محمد أمین 18075462 جید جدا7408.20  بـالقبة06-08-2002

عبد الالوي   لخضر 18075440 قریب من الجید7506.40  بـتیسمسیلت07-10-2002

فرنان   محمد أمین 18075463 جید7607.90  بـتیسمسیلت14-10-2002

إیدیر   ناریمان 18075525 جید جدا7708.80  بـتیسمسیلت06-11-2002

مزروعة   محمد إسالم 18075466 جید جدا7808.80  بـٍتیسمسیلت05-12-2002

حروش   مصطفى محمد امین 18075515 جید جدا7908.40  بـتسمسیلت25-12-2002

بوشریط   مروة 18075503 قریب من الجید8006.80  بـتیسمسیلت23-01-2003

قایس   لویزة 18075442 جید جدا8108.40  بـتیارت25-01-2003

تواتي   منال 18075522 جید جدا8208.80  بـتیسمسیلت28-02-2003

273من34الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 اوت تیسمسیلت | تیسمسیلت20 | مدرسة 380025المؤسسة :  

بن عابد   نور اإلیمان 18075548 مقبول8305.80  بـتیسمسیلت02-07-1999

مصباح   ولید محمد 18075573 مقبول8405.30  بـتیسمسیلت26-09-2002

وطواط   والء رھام 18075569 مقبول8505.90  بـتیسمسیلت05-10-2002

عوار   ھدیل 18075565 قریب من الجید8606.60  بـتیسمسیلت09-01-2003

زایدي   نریمان 18075539 قریب من الجید8706.10  بـتیسمسیلت21-01-2003

خروبي   نوریة 18075558 مقبول8805.40  بـتیارت05-02-2003

مامري   نور الھدى 18075553 ممتاز8909.40  بـتیسمسیلت09-02-2003

ماحي   یاسمین فادیة 18075578 ممتاز9009.20  بـمعسكر07/05/03

بحیة   نورھان إبتھال 18075557 مقبول9105.70  بـتیسمسیلت30-05-2003

273من35الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة البشیر االبراھیمي تیسمسیلت | تیسمسیلت380026المؤسسة :  

ھلة   یسین 18075595 جید جدا108.10  بـتیموشنت30-09-2002

سبتي   أمیرة 18075122 جید207.00  بـتیسمسیلت03-07-2001

صاكو   العربي 18075178 جید جدا308.30  بـتیسمسیلت27-07-2002

محمد الشریف   بسمة 18075199 قریب من الجید406.40  بـتیسمسیلت24-09-2002

یوسفي   بلقاسم محمد ریان 18075207 ممتاز509.00  بـفرنسا13/10/02

بن تمرة   بشرى انصاف 18075200 جید جدا608.50  بـتیسمسیلت10-11-2002

ولد رابح   ریان 18075265 جید جدا708.90  بـالجزائر30-05-2002

عطیل   سارة 18075272 قریب من الجید806.30  بـتیسمسیلت03-06-2003

كناي   رابح عبداإللھ 18075248 جید907.90  بـتیسمسیلت23/06/03

نخنیمة   سید أحمد سفیان 18075296 قریب من الجید1006.20  بـتیسمسیلت25/02/01

حافي   سیف الدین فارس 18075299 جید1107.30  بـتیسمسیلت06-02-2002

قرمود   سیرین 18075297 جید جدا1208.40  بـالشلف03-06-2002

حمادوش   عادل عبد الرحمان 18075323 جید1307.60  بـمستغانم18-06-2002

دردار   عبد القادر 18075359 ممتاز1409.00  بـالبیض16-04-2002

عدان   عالء الدین 18075377 جید1507.90  بـبرج بونعامة30-04-2002

بلعالیة   عبد الھادي 18075371 جید1607.20  بـتیسمسیلت16-11-2002

بن موسى   لیدیا 18075443 جید1707.00  بـتیسمسیلت18-02-2002

بلعلة   محمد أنیس 18075465 جید جدا1808.60  بـتیسمسیلت06-03-2002

عمیرة   مروة 18075500 قریب من الجید1906.30  بـتیسمسیلت22-06-2002

أدیب   مروة 18075501 جید جدا2008.00  بـتیسمسیلت25-07-2002

بن علي عمار   محمد زھیر 18075473 ممتاز2109.00  بـتیسمسیلت02-12-2002

محمد الشریف   محمد 18075456 جید جدا2208.50  بـتیسمسیلت02-07-2003

لعریبي   ولید یونس 18075574 مقبول2305.90  بـتیسمسیلت27-12-2002

قباز   نورالدین 18075554 جید2407.10  بـتیسمسیلت27/06/03

273من36الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة االخوة مشاھر تیسمسیلت | تیسمسیلت380027المؤسسة :  

كرفس   یمینة 18075596 قریب من الجید106.90  بـتیسمسیلت03-09-2001

زنجي   یاسین 18075589 جید جدا208.00  بـتیسمسیلت07-11-2001

قندول   یمینة 18075597 جید جدا308.30  بـتیسمسیلت15-02-2002

سي بشیر   أمین 18075125 مقبول405.40  بـتیسمسیلت27-03-1997

ماحیة   أمحمد 18075121 قریب من الجید506.70  بـتیسمسیلت24-02-2001

رحال   أسماء 18075110 جید جدا608.80  بـتیسمسیلت02-04-2002

ناقل   أشراق أمیمة 18075113 جید جدا708.50  بـتیسمسیلت03-04-2002

عزي   أحمد 18075095 جید جدا808.00  بـتیسمسیلت04-06-2002

حافي   أحمد 18075096 جید907.80  بـتیسمسیلت06-08-2002

رحال   أسامة عبد الصمد 18075107 قریب من الجید1006.30  بـتیسمسیلت01-01-2003

جریبي   أسامة 18075103 جید1107.70  بـتیسمسیلت19-01-2003

قاضي   أشواق 18075116 جید1207.80  بـأوالد بسام02-02-2003

عقون   اكرام 18075170 جید1307.10  بـتیمسیلت02-06-2002

موساوي   أیة وصال 18075149 جید جدا1408.00  بـتیسمسیلت24-01-2003

لبون   اكرام 18075172 جید1507.00  بـتیسمسیلت04-03-2003

ھوقة   حیاة ایمان 18075221 مقبول1605.80  بـحمادیة21-12-1999

رحال   حیاة 18075220 مقبول1705.80  بـتیسمسیلت18-07-2001

لعیدوي   بثینة 18075197 جید جدا1808.20  بـتیسمسیلت03-02-2003

فوداد   بشرى منال 18075201 جید جدا1908.10  بـتیسمسیلت06-02-2003

صاولة   رابح 18075246 قریب من الجید2006.10  بـتیسمسیلت30-09-2001

شھبار   خیرة 18075242 جید2107.70  بـتیسمسیلت21-12-2001

میس   سارة اكرام 18075273 جید2207.30  بـتیسمسیلت27-09-2002

شرشاف   ریان 18075266 مقبول2305.50  بـتیسمسیلت22-02-2003

دقیش   شیماء 18075305 قریب من الجید2406.90  بـتیسمسیلت30/04/02

273من37الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة االخوة مشاھر تیسمسیلت | تیسمسیلت380027المؤسسة :  

زمور   فاطمة 18075398 جید2507.90  بـبني شعیب27-05-1999

ماحیة   قدور 18075420 جید2607.00  بـتیسمسیلت14-07-1999

ھوقة   كمال ملیاني 18075426 قریب من الجید2706.70  بـتیسمسیلت26-08-2001

حسام   فاطمة 18075399 قریب من الجید2806.80  بـتیسمسیلت14-01-2002

بوشرور   علي 18075389 جید جدا2908.40  بـلرجام16/01/02

شاكري   عزالدین 18075375 جید جدا3008.70  بـخمیستي23/01/02

مرفود   فریدة 18075416 ممتاز3109.20  بـتیسمسیلت26-01-2002

عبد الحمید   عزالدین 18075376 جید جدا3208.10  بـالشلف29-07-2002

لعرادي   محي الدین أیمن 18075494 قریب من الجید3306.10  بـتیسمسیلت20-05-2002

عبة   محمد عبد الغني 18075476 مقبول3405.80  بـخمیستي06-06-2002

لبون   ملیكة منال 18075519 قریب من الجید3506.40  بـتیسمسیلت06-07-2002

عدوم   محمد 18075454 جید3607.50  بـتیسمسیلت14-07-2002

ناشف   مروة 18075502 قریب من الجید3706.50  بـتیسمسیلت05-09-2002

فاید   مصطفى 18075512 جید جدا3808.60  بـتیسمسیلت29-10-2002

جندلي   ھجیرة 18075562 قریب من الجید3906.50  بـتیسمسیلت21-12-2001

سرسوب   نور الھدى 18075551 جید جدا4008.30  بـتیسمسیلت27-01-2002

بوسطة   ولید 18075571 جید4107.90  بـتیسمسیلت22-05-2002

ھوقة   نصر الدین 18075546 قریب من الجید4206.70  بـتیسمسیلت12-12-2002

273من38الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة عین البرج تیسمسیلت | تیسمسیلت380028المؤسسة :  

یعقر   یسرى 18075594 جید جدا108.90  بـتیسمسیلت10-09-2002

بن شھرة   أحمد 18075093 قریب من الجید206.10  بـتیسمسیلت21-05-2001

غربي   إبراھیم 18075154 قریب من الجید306.00  بـتیسمسیلت09-01-2001

مھني   إلھام 18075162 مقبول405.70  بـتیسمسیلت07-07-2001

لمو   إسمھان 18075157 جید جدا508.40  بـتیسمسیلت07-07-2002

كیراك   إلیاس عبد المجید 18075163 جید جدا608.80  بـتیسمسیلت23-11-2002

دقیوس   أیات الرحمان 18075144 جید707.10  بـتیسمسیلت30-11-2002

مبروك   خیرة 18075243 مقبول805.50  بـتیسمسیلت30-04-2002

حنیشات   ریمة سھى 18075268 قریب من الجید906.10  بـتیسمسیلت26-08-2002

مواز   رشید 18075259 جید1007.70  بـتیسمسیلت23-10-2002

زمور   خلیفة 18075241 جید1107.10  بـبني شعیب07-03-2003

بوح   عبد اإللھ 18075324 جید1207.00  بـتیسمسیلت06-06-2002

معاش   شھیرة 18075303 جید1307.10  بـتیسمسیلت02-08-2002

بساس   صابرین 18075308 مقبول1405.60  بـتیسمسیلت11-08-2002

قبسي   سید أحمد 18075295 مقبول1505.30  بـتیسمسیلت23-02-2003

عاصي   عبد الحق 18075339 قریب من الجید1606.90  بـتیسمسیلت10-01-2001

دریزي   عبد المالك 18075367 مقبول1705.00  بـتیسمسیلت13-08-2001

لطاب   غفران 18075395 قریب من الجید1806.80  بـتیسمسیلت28-01-2002

بدراني   عالء الدین محمد 18075378 جید1907.90  بـتیسمسیلت16-07-2002

طاقین   فتحي 18075409 قریب من الجید2006.50  بـتیسمسیلت31-10-2002

مرباح   عبد الكریم 18075363 جید2107.40  بـتیسمسیلت03-03-2003

بربار   فاتح 18075396 ممتاز2209.30  بـثنیة الحد08-05-2003

حماني   مریم 18075507 قریب من الجید2306.20  بـتیسمسیلت30-09-2001

اللو   مختار 18075495 قریب من الجید2406.40  بـتیسمسیلت19-12-2001

273من39الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة عین البرج تیسمسیلت | تیسمسیلت380028المؤسسة :  

كرموس   محمود 18075493 مقبول2505.60  بـتیسمسیلت11-04-2002

بوساحة   ماریة 18075448 قریب من الجید2606.00  بـأوالد جالل18-07-2002

غول   محمد لمین 18075489 ممتاز2709.00  بـالسوقر12-05-2003

مصباح   یاسمین 18075576 جید جدا2808.50  بـتیسمسیلت07-04-2002

مرھوني   یاسمین 18075577 جید2907.90  بـتیارت03-02-2003

273من40الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة آیت حمو تیسمسیلت | تیسمسیلت380029المؤسسة :  

بغداد   آیة 18075090 جید جدا108.20  بـمھدیة01/11/02

عیاد   أیمن 18075150 جید207.30  بـتیسمسیلت12-02-2002

نارون   اكرام 18075169 جید جدا308.40  بـتیسمسیلت05-03-2002

بغداد   أیمن 18075151 جید407.70  بـمھدیة01/11/02

الصامت   اكرام 18075173 ممتاز509.50  بـالشلف27-07-2003

تالم   ایناس 18075196 جید جدا608.50  بـتیسمسیلت20-09-2002

بلقبلي   جیھان 18075214 جید707.50  بـتیسمسیلت28-10-2002

مدحیة   ایمان 18075193 ممتاز809.20  بـتیسمسیلت01-12-2002

غلیب   عبد الباسط 18075325 جید جدا908.80  بـتیارت14-12-2002

صالح   فاطمة الزھرة 18075404 قریب من الجید1006.90  بـتیسمسیلت26-11-2001

بن عقروبة   عبد الرحمان 18075340 قریب من الجید1106.40  بـتیسمسیلت20-12-2001

علي   فاطمة 18075401 جید1207.70  بـتیسمسیلت06-04-2002

شھبار   عبد القادر 18075360 جید1307.60  بـتیسمسیلت05-05-2002

بارودي   عمر الفاروق 18075391 قریب من الجید1406.20  بـتیسمسیلت04-08-2002

شوشان   عبد الرحمان 18075345 جید جدا1508.80  بـتیسمسیلت27-02-2003

صالح   مصطفى عبد الجالل 18075514 جید1607.20  بـتیسمسیلت26-11-2001

أدم   محمد یاسین 18075492 جید جدا1708.40  بـتیسمسیلت09-02-2002

بناني   مصطفى 18075511 جید جدا1808.30  بـتیسمسیلت16-07-2002

ربوح   لویزة 18075441 جید جدا1908.80  بـتیسمسیلت08-08-2002

مالكي   محمد عماد الدین 18075477 ممتاز2009.30  بـتیسمسیلت17-08-2002

نعمان   محمد ندیر 18075491 جید جدا2108.20  بـتیسمسیلت08-02-2003

بازي   محمد االمین 18075468 مقبول2205.50  بـتیسمسیلت20-02-2003

بلعید   یاسر 18075575 جید جدا2308.10  بـتیسمسیلت29-01-2003

زداك   ھاجر 18075559 ممتاز2409.40  بـتیسمسیلت10-04-2003

273من41الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة طویبي بلقاسم تیسمسیلت | تیسمسیلت380038المؤسسة :  

دیلمي   میمونة 18076241 جید جدا108.20  بـتیسمسیلت08-04-2002

مشیش   ھدى 18076286 مقبول205.60  بـلرجام10-04-2002

عكاني   مراد 18076212 مقبول305.20  بـتیسمسیلت17-04-2002

بوادي   نور شھرزاد 18076277 جید407.50  بـتیسمسیلت12-05-2002

وتیق   نرجس 18076249 مقبول505.10  بـتیسمسیلت15-05-2002

عمشة   منیر 18076233 جید جدا608.00  بـالسوقر23-05-2002

معقب   ھدیل 18076287 ممتاز709.30  بـتیسمسیلت06-07-2002

سعدي   مریم 18076223 قریب من الجید806.70  بـٍتیسمسیلت14-07-2002

مكوار   ملك 18076226 قریب من الجید906.10  بـتیسمسلت14-07-2002

لحلوح   منال 18076231 ممتاز1009.00  بـخمیستي23-07-2002

نارون   ندى رھام 18076247 قریب من الجید1106.90  بـتیسمسیلت27-07-2002

بوغنة   ناریمان 18076242 جید جدا1208.80  بـتیسمسیلت08-08-2002

سعاد   نور الھدى 18076274 قریب من الجید1306.80  بـبرج بونعامة22-08-2002

شوشان   ھناء 18076292 ممتاز1409.20  بـتیسمسیلت03-09-2002

رفسي   ھاجر 18076282 جید جدا1508.80  بـتیسمسیلت24-09-2002

براشمي   ملیاني عبد الرزاق 18076227 جید1607.20  بـتیسمسیلت26-09-2002

سمعاني   ھاجر 18076283 جید جدا1708.60  بـتیسمسیلت05-10-2002

حراز   مالك 18076225 مقبول1805.70  بـتیسمسیلت24-11-2002

مكاري   نورھان 18076278 جید1907.80  بـتیسمسیلت21-12-2002

مالك   مروان عبد الكریم 18076214 قریب من الجید2006.70  بـحمادیة29-05-2003

بوعبیب   یزید ھارون الرشید 18076326 جید جدا2108.60  بـتیسمسیلت18-02-2002

فكتور   یوسف 18076332 جید2207.10  بـٍتیسمسیلت04-04-2002

میر   ولید 18076315 مقبول2305.50  بـتیسمسیلت25-07-2002

رفین   وسام 18076313 مقبول2405.80  بـخمیستي15-08-2002

273من42الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة طویبي بلقاسم تیسمسیلت | تیسمسیلت380038المؤسسة :  

طراري   وئام 18076311 ممتاز2509.60  بـتیسمسیلت31-08-2002

سوفي   یاسین 18076323 جید2607.60  بـتیسمسیلت28-09-2002

نعیم   یونس 18076336 جید2707.50  بـتیسمسیلت26-10-2002

بن علي   یاسین 18076324 ممتاز2809.00  بـتیسمسیلت28-12-2002

بونوة   كریمة 18076133 قریب من الجید2906.60  بـتیسمسیلت04-03-2002

حمودي   لونس 18076147 مقبول3005.40  بـتیسمسیلت25-03-2002

حسان   ماریا آیات 18076149 ممتاز3109.00  بـتیسمسیلت22-05-2002

خرابي   فلایر 18076125 مقبول3205.70  بـتیسمسیلت30-10-2002

صافو   محمد أمین 18076183 جید3307.50  بـتیسمسیلت09-12-1999

جودي   محمد األمین 18076190 ممتاز3409.30  بـتیسمسیلت31-07-2002

بودینار   محمد اسالم 18076188 مقبول3505.80  بـبرج بونعامة22-08-2002

فتحي   آمال 18075610 قریب من الجید3606.60  بـتیسمسیلت03-02-2002

میقادیم   آیة 18075612 ممتاز3709.10  بـتیسمسیلت07-05-2002

حسان   أحمد عبد الرحمان 18075626 جید3807.90  بـتیسمسیلت22-05-2002

مھري   أشرف سید علي 18075636 ممتاز3909.30  بـتیسمسیلت18-06-2002

قصاب   أمین 18075647 جید4007.80  بـتیسمسیلت04-07-2002

مكوار   آیة 18075613 مقبول4105.90  بـتیسمسیلت14-07-2002

وزیر   آیة 18075614 جید4207.40  بـتیسمسیلت18-09-2002

بن عدي   آیة 18075615 جید جدا4308.30  بـتیسمسیلت25-09-2002

ناوي   أحمد عبد اإللھ 18075625 قریب من الجید4406.50  بـتیسمسیلت19-02-2003

نخیمة   اسماعیل 18075695 مقبول4505.20  بـتیسمسیلت15-03-2000

وكصار   أیوب 18075667 قریب من الجید4606.20  بـتیسمسیلت28-10-2001

یازة   إكرام 18075671 ممتاز4709.50  بـتیسمسیلت17-02-2002

بن عدي   ابراھیم 18075683 جید4807.00  بـتیسمسیلت03-11-2002

شعالل   إناس 18075675 جید4907.50  بـالغزوات13-03-2003

لسبط   الحاج الطاھر 18075721 جید5007.90  بـتیارت30-11-2002

دكار   الحبیب محمد أمین 18075722 جید5107.10  بـالسوقر12-12-2002

غوال   ایناس وصال 18075747 جید جدا5208.50  بـالعیون15/08/03

بلھادي   بوعمامة 18075781 جید5307.00  بـتیسمسیلت06-07-2002

273من43الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة طویبي بلقاسم تیسمسیلت | تیسمسیلت380038المؤسسة :  

حماتشي   بسمة 18075761 جید5407.40  بـالعیون16-08-2002

حطاب   جمال الدین 18075792 ممتاز5509.00  بـتیسمسیلت01-01-2003

والي   حمیدة 18075828 مقبول5605.90  بـتیسمسیلت21-11-2000

مغتات   خدیجة 18075846 جید5707.50  بـمستغانم13-09-2002

مزیود   ریحانة 18075891 جید5807.20  بـتیسمسیلت16-02-2002

شباح   خیرة أمینة 18075866 ممتاز5909.40  بـتیسمسیلت06-04-2002

زمیتي   خولة 18075860 مقبول6005.00  بـتیسمسیلت24-06-2002

صالح   رشید 18075880 مقبول6105.90  بـتیسمسیلت12-07-2002

عسكري   ریحاب شروق 18075890 ممتاز6209.40  بـتیسمسیلت15-07-2002

مجاك   شراز دنیا 18075946 جید6307.70  بـباب الواد-الجزائر07-08-2002

ضیف هللا   سیف الدین 18075945 مقبول6405.60  بـتیسمسیلت11-08-2002

سي بشیر   سمیة 18075931 قریب من الجید6506.70  بـتیسمسیلت18-09-2002

ساعد   ریمة 18075893 مقبول6605.50  بـتیسمسیلت19-09-2002

صادب   سفیان 18075923 جید6707.70  بـتیسمسیلت24-09-2002

سربیس   سید أحمد اسماعیل 18075939 قریب من الجید6806.30  بـتیارت27-09-2002

قاسم   ذكرى رجاء 18075869 قریب من الجید6906.20  بـتیسمسیلت28-11-2002

كحلي   طارق 18075994 جید7007.40  بـتیسمسیلت01-11-1999

ھشیم   عبد القادر فتحي 18076039 قریب من الجید7106.50  بـتیسمسیلت03-02-2000

شقوف   شیماء 18075972 قریب من الجید7206.10  بـتیسمسیلت08-03-2001

عاصي   صارة مبخوتة 18075984 قریب من الجید7306.80  بـتیسمسیلت30-05-2001

رافع   عبد القادر 18076030 جید7407.00  بـتیسمسیلت13-01-2002

عسكري   عبد هللا 18076045 جید جدا7508.70  بـتیسمسیلت25-06-2002

حمادي   صارة آسیا 18075983 قریب من الجید7606.60  بـتیسمسیلت29-06-2002

وطواط   عبد هللا 18076046 جید7707.10  بـتیسمسیلت01-07-2002

توحاري   عبد الرزاق 18076018 جید جدا7808.40  بـملیانة02-08-2002

دروش   صالح الدین 18075991 جید جدا7908.10  بـمایوركا اسبانیا05-08-2002

ترفاس   صالح الدین 18075992 جید8007.60  بـتیسمسیلت26-09-2002

براشمي   عبد المؤمن 18076048 جید جدا8108.50  بـتیسمسیلت23-11-2002

شمیم   ضحى ایمان 18075993 جید جدا8208.70  بـتیسمسیلت28-11-2002

273من44الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة طویبي بلقاسم تیسمسیلت | تیسمسیلت380038المؤسسة :  

معیزي   عبد القادر 18076037 ممتاز8309.20  بـمھدیة18-01-2003

كعبور   شیماء 18075980 جید جدا8408.00  بـتیسمسیلت31-01-2003

بوادو   فاروق عبد المجید 18076089 جید8507.20  بـتیسمسیلت23-03-2002

درقاوي   عبد المالك 18076061 جید جدا8608.80  بـتیسمسیلت02-10-2002

خروبي   عبد النور 18076062 جید8707.80  بـتیسمسیلت26-10-2002

273من45الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة مكبرت یحي تیسمسیلت | تیسمسیلت380039المؤسسة :  

حاكم   نعیمة 18076265 مقبول105.00  بـتیسمسیلت18-09-1999

تالحي   ھشام 18076290 قریب من الجید206.30  بـتیسمسیلت05-11-1999

تابوني   نور الدین 18076270 مقبول305.40  بـتیسمسیلت27-02-2002

سعدون   نور الھدى 18076273 قریب من الجید406.00  بـتیسمسیلت17-06-2002

ھني   ھادیل 18076284 قریب من الجید506.80  بـتیسمسیلت14-09-2002

شنوري   یاسین 18076321 مقبول605.70  بـتیسمسیلت27-04-2002

زواني   لخضر 18076142 مقبول705.40  بـتیسمسیلت26-05-1999

عماني   فوضیل 18076129 قریب من الجید806.00  بـتیسمسیلت11-05-2001

خیرات   مداحیة 18076199 مقبول905.90  بـتیسمسیلت20-05-1998

عدوم   محمد 18076175 جید1007.20  بـتیسمسیلت25-07-2002

غالي   محمد أمین 18076184 جید1107.00  بـتیسمسیلت06-11-2002

بولیفة   أمحمد 18075642 جید1207.80  بـتیسمسیلت29-12-1999

رندي   أمال 18075638 جید1307.50  بـتیسمسیلت22-02-2002

محدید   أحالم 18075620 جید1407.30  بـتیسمسیلت19-05-2002

كرنافیة   أسامة 18075630 قریب من الجید1506.80  بـتیسمسیلت15-10-2002

مشعشع   أسامة 18075631 جید جدا1608.90  بـتیسمسیلت13-12-2002

بلیل   أسامة 18075632 مقبول1705.60  بـتیسمسیلت29-12-2002

بوادو   ابراھیم 18075679 قریب من الجید1806.50  بـتیسمسیلت06-06-2001

غارو   أیة 18075664 قریب من الجید1906.40  بـتیسمسیلت28-02-2002

غالب   احمد 18075688 مقبول2005.10  بـتیسمسیلت08-05-2002

دھیل   أمینة 18075661 قریب من الجید2106.20  بـتیسمسیلت18-06-2002

رباح   إیمان 18075677 مقبول2205.00  بـتیسمسیلت22/07/02

زعفان   الھواري 18075734 مقبول2305.50  بـتیسمسیلت09-06-2000

جالب   الزھرة 18075727 جید2407.40  بـتیسمسیلت23-02-2001

273من46الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة مكبرت یحي تیسمسیلت | تیسمسیلت380039المؤسسة :  

فراج   بشرى 18075763 قریب من الجید2506.50  بـتیسمسیلت30-07-2000

دھیلي   جمال الدین 18075791 مقبول2605.20  بـتیسمسیلت20/11/01

كولة   بشرى 18075764 جید جدا2708.70  بـتیسمسیلت04-06-2002

یلس   بشرى منال 18075768 جید جدا2808.80  بـتیسمسیلت24-07-2002

صفو   حسین 18075814 قریب من الجید2906.40  بـتیسمسیلت09-03-2002

محنیة   حكیم 18075819 مقبول3005.40  بـتیسمسیلت07/04/02

بلمادي   شروق 18075947 قریب من الجید3106.30  بـتیسمسیلت31-07-2000

جیاللي   رشید 18075879 مقبول3205.20  بـتیسمسیلت25-08-2001

لونیس   سید علي 18075942 مقبول3305.10  بـتیسمسیلت19/02/02

راوي   رابح 18075872 مقبول3405.30  بـتیسمسیلت26-03-2002

زروال   شروق 18075949 مقبول3505.60  بـتیسمسیلت27-03-2002

نقاس   سھام 18075936 مقبول3605.10  بـتیسمسیلت04/09/02

كولة   عبد القادر 18076027 مقبول3705.30  بـتیسمسیلت26-08-2000

وطواط   شیماء نور الھدى 18075981 مقبول3805.50  بـتیسمسیلت24-02-2001

شالب   صالح 18075986 جید جدا3908.30  بـتیسمسیلت02-03-2002

شعبة   عبد الحكیم 18076011 جید جدا4008.40  بـتیسمسیلت13-03-2002

زعفان   عبد العزیز 18076023 قریب من الجید4106.20  بـتیسمسیلت11-10-2002

واشم   علي 18076075 مقبول4205.50  بـتیسمسیلت16-08-1997

بوقارة   عصام الدین 18076073 مقبول4305.20  بـتیسمسیلت09-02-2001

سكري   علي 18076077 قریب من الجید4406.90  بـتیسمسیلت24-06-2002

یاسین   فاطمة 18076095 ممتاز4509.10  بـتیسمسیلت18-08-2002

273من47الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة سیدي الھواري تیسمسیلت | تیسمسیلت380040المؤسسة :  

نادي   نصر الدین 18076262 قریب من الجید106.30  بـتیسمسیلت01-08-2002

درفول   فتیحة 18076120 جید207.80  بـتیسمسیلت05-08-2000

غارو   فتحي 18076114 قریب من الجید306.00  بـبني لحسن15-01-2001

فراج   فوزیة 18076127 قریب من الجید406.20  بـتیسمسیلت21-08-2001

دایم هللا   كریمة 18076135 مقبول505.80  بـتیسمسیلت12-05-2002

موالي   محمد 18076168 قریب من الجید606.30  بـتیسمسیلت31-01-2001

غالي   محمد 18076169 مقبول705.20  بـتیسمسیلت17-06-2001

لعزب   محمد الصدیق 18076192 جید807.70  بـتیسمسیلت27-06-2002

عبان   أسامة 18075627 مقبول905.70  بـتیسمسیلت08-11-2001

غالي   أسامة 18075629 جید جدا1008.20  بـتیسمسیلت13-05-2002

قبلي   أنور 18075662 مقبول1105.50  بـتیسمسیلت06-09-1998

حوبار   إلھام 18075674 قریب من الجید1206.10  بـتیسمسیلت13-08-2001

شعشوع   أمینة 18075660 مقبول1305.40  بـتیسمسیلت13-02-2002

فراج   إكرام 18075670 جید1407.40  بـبني لحسن14-02-2002

لرقم   ابراھیم 18075680 قریب من الجید1506.60  بـبرج بونعامة19-02-2002

مخلدي   اسماعیل 18075697 مقبول1605.70  بـتیسمسیلت06-05-2002

لعزاب   بدر الدین 18075748 جید1707.10  بـالبلیدة04-09-2001

فراج   بالل 18075773 جید1807.70  بـتیسمسیلت03-02-2002

ربحي   حسین 18075813 جید1907.80  بـتیسمسیلت20-09-2001

لعكاف   خالد 18075839 جید جدا2008.70  بـتیسمسیلت26-09-2002

لعزب   حسین 18075816 جید جدا2108.40  بـتیسمسیلت30-10-2002

بریك   ریاض 18075889 مقبول2205.80  بـلرجام27-08-1999

دھري   سارة 18075910 جید2307.30  بـتیسمسیلت31-07-2000

عماني   شروق 18075948 مقبول2405.50  بـتیسمسیلت13-09-2001

273من48الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة سیدي الھواري تیسمسیلت | تیسمسیلت380040المؤسسة :  

أفلو   ساعدعبد العزیز 18075914 جید جدا2508.10  بـتیسمسیلت17-03-2002

موالي   سفیان 18075922 قریب من الجید2606.60  بـتیسمسیلت04-05-2002

نواري   خیرة 18075863 مقبول2705.60  بـتیسمسیلت07-07-2002

عدة   سعاد 18075918 مقبول2805.90  بـتیسمسیلت02-09-2002

عكلي   رشید 18075881 مقبول2905.90  بـتیسمسیلت06-11-2002

غنیم   عبد الحلیم 18076013 قریب من الجید3006.80  بـتیسمسیلت08-04-2000

فراق   عبد القادر 18076028 جید3107.90  بـتیسمسیلت30-12-2000

مشاھر   عبد القادر 18076029 قریب من الجید3206.20  بـبرج بونعامة11-08-2001

بوضیاف   عبد الكریم 18076041 قریب من الجید3306.90  بـتیسمسیلت01-01-2002

عطوط   عبد الغني 18076024 جید جدا3408.30  بـتیسمسیلت03-01-2002

لعلق   عبد الكریم 18076042 قریب من الجید3506.30  بـتیسمسیلت21-06-2002

زنتار   شھرزاد مونة 18075965 جید3607.10  بـتیسمسیلت06-12-2002

عبون   عیسى 18076083 جید3707.10  بـتیسمسیلت28-11-2001

بارد   علي 18076078 جید3807.90  بـبرج بونعامة30-06-2002

نھمار   عبد الوھاب 18076067 قریب من الجید3906.70  بـتیسمسیلت11-08-2002

موسوني   غنیة 18076087 قریب من الجید4006.20  بـتیسمسیلت22-08-2002

273من49الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة ماجن امحمد تیسمسیلت | تیسمسیلت380041المؤسسة :  

بھلي   ناصر 18076243 قریب من الجید106.00  بـبني شعیب05-01-2001

قدوم   میمونة 18076239 مقبول205.40  بـتیسمسیلت16-12-2001

كسكاس   نور اإلسالم 18076269 مقبول305.20  بـتیسمسیلت20-04-2002

تبوني   مونیة 18076235 مقبول405.90  بـتیسمسیلت23-04-2002

عوفي   یوسف 18076333 مقبول505.30  بـتیسمسیلت26-04-2002

عاللي   ولید 18076316 قریب من الجید606.60  بـتیسمسیلت06-11-2002

قمور   فتحي 18076113 قریب من الجید706.00  بـتیسمسیلت10-05-1999

بوغاري   محمد 18076162 قریب من الجید806.40  بـلرجام21/02/99

مركان   محمد األمین 18076189 جید907.40  بـتیسمسیلت25-06-2000

مرفود   محمد 18076170 قریب من الجید1006.30  بـتیسمسیلت03-09-2001

حدور   محمد 18076180 مقبول1105.50  بـخمیستي06-11-2002

كعباش   محمد عبد الناصر 18076195 جید جدا1208.20  بـتیسمسیلت12-11-2002

بناني   محمد أیوب 18076186 جید جدا1308.50  بـتیسمسیلت24-11-2002

لورجان   محمد علي 18076197 قریب من الجید1406.20  بـتیسمسیلت01-01-2003

برقاد   محمد أمین 18076185 جید جدا1508.10  بـتیسمسیلت19-01-2003

جمیل   آیة 18075611 قریب من الجید1606.40  بـتیسمسیلت25-11-1999

جعد   أمینة 18075648 جید1707.00  بـتیسمسیلت13-02-2001

عطوط   أسامة 18075628 جید جدا1808.00  بـتیسمسیلت26-03-2002

خالطن   أسماء 18075635 جید1907.80  بـبرج بونعامة28-04-2002

عدة   أمین 18075646 جید2007.50  بـتیسمسیلت05/06/02

دھلیة   أسامة 18075633 جید2107.60  بـتیسمسیلت03-01-2003

دالل   أحالم 18075621 قریب من الجید2206.30  بـتیسمسیلت21-03-2003

شطاح   إبراھیم 18075668 قریب من الجید2306.20  بـتیسمسیلت23-03-2001

فروح   إبراھیم 18075669 مقبول2405.90  بـتیسمسیلت30-09-2001

273من50الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة ماجن امحمد تیسمسیلت | تیسمسیلت380041المؤسسة :  

عبشیش   اسماعیل 18075698 قریب من الجید2506.00  بـتیسمسیلت04-08-2002

فرحاتي   إیمان 18075678 مقبول2605.20  بـتیسمسیلت25-11-2002

سي صالح   إكرام 18075673 قریب من الجید2706.30  بـتیسمسیلت27-12-2002

جومي   امباركة 18075737 مقبول2805.00  بـتیسمسیلت23-04-1998

ربیع   الزھرة 18075726 مقبول2905.50  بـتیسمسیلت26-04-2000

لحام   الخالدیة 18075725 جید3007.70  بـتیسمسیلت15-12-2000

بوسنة   امحمد سلیمان 18075738 قریب من الجید3106.40  بـتیسمسیلت01-11-2001

غزلي   بن تمرة 18075776 جید جدا3208.50  بـتیسمسیلت09-01-2002

قادوم   بشرى فاطمة الزھرة 18075767 جید3307.60  بـتیسمسیلت18-10-2002

العیداوي   بلقاسم 18075774 جید3407.50  بـبني لحسن21-01-2003

دھري   حمیدة 18075826 مقبول3505.50  بـتیسمسیلت22-06-1999

محمد الشریف   حمیدة 18075827 مقبول3605.20  بـتیسمسیلت16-09-1999

داھل   خالد 18075837 قریب من الجید3706.50  بـتیسمسیلت09/08/00

غاشي   حوریة 18075830 قریب من الجید3806.10  بـتیسمسیلت05/01/02

محمد   حنان 18075829 جید جدا3908.40  بـتیسمسیلت29-01-2002

نھمار   حسام 18075811 قریب من الجید4006.00  بـتیسمسیلت09-08-2002

عبون   حبیبة لبیبة 18075810 قریب من الجید4106.40  بـتیسمسیلت28-10-2002

بارد   سارة 18075911 مقبول4205.60  بـتیسمسیلت17-02-2001

بلعمبري   زاھیر 18075894 قریب من الجید4306.30  بـلرجام19/02/01

صولة   سعاد 18075916 مقبول4405.90  بـتیسمسیلت14-03-2001

رحال   رفیق 18075884 مقبول4505.40  بـبرج بونعامة11-12-2001

فندیل   رحاب 18075876 قریب من الجید4606.30  بـتیسمسیلت05-06-2002

ساعد   زكریا عبد الرؤوف 18075895 جید جدا4708.20  بـعماري17-08-2002

دھیل   رزیقة 18075878 قریب من الجید4806.00  بـتیسمسیلت03/09/02

فارس   رفیق عالء الدین 18075885 جید4907.30  بـتیسمسیلت01-10-2002

عبان   سفیان 18075924 مقبول5005.40  بـتیسمسیلت16-12-2002

حبات   سھام 18075937 جید5107.40  بـتیسمسیلت19-12-2002

عرجان   خیرة 18075865 مقبول5205.20  بـتیسمسیلت20-12-2002

محمد أوسعید   دنیا لیتیسیا 18075868 جید جدا5308.70  بـبني مسوس02-02-2003

273من51الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة ماجن امحمد تیسمسیلت | تیسمسیلت380041المؤسسة :  

حسني   رابح 18075873 جید جدا5408.90  بـتیسمسیلت02-03-2003

برشي   شھیناز 18075970 قریب من الجید5506.20  بـتیسمسیلت02-07-2002

محمودي   عبد القادر سیف النصر 18076038 جید5607.60  بـملیانة12-10-2002

حماني   عبد القادر 18076036 جید5707.20  بـسیدي عابد22-11-2002

شكاي   عبد هللا 18076047 قریب من الجید5806.80  بـتیسمسیلت28-01-2003

دیدوش   عز الدین 18076072 جید5907.10  بـتیسمسیلت11-04-2002

غالب   غنیة 18076086 مقبول6005.40  بـتیسمسیلت10-08-2002

273من52الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة مرموشي تیسمسیلت | تیسمسیلت380042المؤسسة :  

سافیر   نور الھدى 18076272 قریب من الجید106.00  بـتیسمسیلت25-12-2000

بومشیر   مراد 18076211 مقبول205.10  بـتیسمسیلت02-01-2001

حطاب   ھاجر 18076281 مقبول305.90  بـتیسمسیلت07-02-2002

جاوي   ھشام 18076291 قریب من الجید406.70  بـتیسمسیلت06-06-2002

باخوش   مروة 18076216 جید507.30  بـتیسمسیلت18-08-2002

زالت   مروة 18076217 جید607.20  بـتیسمسیلت06-09-2002

فرفار   موسى 18076234 جید جدا708.40  بـتیسمسیلت11-11-2002

مشري   ھناء ھدیل 18076293 قریب من الجید806.00  بـتیسمسیلت18-03-2003

معاشو   مروة 18076220 جید907.00  بـتیسمسیلت22-03-2003

دالل   یاسین 18076322 جید1007.20  بـتیسمسیلت12-06-2002

قعریش   یونس 18076337 مقبول1105.90  بـتیسمسیلت27-10-2002

رافد   وئل ولید 18076312 مقبول1205.00  بـتیسمسیلت01-01-2003

حسني   فتحي 18076115 جید1307.20  بـتیسمسیلت28-05-2001

بدوي   فتحي 18076116 جید1407.40  بـتیسمسیلت04-06-2001

شمخار   فوزیة 18076128 جید1507.60  بـتیسمسیلت17-02-2002

زموري   فتحي 18076117 جید1607.70  بـتیسمسیلت18-09-2002

مزروح   كوثر 18076140 قریب من الجید1706.70  بـتیسمسیلت19-11-2002

شمخار   فیصل 18076130 قریب من الجید1806.10  بـتیسمسیلت13-01-2003

قعریش   محمد 18076179 جید1907.50  بـتیسمسیلت20-08-2002

قبور   اسماعیل 18075696 جید جدا2008.20  بـتیسمسیلت08-01-2002

قش   ابراھیم 18075682 مقبول2105.70  بـتیسمسیلت29-04-2002

طھراوي   اخالص مروة 18075691 قریب من الجید2206.80  بـتیسمسیلت25-11-2002

لكلي   احالم 18075685 قریب من الجید2306.20  بـتیسمسیلت27-12-2002

فتاش   الحاج 18075720 مقبول2405.10  بـتیسمسیلت29-02-2000

273من53الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة مرموشي تیسمسیلت | تیسمسیلت380042المؤسسة :  

عبون   ایمن 18075745 قریب من الجید2506.40  بـتیسمسیلت13-09-2000

عرعار   ایمن 18075746 جید جدا2608.00  بـتیسمسیلت11-12-2000

غاني   اصالة 18075712 جید2707.70  بـتیسمسیلت26-02-2002

جمعي   اكرم 18075715 جید2807.80  بـسیدي خالد26-02-2002

لورجان   اسیا 18075711 مقبول2905.40  بـتیسمسیلت06-04-2002

حواش   امال 18075735 جید3007.10  بـتیسمسیلت29-04-2002

قایل   امال 18075736 مقبول3105.70  بـتیسمسیلت28-02-2003

بومدین   جلول 18075788 قریب من الجید3206.20  بـحمادیة17-12-2000

غفول   جلول 18075789 جید جدا3308.00  بـتیسمسیلت13-11-2001

مبطوش   بشیر 18075769 قریب من الجید3406.10  بـتیسمسیلت30-11-2001

سالت   بشرى 18075765 مقبول3505.70  بـتیسمسیلت27-12-2002

دراوي   حیاة 18075831 جید3607.30  بـتیسمسیلت01-02-2001

لریدي   حسین 18075815 جید3707.50  بـبرج بونعامة12-03-2002

سبتي   خدیجة 18075845 جید3807.80  بـتیسمسیلت08-08-2002

قدوم   خالد 18075840 مقبول3905.00  بـتیسمسیلت12-09-2003

تاحي   سمیر 18075933 قریب من الجید4006.00  بـتیسمسیلت13-05-2000

طیبي   سارة 18075912 جید جدا4108.20  بـتیسمسیلت29-01-2002

فتاش   سعاد 18075917 مقبول4205.40  بـتیسمسیلت31-05-2002

بلعید   رحاب 18075877 مقبول4305.50  بـتیسمسیلت11-12-2002

مسفاف   سید احمد 18075940 مقبول4405.90  بـتیسمسیلت23-01-2003

شاكر   عبد الرحمن 18076016 قریب من الجید4506.40  بـتیسمسیلت29-01-2000

حلماوي   عبد القادر 18076026 مقبول4605.30  بـتیسمسیلت17-05-2000

ماحیة   عبد العزیز 18076021 جید4707.60  بـتیسمسیلت13-08-2001

لعافر   عبد العزیز 18076022 مقبول4805.00  بـتیسمسیلت27-12-2001

ناشف   عبد الغني 18076025 قریب من الجید4906.80  بـتیسمسیلت26-04-2002

تخریست   شیماء 18075978 مقبول5005.70  بـتیسمسیلت30-05-2002

فاصلة   شھاب نجم الدین 18075962 جید5107.20  بـمھدیة02-12-2002

قبور   عبد الرحیم 18076017 جید5207.00  بـتیسمسیلت26-01-2003

بومشیر   عقیلة 18076074 قریب من الجید5306.40  بحكم بـتیسمسیلت2002

273من54الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة مرموشي تیسمسیلت | تیسمسیلت380042المؤسسة :  

حابي   غنیة 18076085 جید5407.90  بـتیسمسیلت23-05-2002

كاسي   فاطمة 18076096 قریب من الجید5506.30  بـتیسمسیلت19-08-2002

273من55الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة علي باي تیسمسیلت | تیسمسیلت380043المؤسسة :  

عنتري   نور الھدى نزیھة 18076276 قریب من الجید106.50  بـتیسمسیلت22-04-2001

سماري   مروة رقیة 18076222 جید207.60  بـتیسمسیلت21-04-2002

خوجة   مروة احالم 18076221 جید جدا308.30  بـتیسمسیلت02-08-2002

ھبري   مروة 18076219 جید جدا408.30  بـتیسمسیلت13-02-2003

وطواط   یحي حسام الدین 18076325 جید جدا508.50  بـتیسمسیلت28-06-2002

مغیث   یونس 18076335 جید607.90  بـتیسمسیلت28-09-2002

ماجي   كمال 18076138 مقبول705.90  بـتیسمسیلت12-06-2001

صالح   فتیحة 18076124 جید جدا808.50  بـتیسمسیلت11-05-2002

ناظر   ماحي ایاد تیام 18076148 مقبول905.20  بـتیسمسیلت13-06-2002

بوقاسم   كریمة 18076136 جید1007.30  بـتیسمسیلت17-09-2002

سماري   محمد نور االسالم 18076198 جید1107.10  بـتیسمسیلت15-10-2001

زبار   محمد 18076178 قریب من الجید1206.90  بـتیسمسیلت05-08-2002

یحي   الجیاللي 18075716 مقبول1305.60  بـتیسمسیلت07-10-1998

قادوم   ایمان 18075743 جید1407.40  بـتیسمسیلت12-04-2002

سعداوي   اسماعیل محمد لمین 18075710 جید جدا1508.80  بـتیسمسیلت28-04-2002

سلین   اكرام 18075713 جید جدا1608.10  بـتیسمسیلت22-06-2002

قلیب   ایة زینب 18075742 قریب من الجید1706.90  بـتیسمسیلت19-08-2002

یحي   بركاھم 18075760 مقبول1805.10  بـتیسمسیلت01-08-2000

العنتري   جلول 18075790 جید1907.30  بـتیسمسیلت08-01-2002

بن عیوشة   جیاللي 18075798 جید2007.10  بـتیسمسیلت19-04-2002

صالح   حبیبة 18075799 قریب من الجید2106.60  بـتیسمسیلت30-11-2002

عباس   توفیق 18075787 قریب من الجید2206.50  بـتیسمسیلت02-12-2002

راوي   حكیمة 18075821 جید2307.20  بـتیسمسیلت13-07-1999

قوربي   زھرة 18075896 قریب من الجید2406.70  بـتیسمسیلت26-11-2000

273من56الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة علي باي تیسمسیلت | تیسمسیلت380043المؤسسة :  

العنتري   رابح 18075871 قریب من الجید2506.40  بـتیسمسیلت29-11-2001

قوربي   خیرة 18075862 مقبول2605.80  بـتیسمسیلت09-03-2002

سیفو   رومیسة 18075887 جید2707.70  بـتیسمسیلت23-04-2002

طیبي   خیرة 18075864 جید2807.10  بـتیسمسیلت27-07-2002

بن شعیب   خیرة نادیة 18075867 جید2907.90  بـتیسمسیلت05-09-2002

شعیب   سعید 18075921 مقبول3005.00  بـتیسمسیلت01-12-2002

فیدمة   شھیناز 18075969 جید جدا3108.20  بـتیسمسیلت11-01-2002

كیاس   عبد الحمید اسامة 18076014 جید3207.80  بـتیسمسیلت25-01-2002

العنتري   عائشة 18075997 جید جدا3308.40  بـتیسمسیلت31-01-2002

بن عوالي   صالح 18075985 جید جدا3408.40  بـتیسمسیلت04-02-2002

درفول   شیماء 18075976 مقبول3505.40  بـتیسمسیلت10-05-2002

مشروب   صفاء 18075989 قریب من الجید3606.80  بـتیسمسیلت21-05-2002

شعیب   عبد القادر 18076034 جید جدا3708.50  بـتیسمسیلت25-09-2002

دكون   عبد القادر 18076035 مقبول3805.00  بـتیسمسیلت24-10-2002

شالح   فاطمة 18076091 مقبول3905.10  بـتیسمسیلت30-04-2000

العنتري   عبد الھادي 18076063 قریب من الجید4006.20  بـتیسمسیلت15-08-2001

حساني   عبد الھادي 18076064 جید جدا4108.90  بـتیسمسیلت01-02-2002

بن مغلة   فاطمة 18076098 قریب من الجید4206.90  بـتیسمسیلت05-10-2002

273من57الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة بحار ربیعة تیسمسیلت | تیسمسیلت380044المؤسسة :  

بن حوة   نوال 18076267 مقبول105.10  بـبوقرة01-08-2001

شاحي   یاسین 18076319 مقبول205.30  بـتیسمسیلت16-07-2001

موتفي   فتیحة 18076123 جید307.30  بـتیسمسیلت29-01-2002

فیدمة   محمد امین 18076193 قریب من الجید406.30  بـسیدي امحمد30-01-2001

صولة   اسامة 18075692 قریب من الجید506.40  بـتیسمسیلت31-01-2002

یبدة   اكرام 18075714 قریب من الجید606.00  بـتیسمسیلت29-12-2002

الجیاللي   حكیم 18075820 قریب من الجید706.80  بـتیسمسیلت25-06-2002

منصوري   رضوان 18075883 جید807.10  بـتیسمسیلت06-04-2002

عواري   زھرة 18075897 مقبول905.00  بـتیسمسیلت29-07-2002

زرقون   عبد الصمد 18076019 قریب من الجید1006.60  بـتیسمسیلت11-07-2002

273من58الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة المنطقة العمرانیة تیسمسیلت | تیسمسیلت380045المؤسسة :  

كوفي   مروان 18076213 مقبول105.00  بـتیسمسیلت28-06-2001

حافظ   ھاجر 18076280 جید جدا208.10  بـتیسمسیلت04-09-2001

شابوني   مروة 18076215 جید جدا308.20  بـتیسمسیلت09-02-2002

وطواط   مالك 18076224 جید407.50  بـتیسمسیلت15-06-2002

بولوفة   ھدیل 18076288 قریب من الجید506.70  بـتیسمسیلت13-08-2002

دریزي   نھلة 18076266 قریب من الجید606.50  بـتیسمسیلت17-08-2002

محمد الشریف   یمینة 18076329 قریب من الجید706.70  بـتیسمسیلت06/04/02

حماني   یوسف 18076334 جید807.50  بـتیسمسیلت08-08-2002

روز   محمد 18076161 مقبول905.10  بـتیسمسیلت31-08-1998

قصب   محمد علي 18076196 قریب من الجید1006.70  بـتیسمسیلت11-02-2002

ربحي   محمد 18076182 مقبول1105.80  بـتیسمسیلت20-04-2003

عجاج   محمد األمین 18076191 قریب من الجید1206.40  بـتیسمسیلت23-05-2003

كذاب   آیة 18075616 ممتاز1309.60  بـتیسمسیلت29-01-2003

شلوح   أصالة 18075637 ممتاز1409.20  بـتیارت12-02-2003

تیس   آیة 18075617 مقبول1505.50  بـتیسمسیلت17-03-2003

بوشریطة   آیة نسرین 18075618 قریب من الجید1606.20  بـتیسمسیلت28-03-2003

ناشف   أماني وئام 18075641 جید1707.50  بـتیسمسیلت16/05/03

برقاد   أمیمة 18075644 جید1807.60  بـتیسمسیلت01-06-2003

حوافي   إیمان 18075676 جید1907.30  بـتیسمسیلت31-08-2001

مدور   إكرام 18075672 جید2007.20  بـتیسمسیلت07-08-2002

ناوي   العالیة 18075728 مقبول2105.00  بـتیسمسیلت23-06-2000

رافع   الجیاللي 18075718 مقبول2205.90  بـتیسمسیلت03/09/01

لحیاني   العالیة 18075729 جید جدا2308.90  بـتیسمسیلت11-06-2002

شاوي   بوتشنت 18075779 جید2407.70  بـتیسمسیلت25-09-2000

273من59الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت03 | مدرسة المنطقة العمرانیة تیسمسیلت | تیسمسیلت380045المؤسسة :  

درقاوي   بالل 18075772 جید جدا2508.40  بـتیسمسیلت27-04-2001

مداح   بومدین 18075782 قریب من الجید2606.20  بـتیسمسیلت28-01-2002

ھنیة   حسین 18075812 قریب من الجید2706.90  بـتیسمسیلت16-04-2001

خوجة   خالدیة 18075844 قریب من الجید2806.10  بـتیسمسیلت07-01-2002

حفحوف   زین الدین 18075899 مقبول2905.80  بـبجایة14-11-2002

عواد   رانیة 18075874 قریب من الجید3006.80  بـتیسمسیلت26-02-2003

غنیم   رانیة 18075875 قریب من الجید3106.40  بـتیسمسیلت25-03-2003

یحیاوي   صبرینة 18075988 قریب من الجید3206.10  بـتیسمسیلت30-01-2002

تابوني   شیماء 18075977 قریب من الجید3306.50  بـتیسمسیلت25-05-2002

رویجالي   عبد القادر 18076032 مقبول3405.40  بـالحراش13-06-2002

درقاوي   عبد القادر 18076033 جید3507.40  بـتیسمسیلت20-06-2002

بونویرة   عبد الكریم 18076043 قریب من الجید3606.40  بـتیسمسیلت29-07-2002

قاسم   عبد الحكیم 18076012 قریب من الجید3706.00  بـتیسمسیلت05/01/03

دول   عبد االلھ 18075999 جید3807.00  بـتیسمسیلت06-03-2003

ناشف   عز الدین 18076071 مقبول3905.60  بـتیسمسیلت18-08-2001

لبون   علي 18076076 جید جدا4008.70  بـتیسمسیلت21-06-2002

عازب   عبد الھادي 18076065 قریب من الجید4106.40  بـتیسمسیلت27-07-2002

حاللس   عیسى 18076084 مقبول4205.20  بـتیسمسیلت28-07-2002

محمد الشریف   فاطمة 18076097 جید جدا4308.70  بـتیسمسیلت03-09-2002

بوشارف   فاطمة 18076099 قریب من الجید4406.90  بـحمادیة08-12-2002

بكري   غنیة 18076088 قریب من الجید4506.30  بـتیسمسیلت01-01-2003

273من60الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة جمال العافري عماري | عماري | تیسمسیلت380054المؤسسة :  

مساح   جیاللي 18076384 قریب من الجید106.50  بـعماري03-11-2001

قلوح   حلیمة 18076386 مقبول205.60  بـتیسمسیلت12-01-2002

بلقبلي   إلھام 18076354 قریب من الجید306.30  بـعماري19-02-2002

بالمین   امال 18076370 جید407.90  بـعماري01-06-2002

توملي   ابو بكر 18076355 قریب من الجید506.20  بـتیسمسیلت03-07-2002

بیت   احمد زكریاء 18076360 قریب من الجید606.20  بـعماري07-08-2002

بالغجي   جھاد 18076383 جید707.40  بـعماري16-09-2002

مامش   بالل 18076378 جید807.80  بـعماري10-12-2002

سراق   رضوان 18076411 مقبول905.70  بـمھدیة28-10-2001

شبیل   دنیة 18076408 قریب من الجید1006.10  بـعماري01-02-2002

قروج   عبد القادر 18076434 ممتاز1109.20  بـتیسمسیلت28-02-2002

بوغنجة   عبد اللطیف 18076435 مقبول1205.10  بـعماري23-04-2002

رباس   عبد الباسط 18076429 مقبول1305.40  بـعماري22-05-2002

بوزار   رانیا 18076409 مقبول1405.40  بـعماري15-09-2002

سي الطیب   فاطمة 18076450 قریب من الجید1506.40  بـعماري31-10-2000

دادة   ناصر 18076478 قریب من الجید1606.70  بـعماري05-01-2002

بوغنجة   ملیكة 18076473 ممتاز1709.00  بـتیسمسیلت31-03-2002

منصور خوجة   ھند 18076485 جید جدا1808.60  بـعماري03-04-2002

نوري   وائل 18076486 جید جدا1908.00  بـتیارت23-07-2002

273من61الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة محمد بوضیاف عماري | عماري | تیسمسیلت380055المؤسسة :  

محمدي   یحي 18076502 قریب من الجید106.90  بـعماري07-02-1998

بابو   وھاب 18076500 مقبول205.40  بـعماري13-12-2001

أقیالل   وصال نور الھدى 18076498 جید جدا308.10  بـباتنة07/12/02

قعنب   یوسف الملیاني 18076506 جید جدا408.10  بـعماري26-12-2002

قعنب   أحمد 18076349 مقبول505.10  بـعماري26-04-2001

بشیري   بركاھم 18076376 جید607.10  بـعماري21-10-2001

تواب   أمال 18076351 جید707.40  بـمھدیة15-02-2002

عمران   ایة 18076372 مقبول805.80  بـتیسمسیلت09-04-2002

بن جارة   بوعالم 18076381 قریب من الجید906.60  بـعماري19-04-2002

بن جارة   بالل 18076377 جید جدا1008.20  بـتیسمسیلت16-05-2002

مصباح   إكرام منال 18076353 مقبول1105.30  بـبرج بونعامة17-05-2002

محمد شریف   أحالم 18076348 جید1207.80  بـعماري27-09-2002

أفلو   أیة 18076352 قریب من الجید1306.10  بـعماري08-10-2002

عكرمي   شیماء 18076420 مقبول1405.40  بـسیدي حسني06-03-2001

جملي   صفاء 18076426 جید جدا1508.20  بـتیسمسیلت18/04/02

كناي   شیماء 18076423 قریب من الجید1606.70  بـعماري12-05-2002

بوزرد   سھام 18076417 قریب من الجید1706.90  بـتیسمسیلت18-09-2002

زوبیدة   خدیجة 18076403 مقبول1805.60  بـالعیون11-12-2002

كناي   محمد األمین 18076467 قریب من الجید1906.00  بـعماري07-06-1998

مالل   مریم 18076472 قریب من الجید2006.20  بـعماري21-08-2000

قوادري   فاطمة 18076452 مقبول2105.20  بـتیسمسیلت17-06-2001

مالل   نور الھدى 18076481 جید2207.00  بـعماري27-02-2002

وابل   ھاجر 18076482 مقبول2305.40  بـعماري09-03-2002

مداح   لمیاء 18076462 قریب من الجید2406.20  بـعماري14-04-2002

273من62الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة محمد بوضیاف عماري | عماري | تیسمسیلت380055المؤسسة :  

سحوان   فاروق 18076449 قریب من الجید2506.30  بـعماري05-06-2002

بنوار   مروة 18076471 قریب من الجید2606.10  بـعماري08-09-2002

مداس   منیر 18076474 قریب من الجید2706.50  بـتیسمسیلت23-10-2002

بیت   محمد تقي الدین 18076469 ممتاز2809.10  بـعماري01-01-2003

عازب   فتیحة 18076456 قریب من الجید2906.60  بـعماري07-01-2003

273من63الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة حجاز علي عماري | عماري | تیسمسیلت380056المؤسسة :  

حلو   ولید 18076499 جید107.50  بـتسمسیلت04-06-2002

طموش   یوسف 18076505 جید207.70  بحكم بـعماري2003

نغاز   یعقوب 18076503 قریب من الجید306.60  بـتسمسیلت05-07-2003

طموش   ایمان 18076373 جید407.20  بـتسمسیلت05-06-1998

حجاز   اكرام 18076365 مقبول505.80  بـتسمسیلبت15-07-2003

نبار   عبد القادر 18076433 جید607.00  بـتسمسیلت02-01-2000

طموش   عبدو 18076436 جید جدا708.70  بحكم بـعماري2001

طموش   محمد أمین 18076466 جید جدا808.10  بـتسمسیلت02-07-2001

حلو   علي بلحاج 18076448 قریب من الجید906.40  بـتسمسیلت16-09-2001

حلو   فوضیل 18076458 جید1007.40  بـتسمسیلت22-09-2002

273من64الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة شعالل محمد عماري | عماري | تیسمسیلت380057المؤسسة :  

روشو   یوسف 18076504 جید جدا108.40  بـعماري04-04-1998

قلیزي   احالم 18076356 جید جدا208.30  بحكم بـعماري1998

قلیزي   احمد 18076357 جید307.80  بـتسمسیلت23-12-1999

روشو   احمد 18076359 جید جدا408.20  بـعماري09/04/2001

قلیزي   أم العلو 18076350 قریب من الجید506.30  بـعماري24-03-2002

شباح   اسامة 18076362 ممتاز609.20  بـتسمسیلت25-03-2002

بولوفة   سمیرة 18076416 جید جدا708.60  بـتسمسیلت17/08/2001

بلبیة   سعاد 18076414 قریب من الجید806.40  بـتسمسیلت19-09-2001

مزوني   كریم 18076459 جید907.50  بـعماري15-02-1999

بولوفة   موسى 18076475 ممتاز1009.10  بـتسمسیلت21-03-2000

كبدي   فتیحة 18076454 جید جدا1108.40  بـعماري23-04-2000

مزوني   میلود 18076476 جید جدا1208.50  بـسیدي عابد16-09-2001

273من65الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة دردار صالح عماري | عماري | تیسمسیلت380058المؤسسة :  

بن عشیش   الطیب 18076367 قریب من الجید106.20  بـمھدیة22-01-1999

قنوص   اكرام فاطمة 18076366 مقبول205.50  بـعماري02/06/00

فدول   امال 18076368 قریب من الجید306.60  بـعماري07-11-2000

حاج شعیب   امینة 18076371 جید407.30  بـمھدیة04-08-2001

توراق   امال 18076369 جید507.60  بـعماري23-08-2001

بلقبلي   ایمن 18076375 جید جدا608.00  بـتیسمسیلت10-01-2003

بلقبلي   رضا 18076410 قریب من الجید706.70  بـتیارت15-08-2000

عوید   عبد العزیز 18076432 جید جدا808.10  بـمھدیة23-11-2000

ریان   خدیجة 18076401 جید907.10  بحكم بـعماري2002

بلقبلي   حمزة 18076398 قریب من الجید1006.80  بـعماري12-05-2002

عمران   شمس الدین 18076419 مقبول1105.50  بـعماري30-08-2002

دالل   عثمان 18076437 مقبول1205.90  بـعماري27-09-2002

عمران   حنان 18076399 قریب من الجید1306.60  بـعماري26-03-2003

مالح   محمد 18076464 جید1407.70  بـلرجام25-02-2000

دحمون   فاطمة 18076451 قریب من الجید1506.00  بـعماري21-12-2000

قنوس   لحسن 18076460 مقبول1605.70  بـعماري16-04-2001

273من66الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة ابركان العربي عماري | عماري | تیسمسیلت380061المؤسسة :  

بابو   اكرام 18076364 قریب من الجید106.30  بـعماري02-02-2002

فداني   بوعالم 18076380 جید جدا208.50  بـعماري13-03-2002

واجر   احمد نور االسالم 18076361 قریب من الجید306.10  بـعماري27-06-2002

شبیل   حلیمة 18076387 مقبول405.60  بـعماري29-12-2002

فداني   دنیا 18076407 مقبول505.30  بـعماري18-02-2001

فوداد   شیماء 18076421 قریب من الجید606.20  بـتیسمسیلت03-06-2001

نوقال   سھیلة 18076418 قریب من الجید706.40  بـعماري22-11-2001

مجداري   صابر ایوب 18076424 مقبول805.50  بـتیسمسیلت12-04-2002

كویني   خیرة 18076406 مقبول905.30  بـعماري26-05-2002

معزوز   رقیة 18076412 جید1007.40  بـعماري24-06-2002

مندي   سفیان 18076415 مقبول1105.70  بـعماري06-08-2002

حسام   خلیفة 18076405 مقبول1205.30  بـعین طایة21-10-2002

العبادي   صارة 18076425 مقبول1305.40  بـعماري26-10-2002

نوقال   سارة میمونة 18076413 قریب من الجید1406.10  بـتیارت20/11/02

مساھل   نعیمة 18076479 مقبول1505.10  بـمھدیة21-11-1999

فادن   فھیمة 18076457 مقبول1605.30  بـعماري11-04-2002

شافع   محمد امین 18076468 قریب من الجید1706.90  بـعماري09-05-2002

جطي   فاطمة 18076453 جید1807.70  بـعماري15-10-2002

قادوش   وصال سلسبیل 18076487 جید جدا1908.70  بـتیسمسیلت25-11-2002

273من67الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة نعناع محمد عماري | عماري | تیسمسیلت380062المؤسسة :  

معدن   جمیلة 18076382 جید107.60  بـمھدیة12-12-2002

جطي   اسالم 18076363 جید جدا208.00  بـتیسمسیلت04-04-2003

بن سعدة   طاھر 18076427 ممتاز309.30  بـمھدیة25-08-1998

بنوار   محمد 18076465 قریب من الجید406.30  بـتیسمسیلت05-12-2001

بن حلیة   ھبة هللا 18076484 ممتاز509.30  بـتیسمسیلت03-01-2003

فداني   ھارون 18076483 مقبول605.60  بـتیسمسیلت21-08-2003

273من68الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة مبرك محمد المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380073المؤسسة :  

بوزیان   بشرى 18076546 مقبول105.90  بـتیسمسیلت06-07-1999

میسوم   الطیب 18076535 قریب من الجید206.40  بـلرجام15-02-2001

لعناني   أحمد 18076517 جید307.10  بـتیسمسیلت08-03-2001

بوزیان   أسامة 18076518 مقبول405.20  بـعماري28-03-2001

خدیمي   بالل 18076549 مقبول505.60  بـالجزائر31-01-2003

حسن   علي 18076598 قریب من الجید606.00  بـعماري12/12/98

عبد الرحمان   فاطمة 18076604 قریب من الجید706.90  بـتیسمسیلت31/01/02

بن شھرة   سمیة 18076580 جید جدا808.70  بـتیسمسیلت01-02-2002

حلیمي   فاطمة 18076605 جید907.40  بـعماري12-02-2002

شھرة   رفیق 18076577 مقبول1005.00  بـلرجام02-03-2002

مداس   دنیا 18076574 مقبول1105.10  بـالمعاصم30-04-2002

رابحي   عماد الدین 18076599 جید1207.90  بـمھدیة28-07-2002

عبد الرحمن   طاطة 18076584 مقبول1305.60  بـتیسمسیلت06-11-2002

خدیم   عبد القادر 18076593 مقبول1405.40  بـتیسمسیلت12-01-2003

عبد الحمان   صونیة 18076583 قریب من الجید1506.00  بـالمعاصم25-01-2003

بوزیان   لویزة 18076632 قریب من الجید1606.30  بـتیسمسیلت15-12-2000

عبد الرحمان   نوال 18076652 مقبول1705.30  بـتیسمسیلت17-01-2001

جیاللي   فوزیة 18076630 مقبول1805.00  بـتیسمسیلت11-07-2001

بوبكر   نورة 18076655 قریب من الجید1906.70  بـتیارت03-03-2002

عجیر   فاطمة الزھراء 18076619 قریب من الجید2006.30  بـالمعاصم02-04-2002

بوبكر   محمد جمال الدین 18076641 ممتاز2109.50  بـتیسمسیلت18-04-2002

بابا   فاطمة الزھرة 18076623 قریب من الجید2206.90  بـلرجام23-09-2002

سافیر   نورالھدى 18076654 قریب من الجید2306.20  بـتیسمسیلت06-10-2002

بن شھرة   فاطمة 18076617 مقبول2405.40  بـعماري26-11-2002

273من69الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة مبرك محمد المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380073المؤسسة :  

مداح   فاطمة الزھراء 18076620 قریب من الجید2506.80  بـالمعاصم12/01/03

قدوري   یوسف 18076674 قریب من الجید2606.20  بـالمعاصم19-01-1998

273من70الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة رابحي عبدالقادر المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380074المؤسسة :  

بوصوار   العید 18076537 مقبول105.10  بـتیسمسیلت25-12-2000

حاللي   بوعالم 18076552 مقبول205.40  بـتیسمسیلت10-12-2001

بن شھرة   الزھرة 18076534 جید307.30  بـتیسمسیلت11/03/02

مداح   صابرین 18076582 قریب من الجید406.10  بـتیسمسیلت05/02/01

میمون   عبد القادر 18076590 جید جدا508.50  بـتیسمسیلت04-03-2002

حاللي   دنیا 18076573 قریب من الجید606.30  بـتیسمسیلت09/03/02

مخطاري   خالد 18076570 جید جدا708.40  بـعماري23-05-2002

میمون   عبد القادر 18076591 قریب من الجید806.10  بـتیسمسیلت19-11-2002

مداح   فاطیمة 18076624 مقبول905.50  بحكم بـالمعاصم2001

حالي   مراد 18076642 جید1007.30  بـتیسمسیلت02-02-2002

حاللي   محمد 18076636 مقبول1105.60  بـتیسمسیلت09-03-2002

میمون   نادیة 18076648 جید1207.40  بـالمعاصم10-08-2002

273من71الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة ھواري عابد المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380075المؤسسة :  

عدة   احمد 18076523 جید107.60  بـالمعاصم23-06-2001

بلقاسم   حكیم 18076555 قریب من الجید206.20  بـعماري06-08-2002

صحراوي   عبد القادر 18076589 مقبول305.10  بـعماري16-06-2000

عومر   عبد هللا 18076595 جید407.20  بـتیسمسیلت02-08-2001

بن عمارة   فاطمة 18076602 مقبول505.40  بـعماري11-08-2001

سعیدي   فاطمة الزھراء 18076618 قریب من الجید606.30  بـالمعاصم31-07-1999

مزیان   فاطمة الزھرة 18076621 قریب من الجید706.50  بـعماري04-01-2001

رزقي   ملیكة 18076645 جید جدا808.30  بـعماري04-05-2002

عیدات   ھجیرة 18076656 جید جدا908.70  بـتیسمسیلت22-07-2002

وذان   نجوى 18076650 جید جدا1008.50  بـعماري22-09-2002

صحراوي   نادیة 18076649 جید جدا1108.50  بـعماري23-09-2002

صحراوي   یزید 18076673 جید جدا1208.50  بـتیسمسیلت25-06-2002

273من72الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة مدرس الطیب المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380076المؤسسة :  

شوقي   بن عطیة 18076550 جید107.10  بـبوقرة16-04-2001

قجام   اسماعیل 18076527 جید207.60  بـعماري18-09-2001

بوزار   بالل 18076548 جید307.60  بـعماري26-01-2002

سافیر   المداني 18076539 جید407.40  بـالمعاصم27-04-2002

منصوري   ایمن تقي الدین 18076542 جید507.60  بـعماري26-10-2002

بلعسل   اسماء 18076525 جید جدا608.60  بـتیسمسیلت30-01-2003

منصوري   رابح 18076575 مقبول705.10  بـتیسمسیلت31-10-2002

بن عودة   خلفة 18076571 قریب من الجید806.80  بـسیدي حسني19-11-2002

عدة   عماد الدین 18076600 قریب من الجید906.20  بـعماري29-03-2003

عوار   محمد 18076635 قریب من الجید1006.10  بـعماري02-03-2002

عمیمر   فتیحة 18076628 جید1107.40  بـتیسمسیلت06-05-2002

273من73الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة ماحي عابد المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380077المؤسسة :  

سي قدور   بشرة 18076545 مقبول105.30  بـعماري11-11-2002

برزان   احمد 18076524 مقبول205.30  بـعماري12-11-2002

محوز   اسماعیل 18076528 قریب من الجید306.40  بـعماري04-03-2003

ھناد   اكرام 18076531 ممتاز409.00  بـعماري23-07-2003

قاسیمي   خیرة 18076572 مقبول505.50  بـعماري21-07-2001

سي قدور   عز الدین 18076597 مقبول605.70  بـعماري11-03-2002

سي قدور   محمد امین 18076640 مقبول705.30  بـعماري12-04-2001

بوزار   محمد 18076637 قریب من الجید806.30  بـتیارت23-03-2003

سھلي   محمد 18076638 جید907.90  بـعماري19-05-2003

شعیب   وسام 18076668 قریب من الجید1006.40  بـعماري11-03-2003

273من74الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عدة بن شھرة المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380078المؤسسة :  

بن شھرة   المختار 18076538 مقبول105.20  بـلرجام01-05-2000

شوقراني   الخالدیة 18076533 جید جدا208.30  بـلرجام02-01-2002

بلعربي   حكیمة 18076556 جید307.90  بـلرجام12-01-2002

شھرة   اكرام 18076530 جید جدا408.40  بـسدي العنتري05-05-2002

سعیدي   بختة 18076543 جید جدا508.60  بـلرجام31-10-2002

شایب   عبد الرحیم 18076586 قریب من الجید606.50  بـبملیانة15-01-2001

شقراني   رقیة 18076578 جید جدا708.10  بـسیدي العنتري18-03-2002

شقراني   رزیقة 18076576 ممتاز809.00  بـلرجام16-09-2002

عدة   حیاة 18076569 جید جدا908.00  بـعماري20-10-2002

بن شھرة   فتحي 18076627 جید1007.00  بـسیدي العنتري13-10-2002

سنوسي   وھیبة 18076671 جید1107.50  بـسیدي العنتري03-05-1999

سنوسي   یوسف 18076675 جید1207.10  بـالمعاصم31-07-1999

شھرة   یاسین 18076672 قریب من الجید1306.10  بـسیدي العنتري04-07-2000

273من75الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة قاسم عمار المعاصم | المعاصم | تیسمسیلت380079المؤسسة :  

عوار   احالم 18076522 جید107.00  بـعماري10-02-2000

عوار   امال 18076541 مقبول205.20  بـعماري18/03/01

عوار   ابرھیم 18076521 جید307.10  بـتیسمسیلت23-08-2001

سافیر   الجیاللي 18076532 جید جدا408.30  بـالمعاصم22-09-2001

الحاج قدور   حبیبة 18076554 مقبول505.00  بـعماري09-01-2002

عوار   بخولة 18076544 جید607.10  بـلرجام23-02-2002

إكرام‘   بن عودة  18076520 قریب من الجید706.80  بـالمعاصم29-08-2002

الحاج قدور   بن عودة 18076551 مقبول805.30  بـتیسمسیلت22-02-2003

سافیر   عبد الحق 18076585 مقبول905.30  بـالمعاصم20-10-2001

خاوي   فاطمة 18076603 مقبول1005.70  بـالمعاصم19-01-2002

الحاج قدور   عبد السالم 18076587 قریب من الجید1106.00  بـعماري21-06-2002

سافیر   شیخ 18076581 جید جدا1208.50  بـتیسمسیلت02/10/02

بن عودة   لیلى 18076633 قریب من الجید1306.00  بـعماري26-02-2002

عوار   فایزة 18076626 جید1407.90  بـعماري26-04-2002

عوار   نوال 18076653 مقبول1505.80  بـلرجام27-01-2003

الحاج قدور   ولید 18076670 جید1607.90  بـتیسمسیلت03-02-2002

قاسم   ھناء 18076667 جید جدا1708.50  بـعماري23-06-2002

273من76الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 |  مدرسة ساھد ابو القاسم اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380090المؤسسة :  

أحالم   عصار 18076866 مقبول105.00  بـاوالد بسام13-03-2000

العارف   عز الدین 18076862 قریب من الجید206.00  بـاوالد بسام07-09-2000

بوعنام   عز الدین 18076863 قریب من الجید306.90  بـاوالد بسام11-02-2002

متنة   عبیر 18076861 جید جدا408.30  بـتیسمسیلت15-03-2002

ناجي   عبد المجید 18076860 جید جدا508.20  بـتیسمسیلت27-06-2002

محمدي   عیسى 18076873 جید607.70  بـخمیستي21-07-2002

بوسرین   عبد القادر 18076855 مقبول705.20  بـتیسمسیلت22-09-2002

شداد   عبد العزیز 18076849 جید807.40  بـتیسمسیلت21-10-2002

مكبرت   محمد 18076917 مقبول905.50  بـاوالد بسام07-06-1999

شتوي   فضیلة 18076906 مقبول1005.10  بـأوالد بسام22-01-2000

رتیعات   محمد كریم 18076925 جید1107.20  بـتیسمسیلت18-05-2002

قاید   فایزة 18076897 جید1207.20  بـاوالد بسام07-08-2002

بكي   فاطمة منال 18076896 جید جدا1308.10  بـتیسمسیلت21-08-2002

رتعات   فلایر 18076904 جید جدا1408.10  بـتیسمسیلت01/11/02

غالم   نور الھدى 18076951 مقبول1505.10  بـتیسمسیلت08-06-2001

عشیش   نعیمة 18076946 مقبول1605.30  بـأوالد بسام25/09/01

شریط   نورة 18076957 جید1707.50  بـتیسمسیلت27-02-2002

سامي   نور الھدى حلیمة 18076955 جید جدا1808.80  بـتیسمسیلت17-07-2002

بوادو   وصال .زینب 18076966 جید جدا1908.70  بـتیسمسیلت11/09/02

سحینین   ھجیرة 18076958 مقبول2005.80  بـتیسمسیلت25-09-2002

ریاح   نور الھدى 18076953 جید جدا2108.30  بـتیسمسیلت07-12-2002

مبشیش   یوسف 18076973 جید جدا2208.40  بـتیسمسیلت16-12-2002

الفي   إیناس 18076714 جید2307.90  بـتیسمسیلت07-01-2002

بضة   إكرام 18076708 جید2407.90  بـتیسمسیلت24-01-2002

273من77الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 |  مدرسة ساھد ابو القاسم اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380090المؤسسة :  

غانس   أكرام 18076697 قریب من الجید2506.00  بـاوالد بسام11-02-2002

شتوي   إلھام 18076710 جید2607.80  بـتیسمسیلت16-02-2002

شھبار   ابراھیم 18076716 مقبول2705.30  بـاوالد بسام31-08-2002

سیفو   تركیة 18076753 جید2807.10  بـاوالد بسام13-02-2002

عشار   حبیبة 18076765 ممتاز2909.10  بـاوالد بسام07-03-2002

بالي   جمال 18076761 مقبول3005.90  بـاوالد بسام14-04-2002

لداوي   الھواریة 18076743 مقبول3105.80  بـتیسمسیلت11/08/02

دربال   توفیق 18076757 مقبول3205.70  بـاوالد بسام18-09-2002

بوادو   سید أحمد 18076808 مقبول3305.90  بـتیسمسیلت24-01-2001

بوادو   شیماء 18076816 قریب من الجید3406.50  بـاوالد بسام28-07-2001

سیفو   رشید 18076794 قریب من الجید3506.30  بـاوالد بسام13-03-2002

دربال   سمراء 18076804 قریب من الجید3606.40  بـأوالد بسام08-06-2002

كامل   سھیلة 18076807 جید جدا3708.10  بـتیسمسیلت24-10-2002

273من78الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بوشعالة قویدر اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380091المؤسسة :  

دمري   عبد القادر 18076853 مقبول105.20  بـأوالد بسام27-02-1999

قادي   فؤاد 18076875 مقبول205.00  بـأوالد بسام18-05-1999

موكلي   عماد 18076871 جید جدا308.30  بـأوالد بسام27-10-2001

ربحي   عصام 18076867 جید جدا408.40  بـتیسمسیلت27-06-2002

العیداوي   عمر 18076872 جید507.00  بـأوالد بسام21-11-2002

مباركي   عبد الرؤوف 18076844 جید607.00  بـتیسمسیلت26-12-2002

دمري   عبد الحفیظ 18076841 جید جدا708.40  بـتیسمسیلت28-12-2002

صولة   عبد القادر بن شھرة 18076856 جید807.10  بـتیسمسیلت24-04-2003

عبان   فاروق 18076887 جید907.00  بـأوالد بسام26-06-1999

قصار   قادة 18076912 جید جدا1008.20  بـتیسمسیلت12-12-2001

واكد   فاطمة 18076890 جید جدا1108.60  بحكم بـوالد بسام2002

شاري   فتحي 18076899 قریب من الجید1206.20  بـتیسمسیلت18-03-2002

نبري   فیصل 18076910 جید جدا1308.40  بـتیسمسیلت22-08-2002

عادل   فاطمة زھراء 18076895 جید1407.10  بـتیسمسیلت13-01-2003

زعتر   نوح ھیثم 18076948 قریب من الجید1506.40  بـمھدیة15-07-2002

عبة   نور الھدى 18076952 جید1607.20  بـأوالد بسام17-08-2002

یعقر   أحمد 18076690 جید1707.80  بـتیسمسیلت20-01-2000

كیرد   أم الخیر 18076699 جید1807.20  بـاوالد بسام21/10/01

داید   الجیاللي 18076723 قریب من الجید1906.30  بـبني شعیب24-11-2001

لداوي   أسامة 18076693 مقبول2005.90  بـأوالد بسام13-01-2002

زكري   أمینة 18076700 جید جدا2108.60  بـأوالد بسام02-02-2002

برشي   أحالم 18076689 قریب من الجید2206.40  بـتیسمسیلت11-05-2002

صولة   أشواق 18076696 جید جدا2308.50  بـتیسمسیلت14-07-2002

بضة   أسامة 18076694 جید جدا2408.10  بـتیسمسیلت01-10-2002

273من79الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة بوشعالة قویدر اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380091المؤسسة :  

فدول   أیوب 18076705 جید جدا2508.00  بـتیسمسیلت13-11-2002

بلجوھر   أیوب 18076706 قریب من الجید2606.70  بـتیسمسیلت21-01-2003

غمار   حنیفة 18076771 جید2707.40  بـاوالد بسام11/01/01

بنود   جمال 18076759 مقبول2805.70  بـاوالد بسام05-04-2001

متنة   توفیق 18076756 ممتاز2909.30  بـتیسمسیلت08-07-2002

بضة   الیاس 18076744 جید جدا3008.00  بـتیسمسیلت03-08-2002

بنود   خالد 18076775 جید3107.80  بـأوالد بسام08-08-2002

بدة   توفیق 18076758 جید3207.60  بـشلف18-11-2002

بضة   سید أحمد 18076809 جید3307.30  بـتیسمسیلت25-09-2001

ناشف   سیف الدین عبد القادر 18076812 جید جدا3408.60  بـتیسمسیلت01-08-2002

نبري   شفیقة 18076813 جید3507.80  بـتیسمسیلت10-11-2002

زغاري   سید أحمد 18076810 قریب من الجید3606.70  بـأوالد بسام02-12-2002

قدوم   خدیجة 18076787 جید3707.00  بـتیسمسیلت26-12-2002

ساكو   سماح 18076803 جید3807.90  بـتیسمسیلت07-01-2003

273من80الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة ام العلو اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380092المؤسسة :  

میس   عبد السالم 18076848 قریب من الجید106.80  بـأوالد بسام25-03-2000

نوقار   عائشة 18076840 جید207.00  بـتیسمسیلت13-02-2002

نوقار   عبد الرحمان 18076845 جید307.30  بـتیسمسیلت13/02/02

مداحي   عبد الغاني 18076850 ممتاز409.00  بـتیسمسیلت20-07-2002

بوخاري   عبد الغني 18076851 جید جدا508.20  بـتیسمسیلت03-10-2002

نوقار   فیصل 18076909 جید607.10  بـتیسمسیلت06-01-2001

نواوي   لخضر 18076915 ممتاز709.00  بـالجلفة13-07-2002

بدراني   مریم 18076936 مقبول805.50  بـتیسمسیلت08-10-2002

قدوس   أكرم عبد المجید 18076698 جید907.50  بـتیسمسیلت14-05-2002

بستاني   أیة 18076701 قریب من الجید1006.00  بـتیسمسیلت09-07-2002

میس   حنان 18076769 قریب من الجید1106.70  بـتیسمسیلت05-02-2002

دھان   بلقاسم 18076748 جید1207.00  بـالقلیعة22-06-2002

صمار   حنان 18076770 مقبول1305.80  بـأوالد بسام25-06-2002

بعزیة   صابرینة 18076820 مقبول1405.90  بـتیسمسیلت04-11-2000

میس   خدیجة 18076786 جید1507.10  بـتیسمسیلت19-05-2002

273من81الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة طرباجة اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380093المؤسسة :  

عاید   غنیة 18076874 مقبول105.20  بـلرجام11-04-1998

نیشد   لویزة 18076916 مقبول205.30  بـاوالد بسام16-01-2002

شوشان   فاطمة الزھرة 18076893 مقبول305.20  بـاوالد بسام03-03-2002

ماشو   فاطمة 18076891 قریب من الجید406.20  بـتیسمسیلت25-03-2002

رقاد   فوزیة 18076908 جید507.10  بـتیسمسیلت25-04-2002

نوري   فاطمة الزھرة 18076894 قریب من الجید606.50  بـتیسمسیلت10-11-2002

لعلق   نور الدین 18076949 مقبول705.30  بـاوالد بسام09-04-1999

صاري   الجیاللي 18076724 مقبول805.30  بـاوالد بسام05-01-2002

جبار   إیمان 18076713 قریب من الجید906.20  بـاوالد بسام13-11-2002

منیعة   احمد 18076718 مقبول1005.60  بـاوالد بسام09-02-2003

زدك   حمید 18076767 قریب من الجید1106.20  بـاوالد بسام19-02-1999

العمري   الزھرة 18076739 مقبول1205.90  بـتیسمسیلت10-01-2000

دالل   الھواري 18076741 جید1307.50  بـاوالد بسام20-01-2002

داحي   الھواري 18076742 مقبول1405.40  بـتیسمسیلت12-02-2002

شریط   سعیدة 18076798 جید جدا1508.40  بحكم بـبني شعیب1997

بوضیاف   ع الباسط 18076825 قریب من الجید1606.50  بـاوالد بسام26-02-2002

رھاز   رضا 18076795 قریب من الجید1706.20  بـتیسمسیلت18-09-2002

قبال   سعاد 18076797 قریب من الجید1806.00  بـاوالد بسام07-12-2002

273من82الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیدي عبدالرحمان اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380094المؤسسة :  

عاصي   علي 18076869 مقبول105.70  بـتیسمسیلت21-03-2000

مزاوي   محمد 18076920 جید207.50  بـتیسمسیلت30-04-2003

ربحي   صالح 18076822 جید جدا308.10  بـتیسمسیلت06-10-2002

عنون   رزیقة 18076793 مقبول405.20  بـتیسمسیلت15-05-2003

273من83الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة علي باي اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380095المؤسسة :  

العیداوي   عبد الحق 18076842 مقبول105.90  بـأوالد بسام20-04-2001

داعیش   عالء الدین 18076868 قریب من الجید206.70  بـتیسمسیلت12-06-2002

العافر   عز الدین 18076864 جید جدا308.70  بـاوالد بسام20-06-2002

نقي   عبد الرزاق 18076847 مقبول405.30  بـتیسمسیلت20-12-2002

دحماني   فتیحة 18076900 مقبول505.00  بـأوالد بسام12-05-1999

نایب   فتیحة 18076901 قریب من الجید606.20  بـاوالد بسام19-10-1999

وسار   فضیلة 18076907 قریب من الجید706.60  بـأوالد بسام13-01-2002

قوفي   فتیحة 18076902 جید جدا808.00  بـبني لحسن22-04-2002

عدلي   محمد أمین 18076922 جید907.60  بـالعیون08/11/02

دم   فایزة 18076898 قریب من الجید1006.70  بـتیسمسیلت23-11-2002

ریاح   فتیحة 18076903 جید1107.70  بـتیسمسیلت13-12-2002

طبول   نجاة 18076943 مقبول1205.80  بـأوالد بسام02-06-2002

سكري   وردیة 18076964 جید1307.40  بـاوالد بسام07-06-2002

العجالي   یونس 18076974 جید1407.90  بـاوالد بسام20-06-2002

لمالي   یمینة 18076969 مقبول1505.70  بـاوالد بسام28-07-2002

قباز   نعیمة 18076947 قریب من الجید1606.20  بـثنیة الحد09-11-2002

كامل   یونس 18076975 قریب من الجید1706.80  بـتیسمسیلت27-11-2002

دھلي   منال 18076938 قریب من الجید1806.10  بـاوالد بسام01-03-2003

غزلي   أحمد 18076692 قریب من الجید1906.00  بـتیسمسیلت15-04-2001

شتوي   إیمان 18076711 جید2007.80  بـاوالد بسام09-06-2002

طیبي   إكرام 18076709 مقبول2105.40  بـتیسمسیلت14-07-2002

بدارني   توفیق 18076755 جید جدا2208.00  بـاوالد بسام30-06-2002

وسار   جمیلة 18076764 مقبول2305.40  بـأوالد بسام18/10/02

دھان   بشیر 18076747 جید2407.60  بـتیسمسیلت22-12-2002

273من84الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة علي باي اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380095المؤسسة :  

محمدي   بوزیان 18076752 مقبول2505.80  بـاوالد بسام19-01-2003

بوصاعو   خیرة 18076789 قریب من الجید2606.60  بحكم بـاوالد بسام2002

بضة   شمس 18076814 قریب من الجید2706.80  بـاوالد بسام28-04-2002

فصیح   زھرة 18076796 قریب من الجید2806.00  بـاوالد بسام05-05-2002

العافر   خیرة 18076790 ممتاز2909.00  بـاوالد بسام20-06-2002

عادل   صابرین 18076819 مقبول3005.20  بـتیسمسیلت19-08-2002

شھات   خولة 18076788 جید جدا3108.50  بـخمیستي18-09-2002

273من85الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة شتوي احمد اوالد بسام | اوالد بسام | تیسمسیلت380096المؤسسة :  

كریمي   كلثوم 18076914 مقبول105.10  بـتیسمسیلت26-01-1999

ناجي   محمد 18076918 مقبول205.30  بـاوالد بسام21/06/00

لماني   فلایر نورة 18076905 قریب من الجید306.00  بـتیسمسیلت20/09/01

مشیش   فادیة منال 18076886 ممتاز409.10  بـتیسمسیلت18/02/02

تباق   محمد األمین 18076923 قریب من الجید506.10  بـتیسمسیلت18-03-2002

رتیعات   فاطمة الزھراء 18076892 جید607.80  بـاوالد بسام06-06-2002

بنود   یوسف 18076970 قریب من الجید706.50  بـاوالد بسام17-01-2000

وسار   ھیشام 18076961 مقبول805.80  بـتیسمسیلت23-12-2000

علي باي   نور الھدى شیماء 18076956 مقبول905.20  بـاوالد بسام27-05-2002

قادي   نور الھدى 18076954 جید جدا1008.70  بـتیسمسیلت01-01-2003

معبد   اسامة ع العزیز 18076719 قریب من الجید1106.30  بـتیسمسیلت27-09-2002

عبدیش   ایمن 18076746 قریب من الجید1206.40  بـبرج بونعمة23-05-2001

شعشوع   العالیة 18076740 جید جدا1308.00  بـاوالد بسام02-05-2002

غالم   تركیة 18076754 جید جدا1408.00  بـاوالد بسام20-05-2002

العبري   جمیلة 18076763 ممتاز1509.30  بـتیسمسیلت02-07-2002

رمادة   ایمان 18076745 مقبول1605.20  بـاوالد بسام16-08-2002

عیاد   سید علي 18076811 جید جدا1708.20  بـاوالد بسام19-07-2002

شعشو   صباح 18076823 جید1807.80  بـاوالد بسام06-09-2002

273من86الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة مدرس الطیب سیدي عابد | سیدي عابد | تیسمسیلت380109المؤسسة :  

مقار   نعیمة 18077088 قریب من الجید106.40  بـتیسمسیلت06-01-2001

العاللي   یاسین 18077097 جید207.40  بـسیدي عابد15-01-2001

العاللي   نعیمة 18077091 جید جدا308.20  بـتیسمسیلت24-10-2001

قادوم   خالد 18077012 مقبول405.90  بـتیسمسیلت14-02-1999

شنوري   بولنوار 18076999 جید جدا508.20  بـسیدي عابد02-03-1999

دھان   اسماعیل 18076990 مقبول605.80  بـسیدي عابد26-08-1999

شنوري   بشیر 18076997 قریب من الجید706.50  بـسیدي عابد05-03-2000

لعاللي   جمعة 18077003 جید807.10  بـتیسمسیلت11-04-2001

دھان   سھام 18077025 مقبول905.90  بـتیسمسیلت21-07-2001

شنوري   حنان 18077007 جید جدا1008.80  بـسیدي عابد17-12-2001

العاللي   زیتوني 18077019 جید1107.80  بـسیدي عابد08/01/02

مدرس   توفیق 18077002 قریب من الجید1206.80  بـسیدي عابد19-03-2002

مقدود   اسامة 18076988 جید1307.80  بـتیسمسیلت06-06-2002

بقدي   حوریة 18077010 جید جدا1408.60  بـسیدي عابد09-10-2002

لعاللي   نجیب 18077075 جید1507.30  بـسیدي عابد26-06-1999

عبة   موحبیب 18077070 مقبول1605.20  بـتیسمسیلت02-10-2000

بقدي   كریمة 18077061 قریب من الجید1706.70  بـتیسمسیلت10-12-2001

شریط   عبد العزیز 18077046 جید جدا1808.40  بـتیسمسیلت08-02-2002

بلعطاف   عبد العزیز 18077047 قریب من الجید1906.20  بـالبلیدة11-03-2002

منصوري   شیماء 18077040 جید2007.40  بـتیسمسیلت17-07-2002

العاللي   موسى 18077071 جید2107.80  بـتیسمسیلت25-10-2002

273من87الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة اوالد عبدهللا سیدي عابد | سیدي عابد | تیسمسیلت380110المؤسسة :  

ربیع   نعیمة 18077090 قریب من الجید106.00  بـسیدي عابد01-10-2001

غالب   العید 18076993 جید207.10  بـلرجام18-01-2001

بكار   الجیاللي 18076991 جید307.80  بـتیسمسیلت02-04-2001

ربیع   حوریة 18077008 جید407.30  بـسیدي عابد11-06-2001

غالب   حمزة 18077006 جید جدا508.40  بـتیسمسیلت28-04-2002

ربیع   زكریا 18077017 جید607.50  بـتیسمسیلت02-08-2002

غزلي   فتیحة 18077057 قریب من الجید706.10  بـتیسمسیلت12-09-1998

قندول   سھیلة 18077036 جید جدا808.00  بـسیدي عابد02-08-2000

دندان   میلود 18077072 جید جدا908.10  بـسیدي عابد02-07-2001

سماتل   فتیحة 18077059 جید1007.70  بـتیسمسیلت12-06-2002

دھماس   محمد 18077066 قریب من الجید1106.90  بـتیسمسیلت19-07-2002

273من88الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة اوالد بوزید سیدي علبد | سیدي عابد | تیسمسیلت380111المؤسسة :  

بلخیر   نورة 18077094 قریب من الجید106.80  بـسیدي عابد09-05-2003

بسام   تركیة 18077001 قریب من الجید206.10  بـالرشایقة12-06-2000

غربي   امینة 18076994 جید جدا308.10  بـسیدي عابد03-10-2000

دریو   احمد 18076987 جید407.00  بـتیسمسیلت13-01-2003

حسید   عبد القادر 18077048 مقبول505.80  بـتیسمسیلت13-02-2002

273من89الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة راس المو سیدي عابد | سیدي عابد | تیسمسیلت380112المؤسسة :  

یزلي   یاسین 18077098 مقبول105.30  بـتیسمسیلت06-07-2002

زفان   سمرة 18077023 جید207.80  بـتیسمسیلت16-06-2001

یزلي   سمیرة 18077024 مقبول305.50  بـتیسمسیلت17-08-2002

عوین   اسماء 18076989 مقبول405.30  بـتیسمسیلت11-09-2002

عنون   حیاة 18077011 قریب من الجید506.30  بـتیسمسیلت06-10-2002

محرز   نادیة 18077073 قریب من الجید606.30  بـالمجبارة13-05-2002

محرز   شھرزاد 18077038 جید707.40  بـتیسمسیلت15-05-2002

شنوري   فاطمة 18077054 جید جدا808.80  بـسیدي عابد15-06-2002

بلعزوز   عبد الرحمن 18077044 مقبول905.90  بـتیسمسیلت24-10-2002

عجو   ناصر 18077074 قریب من الجید1006.70  بـتیارت24/12/02

273من90الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیدي بوجمعة سیدي عابد | سیدي عابد | تیسمسیلت380113المؤسسة :  

ھني   الطاھر 18076992 مقبول105.00  بـبني لحسن18-04-1999

معبود   سلیمان 18077022 قریب من الجید206.10  بـتیسمسیلت31-07-2001

مایدي   سفیان 18077021 مقبول305.40  بـبني لحسن08-03-2003

ھنیة   محمد 18077063 مقبول405.80  بـتیسمسیلت07-01-1999

فراج   عائشة 18077041 مقبول505.10  بـتیسمسیلت23-12-2001

لعكاف   فاطمة 18077053 جید607.00  بـتیسمسیلت03-01-2002

قلقال   عابد 18077042 قریب من الجید706.70  بـتیسمسیلت04-12-2003

273من91الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الدوایات سیدي عابد | سیدي عابد | تیسمسیلت380114المؤسسة :  

دباع   یوسف 18077099 جید جدا108.40  بـبني لحسن12-03-2002

نقاب   یوسف 18077100 جید207.90  بـبرج بونعامة19-05-2002

داھل   نصیرة 18077087 جید جدا308.40  بـبني لحسن16-08-2002

میشالي   خیرة 18077014 جید جدا408.20  بـبني لحسن24/09/01

منا د   أحمد أمین 18076986 جید جدا508.20  بـلرجام12-03-2002

بلعید   زھرة 18077018 جید607.90  بـبني لحسن20-04-2002

دف   حوریة 18077009 جید جدا708.10  بـبني لحسن05-05-2002

بلعید   محمد 18077064 قریب من الجید806.60  بـبني لحسن15-04-2000

دف   محمد 18077065 جید907.80  بـبني لحسن07-03-2001

بلعید   شھیرة 18077039 قریب من الجید1006.30  بـبني لحسن08-02-2002

دف   كریمة 18077062 جید1107.50  بـبرج بونعامة23-08-2002

عبدوس   علي 18077050 جید1207.70  بـبرج بونعامة25-10-2002

جراد   كریم 18077060 جید جدا1308.10  بـبرج بونعامة07-03-2003

273من92الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الدیالم سیدي عابد | سیدي عابد | تیسمسیلت380116المؤسسة :  

بلمادي   نعیمة 18077089 مقبول105.70  بـسیدي عابد29-04-2001

عبدوني   خدیجة 18077013 جید207.60  بـتیسمسیلت17-09-2000

رزیق   حكیمة 18077005 جید307.60  بـسیدي عابد15-03-2002

ترباح   تاج الدین 18077000 جید407.20  بـتیسمسیلت04-02-2003

ساس   عبد العزیز 18077045 مقبول505.80  بـسیدي عابد26-03-2001

بلمادي   شرین 18077037 مقبول605.90  بـلرجام04-10-2003

273من93الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بني جرتن سیدي عابد | سیدي عابد | تیسمسیلت380117المؤسسة :  

شعشوع   نوریة 18077095 جید جدا108.70  بـبرج بونعامة13-07-2001

شعبة   ھدى 18077096 قریب من الجید206.80  بحكم بـسیدي عابد2002

شعبة   امینة 18076995 جید307.00  بـسیدي عابد20-02-2001

شبوب   بن حلیمة 18076998 قریب من الجید406.70  بـسیدي عابد06-06-2002

شبوب   براھیم 18076996 مقبول505.40  بـسیدي عابد10-09-2003

شعشوع   عاشورة 18077043 قریب من الجید606.40  بـسیدي عابد24-05-1999

شعشوع   فتیحة 18077058 جید707.60  بـسیدي عابد06-04-2001

شعبة   عشورة 18077049 جید807.60  بـسیدي عابد30-04-2001

شعشوع   عمر 18077051 جید907.10  بـسیدي عابد17-02-2002

بوحاسي   عیدة 18077052 قریب من الجید1006.00  بـسیدي عابد08-03-2002

273من94الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بودویسة عبدالقادر خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380130المؤسسة :  

سكین   عبد هللا 18077461 قریب من الجید106.70  بـخمیستي27-08-1999

شھبار   عبد النور 18077467 مقبول205.20  بـتیسمسیلت14-06-2001

بلعیدي   صوریا 18077411 جید307.60  بـسور الغزالن13-01-2002

حمیس   عبد الرزاق 18077435 قریب من الجید406.10  بـمعسكر31-01-2002

حسوني   عبد الباسط 18077416 مقبول505.60  بـخمیستي03-03-2002

العصفورة   علي 18077476 قریب من الجید606.60  بـخمیستي11-03-2002

بربار   عبد الوھاب 18077469 قریب من الجید706.10  بـخمیستي14/03/02

بن مریلي   عصام بودربالة 18077474 مقبول805.80  بـخمیستي14-07-2002

فندیل   غنیة 18077489 مقبول905.70  بـخمیستي10-10-2002

بشیر باي   عبد الباسط 18077417 قریب من الجید1006.00  بـخمیستي23-02-2003

بربارة   عبد هللا كمال 18077464 جید جدا1108.10  بـالعیون26-06-2003

بسباس   مونیة 18077586 مقبول1205.30  بـخمیستي27-04-2001

عیساوي   وردة نسرین 18077632 جید1307.00  بـخمیستي13-09-2002

خبوز   محمد إسالم 18077546 جید جدا1408.40  بـخمیستي13-10-2002

ھنیني   منیر عبد اللطیف 18077585 جید1507.20  بـخمیستي28/10/02

حمیس   نسرین 18077598 مقبول1605.60  بـخمیستي01-02-2003

ترقو   فتیحة 18077513 قریب من الجید1706.00  بـتیسمسیلت20-02-2003

برویشي   لمیاء 18077529 جید1807.70  بـتیسمسیلت03-03-2003

زیاني   لیلیا 18077530 جید1907.60  بـتالغ02-07-2003

غلیب   ماریا نور الھدى 18077532 مقبول2005.40  بـخمیستي16-12-2003

كریكر   یونس 18077672 جید جدا2108.00  بـخمیستي12-06-2002

قرقور   حیاة 18077278 مقبول2205.40  بـخمیستي16-04-2001

مطھري   حمزة محمد صالح 18077268 قریب من الجید2306.80  بـخمیستي23-08-2002

یشكور   خالد 18077280 جید2407.50  بـتیسمسیلت28/08/02

273من95الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة بودویسة عبدالقادر خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380130المؤسسة :  

قرقور   خدیجة 18077281 جید2507.90  بـتیسمسیلت29-08-2002

جمال   سوسن دنیا زاد 18077363 جید2607.90  بـخمیستي02-07-2002

قمو   رضا 18077314 جید جدا2708.70  بـخمیستي05-09-2002

بیتي   سفیان 18077340 مقبول2805.40  بـأوالد بسام12-10-2002

عرابة   صلیحة 18077399 مقبول2905.70  بـتیسمسیلت23-10-2002

غزلي   سعاد 18077335 جید3007.40  بـخمیستي15-11-2002

كودري   شیماء 18077389 جید3107.20  بـخمیستي25/02/03

معیزي   شیماء 18077391 جید جدا3208.60  بـخمیستي27/02/03

قاضي   امحمد 18077223 قریب من الجید3306.30  بـخمیستي09-10-2002

زروقي   أشرف 18077140 جید جدا3408.40  بـالصبحة20-02-2003

عبد الحمید   أمیرة 18077162 جید3507.30  بـالعیون14-04-2002

عاشق   إكرام 18077178 قریب من الجید3606.60  بـالعیون03-05-2002

273من96الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عزاز رحماني محمد خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380131المؤسسة :  

مكبرت   عبد القادر 18077443 قریب من الجید106.40  بـتیسمسیلت22-03-2002

مكبرت   عبد القادر 18077444 مقبول205.20  بـخمیستي06-06-2002

حیاني   كلتوم 18077523 جید جدا308.00  بـبوقرة17-01-1998

شامي   نصر الدین 18077599 جید407.30  بـخمیستي10-01-2002

منصري   محمد أمین 18077544 قریب من الجید506.60  بـقصر الشاللة01-02-2002

بونوة   وفاء 18077641 قریب من الجید606.30  بـبوقرة07-08-2002

مكبرت   نصر الدین 18077600 جید707.10  بـتیسمسیلت09-11-2002

شامي   محمد 18077542 جید جدا808.00  بـتیسمسیلت18-05-2003

بالغ   یوسف 18077664 مقبول905.90  بـخمیستي05-08-2001

بودومي   خیرة 18077288 قریب من الجید1006.10  بـخمیستي17-03-2002

بودومي   جمال الدین 18077261 قریب من الجید1106.60  بـتیسمسیلت11-05-2002

بلقرانة   زھیر 18077326 جید جدا1208.50  بـخمیستي02-05-2002

بوقطفایة   الجیاللي 18077212 جید جدا1308.10  بـخمیستي14-03-2002

براھامي   أمال 18077147 جید1407.40  بـالعیون11-07-2002

273من97الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة ناصري الجیاللي خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380132المؤسسة :  

تشیكو   عبد النور 18077466 جید107.10  بـخمیستي08-08-1999

كرایس   عثمان 18077472 مقبول205.70  بـالعیون15-08-2001

حسوني   فایزة 18077499 جید جدا308.70  بـخمیستي30-10-2001

بن یسلم   فاطمة 18077494 جید407.60  بـتیسمسیلت13-05-2002

مطھري   عبد المجید 18077465 جید507.10  بـالعیون29-06-2002

سبایس   غفران وصال 18077486 مقبول605.70  بـمھدیة08-08-2002

سامي   عبد الرحمن 18077429 جید707.10  بـتیسمسیلت29-08-2002

شایب الراس   عفاف 18077475 جید جدا808.50  بـخمیستي05-11-2002

تریكي   طھ محمد ریاض 18077414 جید جدا908.60  بـخمیستي02-04-2003

دیلم   فایزة 18077500 قریب من الجید1006.00  بـتیسمسیلت01-06-2003

بن صفیة   فضیل 18077515 مقبول1105.40  بـخمیستي11-04-1999

شامي   وفاء 18077640 جید1207.20  بـخمیستي11-04-2002

تریكي   نریمان 18077595 قریب من الجید1306.30  بـخمیستي25-04-2002

عزیز   مروة 18077570 جید1407.20  بـلرجام12-06-2002

بودار   وداد 18077631 جید جدا1508.70  بـخمیستي22-07-2002

مطھري   یاسمین 18077643 مقبول1605.90  بـخمیستي19-08-2002

خنیق   مصطفى 18077578 مقبول1705.90  بـمھدیة28-09-2002

بن عافیة   محمد عبد الصمد 18077549 جید1807.90  بـخمیستي30-09-2002

خنفوس   محمد 18077540 قریب من الجید1906.00  بـخمیستي28-10-2002

قرقور   وصال 18077636 جید جدا2008.50  بـتیارت13-11-2002

لعلو   مروة 18077572 قریب من الجید2106.20  بـخمیستي18-11-2002

حمادوش   محمد 18077541 مقبول2205.70  بـمستغانم19-01-2003

قیز   یاسین 18077646 جید جدا2308.60  بـخمیستي02-02-2003

مانیس   وصال 18077638 قریب من الجید2406.90  بـخمیستي07-03-2003

273من98الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة ناصري الجیاللي خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380132المؤسسة :  

عیاد   رابح 18077294 مقبول2505.10  بـخمیستي15-04-2001

شناح   خدیجة لینة 18077282 قریب من الجید2606.70  بـتیسمسیلت11-03-2002

خنیق   رضوان 18077315 جید2707.80  بـقصر الشاللة18-09-1999

جودي   شیماء 18077385 جید2807.80  بـخمیستي07-03-2002

معیزي   شمس الدین 18077378 قریب من الجید2906.30  بـتیسمسیلت04-06-2002

شرماط   رزیقة 18077311 قریب من الجید3006.10  بـخمیستي11-08-2002

ھنیني   زینب اكرام 18077328 جید3107.30  بـخمیستي12-08-2002

حسوني   شریھان 18077375 قریب من الجید3206.90  بـالعیون12-08-2002

ناصري   سلمى 18077342 جید3307.90  بـخمیستي25-08-2002

مكبرت   صارة 18077393 جید3407.60  بـخمیستي29-08-2002

جودي   ریمة 18077323 ممتاز3509.20  بـالقبة18-11-2002

زنود   سھیل 18077362 جید جدا3608.10  بـخمیستي02-12-2002

دیلم   رشید 18077313 ممتاز3709.20  بـخمیستي22-02-2003

حطاب   سارة 18077331 ممتاز3809.10  بـخمیستي07-05-2003

خنیق   الحبیب 18077213 مقبول3905.20  بـراس الماء21-06-2001

زغادنة   بوعالم 18077244 جید جدا4008.00  بـخمیستي09-04-2002

مطھري   العوني 18077220 قریب من الجید4106.20  بـخمیستي08-06-2002

دیلم   آیة 18077118 مقبول4205.70  بـخمیستي16-01-2003

تشیكو   ابتسام 18077183 جید جدا4308.80  بـخمیستي06-03-2002

دیلم   اكرام 18077195 جید4407.20  بـخمیستي27-11-2002

ساحي   اكرام 18077196 جید4507.50  بـالعیون12-12-2002

خلباز   أمینة 18077169 جید4607.10  بـخمیستي08-01-2003

273من99الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عمران حنفي خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380133المؤسسة :  

لریاح   عبد العزیز 18077439 مقبول105.00  بـخمیستي10-11-1999

بن تركیة   عبد الرحمن 18077430 جید جدا208.30  بـتیسمسیلت14-11-2002

بن تركیة   عبد الرزاق 18077437 جید جدا308.90  بـتیسمسیلت14-11-2002

بوشامة   طارق أیوب 18077413 جید407.00  بـخمیستي21-08-2003

عطاب   مناد 18077582 قریب من الجید506.90  بحكم بـخمیستي1999

بودومي   فتیحة 18077511 قریب من الجید606.00  بـتیسمسیلت10-02-1999

فاید   محمد 18077536 جید جدا708.30  بـوھران06-04-2000

بن تركیة   منصور 18077583 جید807.50  بـخمیستي18-05-2001

بلقرانة   محمد فؤاد 18077550 جید907.00  بـخمیستي16-10-2001

بودومي   نسرین 18077596 جید1007.60  بـخمیستي16-02-2002

كوریكر   فوضیل 18077517 جید1107.70  بـخمیستي13-05-2002

قلیب   مراد 18077567 مقبول1205.70  بـخمیستي07-06-2002

رفین   فتیحة ھاجر 18077514 ممتاز1309.00  بـخمیستي04-12-2002

بریك   خالد 18077279 قریب من الجید1406.00  بـلرجام03-05-2002

بودومي   خلود 18077283 جید جدا1508.40  بـخمیستي08-05-2002

كوریكر   رزیقة 18077300 قریب من الجید1606.60  بـخمیستي22-05-2002

بن زاید   راشدة 18077295 قریب من الجید1706.90  بـخمیستي05-12-2002

شراف   سامیة 18077332 قریب من الجید1806.50  بـخمیستي07-09-2000

بوشامة   صفاء إسمھان 18077397 قریب من الجید1906.90  بـخمیستي23/12/01

دیلم   زین الدین 18077327 جید جدا2008.50  بـخمیستي09-05-2002

بن تركیة   شیماء 18077387 قریب من الجید2106.80  بـخمیستي25-07-2002

دیلم   سیف الدین 18077372 قریب من الجید2206.70  بـخمیستي06-10-2002

جبانة   أمال 18077148 جید2307.20  بـتیسمسیلت27-01-2003

عكري   أیمن 18077172 قریب من الجید2406.20  بـخمیستي06-08-1999

273من100الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة عمران حنفي خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380133المؤسسة :  

سیر   إكرام 18077180 جید2507.60  بـأوالد بسام17-09-2002

بویشفة   أمیرة خلود 18077163 جید جدا2608.40  بـالعیون23-10-2002

273من101الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة المركزیة خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380134المؤسسة :  

بوشوكة   عبد الحكیم 18077423 مقبول105.10  بـخمیستي12-07-2000

جراح   علي عبد الرحمن 18077478 مقبول205.30  بـقصر الشاللة31-01-2001

جودي   فاروق 18077493 قریب من الجید306.10  بـخمیستي30-04-2001

عدي   عبد الوھاب 18077470 قریب من الجید406.60  بـالعیون15-06-2002

ساحي   عبد هللا 18077462 جید جدا508.40  بـخمیستي14-08-2002

زرادنة   فارس سیف الدین 18077492 جید جدا608.70  بـخمیستي08-10-2002

حطاب   عماد الدین 18077480 قریب من الجید706.20  بـخمیستي30-10-2002

بوزانة   عبد هللا بن عامر 18077463 مقبول805.40  بـخمیستي04-12-2002

شراف   عبد الرزاق 18077438 قریب من الجید906.20  بـخمیستي30-12-2002

قلیب   یحي 18077647 قریب من الجید1006.60  بـخمیستي15-12-1998

مزروح   نور الھدى 18077617 مقبول1105.20  بـخمیستي01-04-1999

مریجة   محمد أمین 18077543 مقبول1205.20  بـخمیستي24-08-2001

دیلم   وھیبة 18077642 قریب من الجید1306.90  بـخمیستي07-12-2001

ثلیجان   مالك 18077580 مقبول1405.80  بـوھران08-12-2001

جودي   نجدة 18077593 جید1507.70  بـتیسمسیلت03-03-2002

بوشوكة   نصیرة 18077613 جید جدا1608.00  بـخمیستي26-03-2002

سدار یعقوب   میلود 18077587 قریب من الجید1706.40  بـخمیستي24-05-2002

حملیل   محمد لمین 18077562 قریب من الجید1806.90  بـتیسمسیلت08-06-2002

تیس   مروان 18077568 جید1907.90  بـخمیستي17-06-2002

شرماط   نسرین 18077597 جید جدا2008.00  بـتیسمسیلت04-07-2002

مزروعة   محمد المھدي 18077548 ممتاز2109.00  بـخمیستي17-07-2002

خالطن   منصور 18077584 جید جدا2208.40  بـخمیستي28-08-2002

بودومي   وئام 18077629 قریب من الجید2306.40  بـخمیستي23-11-2002

بلقاسمي   محمود عبد الكریم 18077565 مقبول2405.90  بـخمیستي24-11-2002

273من102الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة المركزیة خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380134المؤسسة :  

عدلي   محمد أمین 18077545 جید جدا2508.80  بـخمیستي01-01-2003

خلباز   یونس عبد الوھاب 18077673 قریب من الجید2606.90  بـخمیستي11-02-2002

برویشي   یونس 18077671 مقبول2705.30  بـمھدیة22-05-2002

سكین   حمیدة 18077271 قریب من الجید2806.50  بـخمیستي03-07-2002

معیزي   رحاب 18077299 قریب من الجید2906.70  بـخمیستي18-07-2002

ساحي   شمس الدین 18077377 مقبول3005.20  بـخمیستي15-06-2001

خنیق   صدام 18077396 مقبول3105.20  بـخمیستي26-07-2001

تیس   شیماء 18077388 جید3207.90  بـخمیستي23-10-2002

صفاح   شھیناز 18077382 مقبول3305.60  بـخمیستي21-11-2002

حطاب   زكریاء سیف هللا 18077325 قریب من الجید3406.90  بـخمیستي22-01-2003

حرابي   سارة 18077330 جید جدا3508.70  بـحمادیة18-04-2003

یوجعبة   بشرى 18077229 قریب من الجید3606.00  بـخمیستي03-11-2001

حسوني   ایمان 18077225 جید جدا3708.00  بـخمیستي30-03-2002

عنتر   بلقاسم 18077241 جید3807.50  بـتیسمسیلت06-09-2002

شرف   الطیب مراد 18077216 جید جدا3908.30  بـخمیستي27-03-2003

مریجة   أمال 18077146 جید جدا4008.90  بـخمیستي31-05-2002

جراح   أشواق 18077141 جید4107.60  بـخمیستي08-06-2002

دعیش   آیة أمیرة 18077120 جید جدا4208.20  بـمستغانم10-08-2002

بیتي   آدم 18077111 جید جدا4308.30  بـخمیستي07-09-2002

خربي   أسامة عبد العزیز 18077135 جید4407.30  بـخمیستي29-09-2002

صولة   آیة أمینة 18077121 مقبول4505.20  بـتیسمسیلت11/11/02

شھات   اكرام 18077197 جید جدا4608.30  بـخمیستي15-12-2002

تفیال   اسحاق أیوب 18077189 قریب من الجید4706.30  بـخمیستي08/04/03

273من103الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة تریكي عبدالقادر خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380135المؤسسة :  

نحال   عبد الھادي 18077468 قریب من الجید106.00  بـخمیستي11-06-2000

شاتم   عبد الرزاق 18077436 مقبول205.60  بـخمیستي01-04-2002

كریكر   عبد الوھاب 18077471 مقبول305.40  بـخمیستي26-08-2002

ناضر   نعیمة 18077614 مقبول405.80  بـخمیستي09-02-2001

طرفاي   ملیكة 18077581 مقبول505.80  بـخمیستي12-03-2001

بن ساري   محمد 18077537 مقبول605.00  بـخمیستي03-08-2001

ھنیني   وفاء 18077639 قریب من الجید706.30  بـخمیستي24-08-2001

مداحي   ھند 18077627 مقبول805.90  بـخمیستي12-01-2002

لریاح   میمونة 18077588 جید جدا908.00  بـخمیستي14-02-2002

ناضر   فضیلة 18077516 قریب من الجید1006.60  بـخمیستي06-04-2002

مالحي   المیة 18077526 مقبول1105.60  بـتیسمسیلت17-05-2002

ھنیني   محمد فؤاد 18077561 مقبول1205.80  بـخمیستي20-06-2002

بوقزو   نور الھدى 18077621 مقبول1305.40  بـتیسمسیلت28-07-2002

سیر   محمد ناجي 18077564 مقبول1405.60  بـخمیستي23-08-2002

فندیل   یسرى 18077650 جید1507.20  بـخمیستي06-09-2002

نحال   نصر الدین 18077611 قریب من الجید1606.30  بـخمیستي10-11-2002

مھشم   یوسف 18077662 جید1707.60  بـواد العالیق29-06-2000

كرناف   یوسف 18077665 قریب من الجید1806.90  بحكم بـس بوتشنت2002

ظفیر   یوسف 18077669 قریب من الجید1906.00  بـخمیستي15-11-2002

سكین   خولة 18077284 جید جدا2008.30  بـخمیستي19-10-2001

دیلم   حسام 18077264 مقبول2105.10  بـخمیستي31-01-2002

بسباس   حمزة 18077267 مقبول2205.90  بـالعیون14-02-2002

عقون   حمیدة 18077270 مقبول2305.10  بـخمیستي01-05-2002

نحال   رانیة 18077297 جید2407.30  بـخمیستي29-05-2002

273من104الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة تریكي عبدالقادر خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380135المؤسسة :  

بودیسي   ربیع 18077298 جید2507.20  بـخمیستي16-08-2002

كرناف   سید علي 18077367 جید2607.10  بحكم بـخمیستي2000

شعبان شاوش   زكریا 18077324 جید2707.60  بـبوقرة13-02-2002

وباد   سامیة 18077333 قریب من الجید2806.20  بـخمیستي28-02-2002

رمل   سید علي 18077369 مقبول2905.40  بـخمیستي28-02-2002

كرنافیة   شیماء 18077386 جید3007.90  بـخمیستي12-03-2002

صادق   صھیب 18077400 جید جدا3108.90  بـتیسمسیلت06-05-2002

معیزي   سفیان 18077339 مقبول3205.40  بـخمیستي26-05-2002

صولة   سعیدة 18077338 ممتاز3309.00  بـتیسمسیلت01-08-2002

براھیمي   سلمى 18077343 جید جدا3408.50  بـخمیستي11-09-2002

حنو   رونق 18077320 جید3507.30  بـخمیستي07-12-2002

معالوي   العالیة 18077218 جید3607.40  بـخمیستي11-09-2001

شاعون   بشرى 18077230 قریب من الجید3706.30  بـخمیستي06-02-2002

بوقزو   جمال الدین 18077250 قریب من الجید3806.90  بـتیسمسیلت09-02-2002

مھشم   بالل 18077235 قریب من الجید3906.40  بـس بوتشنت02-03-2002

بزاز   الطیب 18077215 قریب من الجید4006.80  بـخمیستي03-03-2002

نحال   بالل 18077236 قریب من الجید4106.70  بـخمیستي29-04-2002

قارو   بشرى 18077232 قریب من الجید4206.00  بـخمیستي22-05-2002

فندیل   أسماء 18077136 جید4307.00  بـخمیستي06-11-1999

دافیر   أمال 18077144 قریب من الجید4406.70  بـتیسمسیلت14-04-2001

جالب   آیة 18077114 ممتاز4509.00  بـخمیستي03-02-2002

ترقو   آیة 18077115 جید جدا4608.40  بـخمیستي28-06-2002

خنتاش   أسماء 18077138 جید جدا4708.40  بـخمیستي04-07-2002

صادق   أسامة 18077134 جید جدا4808.10  بـالعیون25-07-2002

قادوس   أسماء 18077139 جید4907.70  بـخمیستي04-08-2002

معیزي   أبو بكر 18077123 جید جدا5008.10  بـخمیستي20-11-2002

كرناف   إبراھیم 18077175 جید5107.60  بحكم بـس بوتشنت2001

بوزعتر   إسالم 18077176 قریب من الجید5206.40  بـخمیستي26-11-2001

غلیب   إكرام 18077177 جید جدا5308.00  بـخمیستي27-02-2002

273من105الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة تریكي عبدالقادر خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380135المؤسسة :  

خنفوس   ابتسام 18077184 قریب من الجید5406.90  بـخمیستي30-04-2002

بوبطانة   إكرام 18077179 مقبول5505.60  بـخمیستي08-08-2002

273من106الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة دیلم بوتشنت خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380136المؤسسة :  

بوسھوة   عبد الرزاق 18077432 جید107.30  بـخمیستي08-11-1999

طاقین   طارق 18077412 قریب من الجید206.30  بـخمیستي17-03-2001

شایب الراس   عبد الرحمن 18077427 مقبول305.70  بـخمیستي23-08-2001

جریاد   عبد الرحمن 18077428 مقبول405.70  بـخمیستي16-11-2001

معیزي   عبد الجلیل 18077419 مقبول505.30  بـخمیستي28-02-2002

مشكور   عبد الرؤوف 18077424 جید جدا608.40  بـخمیستي06-03-2002

زرادنة   علي 18077477 مقبول705.90  بـخمیستي06-04-2002

مكبرت   عبد الباسط عبد الصمد 18077418 قریب من الجید806.90  بـخمیستي25-08-2002

رافد   عز الدین 18077473 جید907.30  بـخمیستي22-10-2002

معاشو   عبد الرحمن 18077431 جید جدا1008.50  بـخمیستي01-03-2003

دبیش   محمد 18077534 مقبول1105.20  بـبرج بونعامة11-05-1999

جاید   نادیة 18077590 مقبول1205.80  بـخمیستي12-05-2000

حلیمي   مداني 18077566 مقبول1305.90  بـخمیستي03-03-2001

سیر   یزید 18077648 جید1407.60  بـخمیستي25-12-2001

كرنافیة   ھدى 18077626 جید1507.80  بـخمیستي06-01-2002

بوسھوة   مروة 18077569 مقبول1605.90  بـخمیستي29-01-2002

عكري   نور ھان 18077622 قریب من الجید1706.00  بـخمیستي23-03-2002

سیر   نبیل سیف الدین 18077592 جید1807.50  بـخمیستي24-03-2002

باحو   كوثر 18077525 جید جدا1908.20  بـخمیستي06-04-2002

نحال   ھجیرة 18077625 قریب من الجید2006.60  بـخمیستي06-04-2002

صفصاف   نور الھدى 18077620 جید جدا2108.30  بـخمیستي23-05-2002

بستان   فیروز نور الھدى 18077519 قریب من الجید2206.10  بـخمیستي24-06-2002

بن صفیة   محمد منصف 18077563 جید جدا2308.60  بـخمیستي08-08-2002

شاھد   میمونة 18077589 جید جدا2408.60  بـتیسمسیلت07-09-2002

273من107الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة دیلم بوتشنت خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380136المؤسسة :  

سیر   مروة 18077571 مقبول2505.00  بـخمیستي10-11-2002

براھیمي   نادیة 18077591 جید جدا2608.80  بـتیسمسیلت08-03-2003

مجرود   یوسف عبد الرزاق 18077670 مقبول2705.70  بـخمیستي09-01-2002

قطوطو   جمیلة 18077262 قریب من الجید2806.60  بـخمیستي18-07-2002

بوسناغة   سماح 18077344 مقبول2905.70  بـثنیة الحد05-11-1997

عصفورة   سیف اإلسالم 18077371 قریب من الجید3006.30  بـخمیستي03-03-2001

بونوة   سعید 18077336 جید3107.00  بـخمیستي13-04-2001

نقاز   سمیحة 18077347 مقبول3205.20  بـخمیستي12-05-2001

جودي   سید أحمد 18077364 جید جدا3308.80  بـخمیستي08-03-2002

مسلوب   سارة 18077329 جید3407.70  بـثنیة الحد27-03-2002

بن عافیة   سلمى 18077341 قریب من الجید3506.50  بـتیسمسیلت19-04-2002

بوخیران   رشا 18077312 مقبول3605.90  بـخمیستي31-05-2002

نحال   رھام 18077318 جید جدا3708.10  بـخمیستي31-10-2002

العصفورة   روان 18077319 جید3807.20  بـخمیستي02-12-2002

رمیلي   صارة اكرام 18077394 جید3907.90  بـخمیستي07-12-2002

نوني   سرین 18077334 جید4007.50  بـخمیستي15-02-2003

بن تمرة   شھرزاد 18077380 مقبول4105.00  بـتیسمسیلت06-06-2003

بونوة   العونیة 18077221 قریب من الجید4206.20  بـخمیستي24-10-2000

غدیر   بالل 18077234 قریب من الجید4306.20  بـخمیستي19-11-2001

فندیل   توفیق 18077246 قریب من الجید4406.50  بـخمیستي26-08-2002

ضیف   جمال 18077248 قریب من الجید4506.10  بـخمیستي28-08-2002

قرین   جمال 18077249 مقبول4605.70  بـخمیستي31-08-2002

حافي   الحسن صالح 18077214 مقبول4705.80  بـخمیستي05-10-2002

شباب   بن عیاد منصور 18077243 جید4807.60  بـخمیستي18-08-2003

ھارون   أحالم 18077125 مقبول4905.90  بـخمیستي15-05-1999

بركي   أسماء 18077137 جید5007.00  بـخمیستي01-01-2001

دبیش   أحمد 18077130 جید5107.30  بـخمیستي23-02-2002

سلق   أحمد إیھاب فاتح 18077133 قریب من الجید5206.50  بـخمیستي22-04-2002

سیر   آسیا 18077112 جید5307.20  بـخمیستي13-05-2002

273من108الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة دیلم بوتشنت خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380136المؤسسة :  

العصفورة   أبو بكر 18077122 قریب من الجید5406.80  بـخمیستي29-06-2002

بوشامة   آیة 18077116 جید5507.30  بـخمیستي10-08-2002

كافي   اكرام 18077193 قریب من الجید5606.20  بـالعیون25-03-2002

بوزعتر   أیوب 18077174 جید5707.00  بـتیسمسیلت30-08-2002

بستاني   إیمان 18077182 قریب من الجید5806.80  بـخمیستي12-09-2002

غدیر   أمیمة 18077164 مقبول5905.30  بـتیسمسیلت18-10-2002

زیري   اشراق 18077192 مقبول6005.60  بـثنیة الحد30-03-2003

273من109الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة حطاب منصور خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380137المؤسسة :  

شامي   فؤاد 18077491 قریب من الجید106.40  بـقصر الشاللة24-10-2001

بوشامة   عبد القادر 18077445 قریب من الجید206.60  بـخمیستي25-11-2002

بوشامة   نور اإلسالم 18077616 مقبول305.20  بـتیسمسیلت10-06-2002

شامي   سید علي 18077366 قریب من الجید406.30  بـخمیستي24-07-1999

برابح   أبوبكر 18077124 قریب من الجید506.00  بـخمیستي20-12-2001

بوشامة   ابراھیم 18077185 قریب من الجید606.40  بـخمیستي05-03-2001

273من110الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیر عیسى خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380138المؤسسة :  

لزازي   مباركة 18077533 مقبول105.80  بـخمیستي16-04-2002

ھارون   مصطفى األمیر 18077579 مقبول205.70  بـخمیستي01-11-2002

لزازي   فیروز 18077518 مقبول305.50  بـخمیستي24-06-2003

شاوش   یمینة 18077661 جید407.30  بـالعیون29-01-2000

برقلیل   رمیصاء 18077317 مقبول505.80  بـخمیستي21-07-2002

سیر   سمیرة 18077350 مقبول605.30  بـخمیستي01-10-2002

ھارون   بولرباح 18077245 قریب من الجید706.60  بـخمیستي17-04-2002

حطاب   أحمد 18077132 مقبول805.20  بـخمیستي20-07-2002

سیر   إلھام 18077181 جید907.00  بـخمیستي07-02-2002

273من111الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة قرقور عیسى خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380139المؤسسة :  

بسباس   عبد الحق 18077421 مقبول105.70  بـخمیستي10-01-2001

بحیح   عبد القادر 18077448 قریب من الجید206.30  بـسیدي لعجال09/06/03

بحیح   محمد الصادق 18077547 مقبول305.00  بـقصر الشاللة28-11-2000

بسباس   یوسف 18077666 قریب من الجید406.40  بـخمیستي04-05-2002

سعادة   ریمة 18077322 قریب من الجید506.20  بـخمیستي17-04-2002

شامي   جمال 18077247 مقبول605.50  بـخمیستي17-03-2001

برق اللیل   العالیة 18077217 جید707.90  بـتیسمسیلت25-07-2001

لصباح   بلقاسم 18077240 قریب من الجید806.50  بـتیسمسیلت05-09-2002

لحمش   أحالم 18077126 قریب من الجید906.50  بـخمیستي27-05-2002

بساس   اكرام 18077194 مقبول1005.40  بـتیسمسیلت11-06-2002

273من112الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة مضروب سعید خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380140المؤسسة :  

جاوي   غالم 18077485 جید107.20  بـخمیستي08-06-1999

عاصي   لمیاء 18077528 جید جدا208.30  بـخمیستي12-02-2002

دیلم   دنیا 18077291 جید307.20  بـخمیستي01-06-2002

بوشالغم   حنان 18077277 قریب من الجید406.30  بـخمیستي14-05-2003

جاوي   شروق 18077374 جید507.70  بـخمیستي20-09-2002

عدوم   سمیة 18077346 جید جدا608.60  بـتیسمسیلت09/12/02

بوزعتر   صباح 18077395 جید جدا708.30  بـخمیستي17-06-2003

مالك   البشیر 18077211 قریب من الجید806.50  بـخمیستي20-12-2003

عزاز   أم الخیر 18077143 جید907.80  بـخمیستي13-07-2002

جاوي   اكرام 18077198 قریب من الجید1006.50  بـخمیستي23-01-2003

273من113الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بوشامة محمد خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380141المؤسسة :  

دیلم   قادة 18077521 مقبول105.60  بـخمیستي27-06-1998

كوفي   مروة 18077573 جید جدا208.40  بـتیسمسیلت09-06-2003

كیفان   نصر الدین 18077612 قریب من الجید306.10  بـخمیستي24-08-2003

شامي   شھد 18077379 جید407.80  بـخمیستي17-05-2003

دیلم   آیة 18077117 قریب من الجید506.60  بـخمیستي23-11-2002

بوشامة   أمینة 18077166 مقبول605.10  بـخمیستي20-03-2002

غواطي   اكرام 18077200 جید707.60  بـخمیستي04-04-2003

273من114الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سي الحسین خمیستي | خمیستي | تیسمسیلت380143المؤسسة :  

صافو   غنیة 18077487 جید107.50  بـالعیون26-12-2000

شطاح   فؤاد 18077490 قریب من الجید206.50  بـالعیون11-01-2001

بورعدة   فاطمة الزھراء 18077495 جید307.70  بـالعیون13-05-2002

بلعبدي   عبد الكریم 18077449 جید جدا408.30  بـلرجام15-06-2002

سراي   فاطمة الزھراء 18077497 جید507.30  بـالعیون20-08-2002

ثلیجان   نورة 18077623 مقبول605.20  بـخمیستي25-12-2001

خنفوس   ندى 18077594 جید جدا708.20  بـخمیستي27-01-2002

صافو   فیصل 18077520 جید807.00  بـخمیستي10-02-2002

خنفوس   محمد 18077539 قریب من الجید906.60  بـالعیون09-03-2002

لعوج   نورة 18077624 قریب من الجید1006.50  بـتیسمسیلت22-06-2002

باطول   لحسن 18077527 جید جدا1108.50  بـالعیون11-10-2002

ثلیجان   حمیدة 18077269 مقبول1205.60  بـخمیستي19-01-2002

لعوج   رانیا 18077296 جید1307.60  بـخمیستي25-01-2002

محمودي   حنان 18077273 قریب من الجید1406.90  بـالعیون05-04-2002

فراجل   صارة 18077392 مقبول1505.00  بـخمیستي03-03-2000

باطول   شیماء 18077384 قریب من الجید1606.90  بـخمیستي10-01-2002

زلباح   شھیرة 18077381 قریب من الجید1706.50  بـمھدیة07-05-2002

صافو   بالل 18077237 قریب من الجید1806.10  بـخمیستي14-05-2002

خنفوس   أحالم 18077127 جید1907.70  بـالعیون23-07-2002

سراي   آسیا 18077113 جید2007.70  بـالعیون06-08-2002

273من115الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عبدالحمید بن بادیس العیون | العیون | تیسمسیلت380152المؤسسة :  

برابح   یونس 18078044 مقبول105.60  بـالعیون17-04-1999

لصباح   وفاء 18078035 قریب من الجید206.60  بـالعیون12-08-2001

بنود   نور الھدى 18078017 قریب من الجید306.40  بـالعیون05-08-2002

دھلي   مروة 18077990 مقبول405.70  بـالعیون20-11-2002

مرسل   شھیناز 18077848 مقبول505.90  بـعفرون10-03-2002

لصباح   عبد الرؤوف 18077871 قریب من الجید606.80  بـالعیون30-05-2002

دبازي   عادل 18077864 قریب من الجید706.00  بـالعیون19-07-2002

غرنو   عبد الحمید 18077869 قریب من الجید806.20  بـالعیون22-11-2002

برمول   عبد العزیز 18077885 مقبول905.10  بـالعیون02/10/00

مرزوق   عبد النور 18077890 مقبول1005.60  بـالعیون18-11-2001

رابح   مایسة خلود 18077959 مقبول1105.10  بـتیسمسیلت28-02-2002

فرحات   محمد ایوب 18077970 جید جدا1208.80  بـالعیون04-05-2002

شطاح   عبد الوھاب 18077894 قریب من الجید1306.50  بـالعیون02-06-2002

بن حلیمة   فلایر 18077937 قریب من الجید1406.70  بـالعیون22-06-2002

طبیب   عیسى 18077907 مقبول1505.10  بـعین وسارة18/09/02

لحول   لینا 18077955 قریب من الجید1606.30  بـبوفاریك08/12/02

قاصد   ماحي یاسر 18077957 قریب من الجید1706.60  بـالعیون29-01-2003

شوشاوي   فردوس 18077936 مقبول1805.50  بـالعیون27-03-2003

بلخلیفة   فاطمة 18077920 قریب من الجید1906.60  بـالعیون12-11-2003

خلباز   دنیا 18077800 قریب من الجید2006.10  بـالعیون29/07/02

رموس   رمیساء 18077815 جید جدا2108.20  بـالعیون30-08-2002

دخان   دعاء شمس االصیل 18077799 قریب من الجید2206.00  بـخمیستي07-03-2003

بوشامي   زینب روفیدة 18077823 قریب من الجید2306.60  بـالعیون24-04-2003

ثوامریة   ابراھیم 18077696 مقبول2405.70  بحكم بـملیلیحة2002

273من116الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة عبدالحمید بن بادیس العیون | العیون | تیسمسیلت380152المؤسسة :  

رموس   اكرام 18077713 قریب من الجید2506.60  بـالعیون21-04-2002

رافد   اسامة 18077704 قریب من الجید2606.70  بـالعیون28-07-2002

باني   احمد فارس 18077702 مقبول2705.50  بـثنیة الحد28/08/02

براھیمي   اكرام 18077718 قریب من الجید2806.70  بـالعیون26-09-2002

ملعب   اشواق 18077710 جید2907.50  بـالعیون13-10-2002

بوریبة   اسحاق 18077705 جید3007.00  بـالعیون05-12-2002

بن حماد   احمد خالد 18077700 قریب من الجید3106.30  بـالعیون16-02-2003

حواص   احمد 18077699 مقبول3205.70  بـسبدو13-05-2003

دورة   جودي عبدهللا 18077772 جید جدا3308.00  بـالعیون15-07-2002

عطافي   انفال 18077745 جید3407.30  بـالعیون01-09-2002

غایب   انتصار 18077744 مقبول3505.50  بـخمیستي05-09-2002

حسوني   ایمن 18077750 مقبول3605.80  بـالعیون08-11-2002

لرجام   بدر الدین 18077754 قریب من الجید3706.90  بـثنیة االحد28-01-2003

مساك   بن یوسف 18077766 مقبول3805.40  بـثنیة االحد31-01-2003

273من117الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة حي السالم العیون | العیون | تیسمسیلت380153المؤسسة :  

حواش   نصیرة 18078009 مقبول105.70  بـالعیون14-02-1998

قالل   مروة 18077987 قریب من الجید206.60  بـتیسمسیلت26-01-2001

خالطن   نور االسالم 18078015 مقبول305.60  بـثنیة الحد02/01/02

كذاب   مروة 18077989 مقبول405.90  بـمھدیة16-04-2002

حسوني   مریم 18077995 مقبول505.60  بـتیسمسیلت05-07-2002

قالل   نصر الدین 18078007 جید607.10  بـالعیون24-08-2002

نجاري   ھشام 18078019 مقبول705.20  بـالعیون28-10-2002

حسوني   سفیان 18077836 مقبول805.00  بـتیسمسیلت07-09-2001

مرزوقي   سھام 18077840 مقبول905.50  بـتیسمسیلت22-12-2001

روان   صفیة 18077861 مقبول1005.90  بـالعیون30-05-2002

سعداوي   صخریة 18077859 قریب من الجید1106.10  بـحاسي بحبح19-10-2002

قسوم   سمیرة 18077839 قریب من الجید1206.60  بـالعیون03-12-2002

ملعب   كریمة 18077944 جید1307.40  بـالعیون28-10-1999

بن ستي   فاطمة 18077916 جید جدا1408.50  بـالعیون04-08-2000

فنزي   فاطمة الزھراء 18077922 مقبول1505.30  بـالعیون21-04-2001

مرزوق   عالء الدین 18077900 جید1607.70  بـقصر البخاري25-01-2002

ذیب   فاطمة الزھراء 18077923 مقبول1705.30  بـالعیون28-01-2002

ساحي   مالك 18077958 قریب من الجید1806.00  بـالعیون11-03-2002

لرجام   كوثر 18077947 مقبول1905.80  بـالعیون08-04-2002

قمس   قطر الندى 18077942 مقبول2005.90  بـالعیون07-05-2002

مھید   فاطمة 18077918 جید2107.00  بـالعیون14-05-2002

بلیل   عبد الوھاب 18077895 جید2207.10  بـالعیون10-08-2002

مثنان   فلایر 18077938 قریب من الجید2306.60  بـالعیون11-08-2002

نینر   فاطمة 18077919 مقبول2405.50  بـالعیون16/08/02

273من118الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة حي السالم العیون | العیون | تیسمسیلت380153المؤسسة :  

عبدهللا   عیسى 18077908 مقبول2505.50  بـالعیون07-10-2002

حور   محمد امین 18077969 مقبول2605.30  بـالجلفة08-10-2002

جبیل   عبد المؤمن 18077888 مقبول2705.80  بـالعیون09-10-2002

محمودي   محمد ریاض 18077971 مقبول2805.20  بـالعیون21-10-2002

بضیاف   سامیة 18077824 قریب من الجید2906.10  بـثنیة االحد15-12-1998

بن شولة   زھیرة 18077821 جید3007.50  بـالعیون08-05-2000

نینر   حمزة 18077789 مقبول3105.00  بـالعیون22/03/02

كاشة   رابح 18077802 جید جدا3208.10  بـالعیون25-04-2002

بلعید   حنان 18077791 جید جدا3308.30  بـالعیون04-07-2002

تبودي   رمانة 18077814 جید جدا3408.00  بـالعیون13-12-2002

بكساس   اكرام نور شیماء 18077719 مقبول3505.50  بـمھدیة09-05-2000

بن بیاض   اسامة 18077703 قریب من الجید3606.60  بـالعیون03-04-2002

شاھد   الخالدیة 18077723 قریب من الجید3706.70  بـالعیون12-04-2002

كمیش   ابتسام 18077695 قریب من الجید3806.50  بـالعیون21-09-2002

براھیمي   ایة 18077746 جید3907.30  بـالعیون26-02-2002

قالل   ایمان 18077748 مقبول4005.60  بـالعیون01-03-2002

نیشان   جمال 18077769 قریب من الجید4106.50  بـالعیون21-04-2002

حفصاوي   بلقاسم 18077764 مقبول4205.00  بـالعیون14-06-2002

برق اللیل   امینة 18077743 جید4307.90  بـخمیستي03-07-2002

273من119الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الجدیدة العیون | العیون | تیسمسیلت380154المؤسسة :  

سعداوي   وفاء 18078036 جید جدا108.30  بـالعیون13-02-2002

عتو   ھاجر 18078018 مقبول205.70  بـالعیون01-10-2001

ملعب   منار 18077998 جید307.40  بـالعیون28-02-2002

ساحي   مروى 18077992 مقبول405.60  بـالعیون06-04-2002

اللھي   مصطفى 18077997 جید جدا508.30  بـالعیون08-04-2002

جبیل   مروى 18077993 جید607.20  بـالعیون12-05-2002

عشاب   ھیام 18078020 جید جدا708.00  بـالعیون19-08-2002

یشكور   صارة 18077855 جید جدا808.80  بـبرج بونعامة29-05-2002

سدار یعقوب   شھرزاد 18077846 جید جدا908.70  بـالعیون31-05-2002

جمعي   عبد الرزاق 18077874 مقبول1005.20  بـتیسمسیلت02-01-2003

شطاح   فاطمة 18077917 مقبول1105.40  بـالعیون07/05/01

ثلیجان   فضیل 18077939 مقبول1205.70  بـالعیون21-05-2002

قاصد   محمد 18077967 جید1307.10  بـالعیون01-01-2003

مرزوق   رمیسة 18077816 جید1407.30  بـالعیون20-02-1999

بن شھرة   حیاة ایة 18077795 ممتاز1509.30  بـالعیون16-05-2002

ھنیني   رضوان 18077812 قریب من الجید1606.10  بـالعیون12-09-2002

شمیرو   حوریة 18077792 جید1707.00  بـعین وسارة02-12-2002

طبیب   زھیة 18077820 قریب من الجید1806.20  بـالعیون17-01-2003

رقاد   ریاض 18077818 مقبول1905.90  بـالعیون21-04-2003

قالل   اكرام 18077714 جید2007.30  بـالعیون22-05-2002

مطماطي   اكرام 18077716 جید جدا2108.30  بـالعیون16-07-2002

مرزوق   اشواق براءة 18077711 جید2207.90  بـالعیون09-10-2002

فنزي   ایمن 18077749 قریب من الجید2306.70  بـالعیون18-11-2001

مطماطي   ایوب بلعرج 18077751 جید2407.50  بـمھدیة29-05-2002

273من120الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة الجدیدة العیون | العیون | تیسمسیلت380154المؤسسة :  

مصباح   بالل 18077763 جید جدا2508.20  بـالعیون31-05-2002

براھیمي   بسمة 18077756 جید جدا2608.50  بـتیارت23-06-2002

سكوم   امجد 18077740 مقبول2705.10  بـالعیون02-07-2002

معوش   الطاھر 18077735 جید2807.80  بـتیسمسیلت13-10-2002

بونیف   ایة 18077747 مقبول2905.20  بـالعیون29-01-2003

273من121الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة جبل اللوح العیون | العیون | تیسمسیلت380155المؤسسة :  

سعداوي   نبیلة 18078005 مقبول105.90  بـالعیون09/04/01

تقابجي   مخطار 18077985 قریب من الجید206.50  بـالعیون09-06-2002

مكاكي   شریف 18077845 جید307.00  بـتیسمسیلت04/04/02

شاطبي   عبد النور 18077891 قریب من الجید406.50  بـالعیون19/02/02

ریان   عبد الھادي 18077893 مقبول505.40  بـالعیون25-06-2002

ریان   عبد القادر 18077886 قریب من الجید606.60  بـالعیون15-07-2002

ریان   فؤاد 18077913 جید707.90  بـالعیون24-11-2002

ریان   محمد عبد العزیز 18077973 جید جدا808.40  بـتیسمسیلت29/06/03

تقابجي   رزیقة 18077807 مقبول905.00  بـثنیةالحد19-11-2001

ریان   حكیم 18077786 جید1007.30  بـالعیون26-09-2002

ریان   أمحمد بوعالم 18077690 قریب من الجید1106.10  بـالعیون08-04-2002

سكوم   اكرام 18077715 جید جدا1208.90  بـالعیون22-05-2002

طیلبة   أمیرة 18077691 مقبول1305.80  بـالعیون20-08-2002

سكوم   أسماء 18077689 مقبول1405.70  بـالعیون18-11-2002

بوحلیمي   بسمة 18077757 جید1507.00  بـالعیون02-07-2002

273من122الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة اول نوفمبر العیون | العیون | تیسمسیلت380156المؤسسة :  

بن قیز   یونس 18078045 مقبول105.50  بـالعیون30-01-2002

بن زاید   نعیمة 18078013 قریب من الجید206.40  بـثنیة الحد17/03/01

رویجالى   مریم 18077994 قریب من الجید306.00  بـالعیون06-02-2002

سعداوي   سید علي 18077844 مقبول405.00  بـخمیستي23/04/02

بلخیثر   محمد 18077962 جید507.10  بـالعیون01/07/01

عفان   محمد عبد الرحمان 18077972 جید607.20  بـالعیون08-02-2003

رویجالى   امینة 18077742 قریب من الجید706.10  بـالعیون20/03/02

273من123الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 اوت العیون | العیون | تیسمسیلت20 | مدرسة 380157المؤسسة :  

بن ساحة   یحي 18078040 مقبول105.60  بـالعیون02-06-2001

داود   نعیمة 18078012 قریب من الجید206.40  بـالعیون06-01-2001

عزوزي   مھدي 18078003 قریب من الجید306.00  بـالعیون30-11-2001

مرزوق   سید احمد 18077843 جید جدا408.40  بـالعیون13-07-2002

مرزوق   شیماء 18077851 قریب من الجید506.40  بـالعیون22-10-2002

رحالي   فوزیة 18077940 جید جدا608.00  بـالعیون17-08-2001

زردالي   ریاض 18077817 مقبول705.70  بـالعیون01-07-2001

زردالي   رابح 18077805 مقبول805.70  بـالعیون25-11-2002

مرزوق   حیاة 18077794 جید907.10  بـثنیة االحد10-05-2003

بن ساحة   الربیع 18077724 مقبول1005.70  بـتیسمسیلت28-02-2003

273من124الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة مبارك المیلي العیون | العیون | تیسمسیلت380158المؤسسة :  

دحمور   یونس 18078046 ممتاز109.10  بـالعیون05-10-2002

قالل   منصور 18078000 مقبول205.10  بـالعیون03/01/99

بوخد   منصور 18078001 مقبول305.90  بـالعیون19-02-2001

بوخد   منصور 18078002 قریب من الجید406.80  بـالعیون15-06-2003

كافي   عبد الحمید 18077870 مقبول505.20  بـالعیون08-11-2003

سكوم   غالم 18077909 جید607.50  بـالعیون01-01-2002

قالل   أسامة 18077688 جید جدا708.30  بـتیسمسیلت22-02-2002

273من125الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة نھر واصل العیون | العیون | تیسمسیلت380159المؤسسة :  

مسعودي   یحي 18078041 ممتاز109.10  بـالعیون19-07-2002

قرینة   لبنى 18077948 قریب من الجید206.40  بـالعیون11-05-2002

نیشان   محمد الشریف 18077968 جید307.10  بـالعیون05-06-2002

سعادة   لویزة 18077953 جید407.60  بـالعیون30-08-2002

لزازي   كریم 18077943 جید507.10  بـتیسمسیلت27-09-2002

حنیشات   عماد محمدامین 18077903 ممتاز609.10  بـالعیون30-09-2002

جعیدر   لبنى 18077949 جید707.10  بـقصر الشاللة09-02-2003

فایدي   زوبیر 18077822 مقبول805.80  بـالعیون13-01-2002

برق اللیل   حسین 18077785 قریب من الجید906.90  بـالعیون28-03-2002

رحمان   رابح 18077803 جید1007.80  بـالعیون13-10-2002

لزازي   رابح 18077804 جید1107.80  بـخمیستي09-11-2002

نویقاح   خلود 18077798 ممتاز1209.20  بـالعیون16-04-2003

273من126الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة العربي التبسي العیون | العیون | تیسمسیلت380160المؤسسة :  

فریكش   نبیة 18078004 قریب من الجید106.10  بـالعیون20-05-2003

میري   لبنى 18077950 مقبول205.80  بـالعیون23-03-2003

بن بیاض   احالم 18077697 جید307.30  بـالعیون11-03-2002

دقان   امال 18077739 قریب من الجید406.20  بـثنیة االحد10-02-2003

273من127الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة رضا حوحو العیون | العیون | تیسمسیلت380161المؤسسة :  

میشان   وفاء 18078024 جید107.90  بـالعیون20-08-2000

شمبري   صبرینة 18077857 قریب من الجید206.40  بـتیارت31-05-2001

شمبري   صلیحة 18077862 جید307.40  بـتیارت31-05-2001

شمبري   عصام 18077898 قریب من الجید406.30  بـالعیون11/11/98

میشان   غالیة 18077911 مقبول505.80  بـالعیون30/01/00

خوف   اسماعیل 18077707 جید607.50  بـحمادیة23/04/02

خوف   حبیبة 18077773 قریب من الجید706.70  بـالعیون18/04/98

شمبري   بوعالم 18077767 قریب من الجید806.40  بـالعیون12-11-1999

273من128الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة المصالحة الوطنیة العیون | العیون | تیسمسیلت380162المؤسسة :  

العیساوي   وھیبة 18078037 قریب من الجید106.70  بـالعیون28-07-2002

بن قیز   یاسین 18078039 جید جدا208.10  بـالعیون21-02-2003

صافي خدو   نور الحیاة 18078016 مقبول305.80  بـالعیون15-12-2002

فرحات   صوریة 18077863 قریب من الجید406.30  بـالعیون30-03-2001

قالل   صارة 18077854 جید جدا508.40  بـالعیون24/12/01

ملعب   عبد الرحمن 18077872 قریب من الجید606.50  بـثنیة الحد04-09-2002

مقني   عبد الباسط 18077866 قریب من الجید706.90  بـالعیون24-10-2002

عرباوي   عبد الرحمن 18077873 جید807.90  بـمعسكر10-06-2003

مرزوق   فاطمة الزھرة 18077924 جید907.30  بـالعیون02-01-2002

قردي   لمیس 18077952 قریب من الجید1006.50  بـالرغایة23-08-2002

حركاش   محمد 18077966 جید1107.30  بـالعیون03-10-2002

قطو   عقبة 18077899 قریب من الجید1206.10  بـالعیون03-11-2002

بن سماعیل   عمر 18077905 مقبول1305.70  بـالعیون26-11-2002

خمقاني   رزیقة 18077809 قریب من الجید1406.70  بـالعیون10-12-2002

معوش   اسماعیل 18077708 جید1507.00  بـالعیون01-09-2002

جمال   أحمد 18077686 قریب من الجید1606.90  بـالعیون03-11-2002

طرفاني   أحمد عبد النور 18077687 جید1707.70  بـالعیون29-10-2003

میشان   بختة 18077752 مقبول1805.50  بـالعیون11-01-2000

بلعید   براجع 18077755 قریب من الجید1906.30  بـالعیون04-03-2002

بوریبة   امیر 18077741 قریب من الجید2006.80  بـالعیون19-08-2002

273من129الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة االمیر عبدالقادر سلمانة | سلمانة | تیسمسیلت380174المؤسسة :  

بوشریط   منیر 18078166 مقبول105.70  بـالعیون05-01-2002

بونیف   منیر 18078167 مقبول205.50  بـالعیون27-05-2002

خنتاش   محمد امین 18078159 مقبول305.60  بـالعیون08-07-2002

بارود   محمد االمین 18078158 مقبول405.40  بـالعیون19-12-2002

زرقون   الجیاللي 18078068 مقبول505.70  بحكم بـحاسي فدول2002

قارة   خدیجة 18078092 مقبول605.30  بـالعیون24-01-2002

جمیل   اكرام 18078064 جید707.80  بـالعیون30/01/02

قارة   خیر الدین 18078093 قریب من الجید806.20  بـالعیون15-04-2002

مطماطي   بالل 18078082 جید907.10  بـالعیون24-04-2002

العصفورة   اناس 18078074 قریب من الجید1006.80  بـالعیون23-05-2002

جنان   ایة 18078076 مقبول1105.00  بـالعیون13-07-2002

تیس   حیاة 18078090 مقبول1205.00  بـتیسمسیلت22-07-2002

بوشوكة   اسماعیل 18078063 مقبول1305.20  بـالعیون10-10-2002

نیشان   أسامة سیف الدین 18078058 جید1407.30  بـتیسمسیلت20-10-2002

مطماطي   ایة 18078077 مقبول1505.20  بـالعیون12-11-2002

بومھیریز   احمد 18078060 مقبول1605.30  بـالعیون18-11-2002

جلیل   صبرینة 18078124 مقبول1705.40  بـالعیون17-07-2001

شبان   عبد القادر 18078129 مقبول1805.30  بـالعیون30/07/01

قزول   عبد النور 18078130 مقبول1905.10  بـخمیستي29/12/01

شبان   عبد النور 18078131 مقبول2005.70  بـالعیون18/01/02

كمیش   مالك 18078143 مقبول2105.50  بـالعیون02-03-2002

غربي   فارس 18078134 قریب من الجید2206.20  بـالعیون03-04-2002

بن الشیخ   شیماء 18078121 جید2307.80  بـالعیون02-08-2002

مقني   كلتوم 18078141 قریب من الجید2406.90  بـالعیون20-08-2002

273من130الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة االمیر عبدالقادر سلمانة | سلمانة | تیسمسیلت380174المؤسسة :  

ونید   محمد 18078145 قریب من الجید2506.60  بـخمیستي28-09-2002

نوار   شیماء 18078122 قریب من الجید2606.00  بـالعیون10-12-2002

طویلب   رانیة 18078107 مقبول2705.00  بـالعیون26-12-2002

273من131الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 سلمانة | سلمانة | تیسمسیلت02 | مدرسة بدارنة 380175المؤسسة :  

بوشامي   منال 18078163 مقبول105.00  بـالعیون28-12-2001

نیشان   نسرین 18078169 قریب من الجید206.90  بـتیسمسیلت12-01-2003

میشان   بدرالدین 18078080 جید307.80  بـالعیون20-01-2002

میشان   راضیة 18078096 جید407.90  بـالعیون03-04-2002

فنزي   رابح 18078095 مقبول505.70  بـتیسمسیلت11-07-2002

میشان   اسامة 18078061 قریب من الجید606.10  بـالعیون04-10-2002

نیشان   احالم 18078059 قریب من الجید706.40  بـتیسمسیلت12-01-2003

میشان   ایمان 18078079 جید جدا808.30  بـالعیون06-08-2003

بوشامي   رزیقة 18078108 قریب من الجید906.80  بـالعیون07-01-2003

بوشامي   فاطمة الزھراء 18078139 مقبول1005.60  بـالعیون23-08-2003

273من132الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة المحامدة سلمانة | سلمانة | تیسمسیلت380176المؤسسة :  

حبوس   العجال 18078069 جید107.20  بـقصر الشاللة08/03/01

برمول   رابح 18078094 قریب من الجید206.30  بحكم بـالعیون2002

لرباح   ایمان 18078078 جید307.00  بـالعیون24/04/03

لرباح   شھیناز 18078119 جید407.60  بـالعیون09-08-2001

273من133الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 سلمانة | سلمانة | تیسمسیلت01 | مدرسة البدارنة 380177المؤسسة :  

بدران   منصور 18078165 قریب من الجید106.50  بـالعیون17-10-1999

بدران   مروة 18078160 جید207.90  بـالعیون11-01-2003

بوخد   امین 18078072 جید307.60  بـالعیون29-12-2001

بدران   امینة 18078073 مقبول405.20  بـالعیون22-05-2002

بدران   انصاف 18078075 قریب من الجید506.50  بـالعیون10-07-2003

رحمان   سید علي 18078116 جید جدا608.30  بـالعیون15-02-2002

بدران   رفیدة ھناء 18078110 مقبول705.80  بـالعیون08-09-2002

بدران   عبد الرشید 18078128 جید807.30  بـالعیون03-10-2002

بدران   سناء 18078114 جید907.70  بـالعیون06-04-2003

273من134الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الدیالم -سلمانة | سلمانة | تیسمسیلت380178المؤسسة :  

اللو   یسرى 18078175 قریب من الجید106.50  بـخمیستي12-03-2002

دیلم   مصطفى 18078161 قریب من الجید206.80  بـخمیستي04-11-2002

اللو   محمد 18078157 مقبول305.60  بـخمیستي18-08-2003

دبلم   اسالم 18078062 قریب من الجید406.40  بـخمیستي10-11-2001

لعلو   بلقاسم 18078085 مقبول505.40  بـخمیستي29-07-2003

لعلو   سید احمد 18078115 مقبول605.80  بـخمیستي29/09/01

دیلم   عز الدین 18078133 جید جدا708.10  بـخمیستي14-01-2002

دیلم   صارة 18078123 قریب من الجید806.10  بـخمیستي03-11-2002

273من135الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة جمال الدین االفغاني ثنیة الحد | ثنیة الحد 380188المؤسسة :  

بوبحارة   وھیبة 18078453 قریب من الجید106.50  بـثنیة الحد09-11-2001

بورملي   نوفل عبد الحق 18078436 جید207.10  بـثنیة الحد19-05-2002

راس الماء   ھاجر 18078438 ممتاز309.10  بـثنیة الحد17-06-2002

صرموم   یوسف 18078457 جید جدا408.40  بـثنیة الحد05-11-2002

زاعم   عبد النور 18078342 جید جدا508.90  بـثنیة الحد24-01-2001

بلعربي   لبنى 18078363 قریب من الجید606.20  بـثنیة الحد30-03-2001

حدان   محمد 18078369 مقبول705.30  بـثنیة الحد29-10-2001

بویتمان   محفوظ 18078367 قریب من الجید806.40  بـثنیة الحد04/02/02

بور   فردوس 18078354 ممتاز909.20  بـثنیة الحد13-04-2002

بونیل   كنزة 18078360 جید جدا1008.00  بـثنیة الحد04-08-2002

كسار   كمیلیة 18078359 جید1107.00  بـثنیة الحد09-08-2002

عبد الحمید   فیصل 18078357 جید جدا1208.60  بـثنیة الحد06-09-2002

قدال   عبد القادر 18078336 ممتاز1309.10  بـثنیة الحد19-10-2002

زبوج   عدة أحمد أمین 18078347 ممتاز1409.20  بـثنیة الحد29-01-2003

أدیب   فاروق محمد أیمن 18078352 ممتاز1509.10  بـثنیة الحد28-04-2003

مھني   عبد هللا زكري 18078338 جید جدا1608.50  بـخمیس ملیانة20/06/03

مشبك   نسرین 18078417 ممتاز1709.00  بـثنیة الحد20-09-2000

سرج   نجوى 18078411 جید جدا1808.50  بـتیسمسیلت07/04/02

بومصباح   نجیة 18078413 جید جدا1908.60  بـثنیة الحد05-05-2002

بوذیبة   ندى 18078414 جید جدا2008.80  بـثنیة الحد18-05-2002

صرموم   نزار 18078416 جید جدا2108.20  بـثنیة الحد27-05-2002

زعیبط   مریم 18078404 ممتاز2209.40  بـثنیة الحد25-06-2002

بلقاید   محمد سلیم منصف 18078392 ممتاز2309.20  بـثنیة الحد14-07-2002

بودالل   محمد البشیر 18078390 جید جدا2408.40  بـالسوقر19-07-2002

273من136الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة جمال الدین االفغاني ثنیة الحد | ثنیة الحد 380188المؤسسة :  

بونیل   محمد كریم 18078396 جید جدا2508.40  بـثنیة الحد29-08-2002

بونیل   نور الھدى 18078423 ممتاز2609.50  بـثنیة الحد07-10-2002

سدار یعقوب   محمد إبن عبد هللا 18078388 ممتاز2709.20  بـثنیة الحد07/11/02

سمغون   نریمان 18078415 ممتاز2809.40  بـثنیة الحد17-01-2003

قدور   محمد البغدادي 18078391 جید2907.80  بـتغنیف17-02-2003

بربارة   نجوى 18078412 جید3007.90  بـخمیس ملیانة10-05-2003

سمغون   محمد أشرف 18078386 جید3107.20  بـثنیة الحد.23-09-2003

قرن المور   رشید 18078287 جید جدا3208.10  بـثنیة الحد19-12-2001

بن شاشو   صارة 18078316 جید جدا3308.80  بـتیسمسیلت15-03-2002

بن عافیة   عبد الغني یعقوب 18078324 جید جدا3408.10  بـثنیة الحد12-06-2002

فطار   صادق 18078315 جید3507.80  بـتیسمسیلت03-07-2002

مارس   سارة لبنى 18078300 قریب من الجید3606.00  بـثنیة الحد26/01/03

بوجبیر   سیف الدین 18078310 جید جدا3708.90  بـثنیة الحد10-02-2003

عشیبة   شیماء 18078314 ممتاز3809.40  بـثنیة الحد14-02-2003

الھادف   إسماعیل 18078217 قریب من الجید3906.70  بـثنیة الحد07-12-1998

حلیمات   أحمد 18078192 قریب من الجید4006.40  بـثنیة الحد18-12-2000

بومثرد   أیمن 18078208 جید جدا4108.10  بـثنیة الحد09-05-2001

حضري   أسامة 18078195 مقبول4205.80  بـثنیة الحد28-01-2002

راس الماء   أسماء 18078201 جید جدا4308.60  بـثنیة الحد17-06-2002

مسدد   أسامة 18078197 جید جدا4408.40  بـباب الوادي11-08-2002

أم جنیبة   إیمان 18078225 ممتاز4509.10  بـثنیة الحد15-09-2002

عبد الصمد   إیدیر 18078223 ممتاز4609.00  بـثنیة الحد30/09/02

بن صفیة   أحمد 18078194 جید جدا4708.20  بـثنیة الحد30-11-2002

طرفاي   إناس 18078222 جید جدا4808.30  بـثنیة الحد06-01-2003

بطاش   أمینة 18078205 جید جدا4908.30  بـثنیة الحد04-02-2003

بلغیثار   أسماء ھبة الرحمان 18078202 جید جدا5008.60  بـثنیة الحد31-05-2003

حمول   آسیة 18078186 جید جدا5108.30  بـسیدي بلعباس29-11-2003

بلعید   إلھام 18078221 جید جدا5208.90  بـثنیة الحد05-12-2003

تكسبت   جمال 18078251 جید5307.70  بـثنیة الحد28-10-1999

273من137الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة جمال الدین االفغاني ثنیة الحد | ثنیة الحد 380188المؤسسة :  

یماني   بلقاسم 18078245 جید جدا5408.00  بـثنیة الحد24/01/00

بعلول   خلیدة 18078270 جید جدا5508.40  بـمھدیة05-03-2001

تكسبت   حفیظة 18078258 جید5607.10  بـثنیة الحد15-04-2001

خطاف المندیل   جیھان 18078254 جید جدا5708.20  بـثنیة الحد05-02-2002

لتروس   رانیا 18078274 ممتاز5809.00  بـثنیة الحد18-03-2002

ورشان   خالد 18078268 جید جدا5908.40  بـثنیة الحد06-06-2002

فنیني   بشرى 18078242 جید جدا6008.30  بـخمیس ملیانة26-06-2002

بولبان   إیھاب واضح 18078237 جید6107.80  بـثنیة الحد09-08-2002

زوابر   حنان 18078263 جید جدا6208.90  بـثنیة الحد11-08-2002

مقدم   توفیق األزھري 18078250 مقبول6305.50  بـعین تادلس31-08-2002

راس الماء   بشرى 18078243 جید جدا6408.40  بـثنیة الحد21-09-2002

حلیمت   جمیلة 18078252 جید جدا6508.30  بـثنیة الحد17-10-2002

بلقاید   حسناء 18078256 جید جدا6608.90  بـثنیة الحد03-11-2002

لوط   بلقاسم 18078247 جید جدا6708.90  بـثنیة الحد04-11-2002

273من138الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة ماكس مرشان ثنیة الحد | ثنیة الحد 380189المؤسسة :  

بھاز   وفاء 18078448 جید107.60  بـثنیة الحد07-05-2001

حمدي   ھاجر 18078437 جید207.80  بـثنیة الحد03-04-2002

بوقطران   ھشام 18078443 جید جدا308.00  بـثنیة الحد11-04-2002

عجاز   ھاجر 18078439 جید جدا408.80  بـثنیة الحد22-06-2002

حلیمات   ھدیل أمیرة الخلود 18078442 جید جدا508.40  بـالحراش13/08/02

حدان   یحي عبد اللطیف 18078456 جید607.20  بـثنیة الحد20-03-2003

رمول   ھدیل 18078441 جید جدا708.20  بـثنیة الحد24-03-2003

لرجام   محمد 18078370 قریب من الجید806.90  بـثنیة الحد12-01-2002

والي   محمد 18078371 جید جدا908.60  بـثنیة الحد11-03-2002

بوقلیل   عماد الدین 18078350 ممتاز1009.40  بـثنیة الحد16-03-2002

نیاف   عبیر 18078345 ممتاز1109.50  بـثنیة الحد24-03-2002

مالق   محمد 18078372 جید1207.50  بـثنیة الحد26-05-2002

كرنافیة   عبیر مریم 18078346 ممتاز1309.50  بـثنیة الحد08-06-2002

بوزارة   عبد المالك 18078340 جید جدا1408.90  بـتیسمسیلت21-06-2002

رنان   فؤاد 18078351 جید جدا1508.60  بـثنیة الحد25-06-2002

خلیلي   كوثر 18078361 ممتاز1609.20  بـثنیة الحد09-07-2002

مشبك   عبد المالك 18078341 جید جدا1708.90  بـسیدي بوتوشنت27-07-2002

تیمولي   محمد آدم 18078375 جید1807.90  بـثنیة الحد22-09-2002

قجار   مایسة 18078366 قریب من الجید1906.30  بـثنیة الحد30-04-2003

بربارة   فیروز 18078355 ممتاز2009.60  بـالبلیدة29-06-2003

غار الشعیر   میمونة 18078409 جید2107.80  بـثنیة الحد12-12-2000

سیار   مروة 18078401 جید جدا2208.90  بـثنیة الحد13-02-2002

نیاف   محمد عبد هللا منصور 18078393 جید جدا2308.70  بـثنیة الحد24-03-2002

سنوسي   ناصر 18078410 جید جدا2408.80  بـثنیة الحد04-04-2002

273من139الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة ماكس مرشان ثنیة الحد | ثنیة الحد 380189المؤسسة :  

جعدود   نسیمة 18078418 جید2507.80  بـثنیة الحد17-04-2002

یوسفي   مروة 18078402 ممتاز2609.30  بـثنیة الحد18-05-2002

عبو   محمد فادي 18078394 جید جدا2708.20  بـثنیة الحد09-07-2002

زوخ   نور الھدى 18078422 جید جدا2808.50  بـثنیة الحد19-09-2002

رامول   محمدأمین 18078397 قریب من الجید2906.60  بـثنیة الحد20-09-2002

بولعزیز   نور الھدى 18078424 جید جدا3008.30  بـالقبة15-10-2002

بوساحة   نور الھدى 18078425 جید جدا3108.40  بـثنیة الحد20-12-2002

ھالل   محمد فارس 18078395 جید جدا3208.70  بـثنیة الحد26-12-2002

مالق   محمد األیمن 18078389 جید3307.10  بـثنیة الحد27-03-2003

لزھر   صالح الدین 18078318 جید جدا3408.30  بـثنیة الحد25-01-2001

بولعزیز   عبد الرحمان 18078322 جید3507.40  بـالجزائر14-04-2001

جعیط   زھرة 18078296 جید3607.60  بـثنیة الحد11-12-2001

بوحناش   سید أحمد 18078308 جید جدا3708.80  بحكم بـثنیة الحد2002

سیار   سفیان 18078304 جید3807.90  بـثنیة الحد12-02-2002

زوخ   ریم 18078293 جید جدا3908.10  بـثنیة الحد08-03-2002

تیمولي   سمیر 18078307 ممتاز4009.20  بـثنیة الحد22-03-2002

بوقلیل   صبرینة 18078317 ممتاز4109.20  بـالحراش09/04/02

تیمولي   زوبیر 18078297 جید4207.90  بـثنیة الحد10-04-2002

باني   رضوان 18078288 جید جدا4308.90  بـثنیة الحد12-04-2002

بن عافیة   رفیق 18078289 جید جدا4408.60  بـتیسمسیلت20-06-2002

بركاني   عادل 18078321 قریب من الجید4506.90  بـمستغانم02-07-2002

بوكتاب   زكریاء 18078295 جید4607.20  بـثنیة الحد19-08-2002

براھیمي   عبد القادر 18078325 جید جدا4708.20  بـثنیة الحد08-10-2002

حمادي   شھرزاد 18078311 جید جدا4808.50  بـثنیة الحد29-11-2002

بدیة   طاھر 18078320 جید جدا4908.00  بـثنیة الحد17-12-2002

عافر   شوقي 18078312 ممتاز5009.20  بـالبویرة23-12-2002

بشري   سارة 18078299 جید جدا5108.50  بـثنیة الحد28-12-2002

غولي   صالح عبد الھادي 18078319 جید جدا5208.80  بـثنیة الحد30-05-2003

سماعیلي   سجیدة 18078301 جید جدا5308.40  بـثنیة الحد29-11-2003

273من140الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة ماكس مرشان ثنیة الحد | ثنیة الحد 380189المؤسسة :  

شبیل   إبراھیم 18078211 ممتاز5409.00  بـثنیة الحد01-03-2002

زعتیر   إبراھیم خیر الدین 18078212 جید جدا5508.80  بـثنیة الحد14-03-2002

عنیقید   أیمن 18078209 جید جدا5608.30  بـثنیة الحد13-04-2002

حفصاوي   أسماء 18078200 جید جدا5708.40  بـثنیة الحد05-05-2002

مزوغن   إیمان 18078224 جید جدا5808.60  بـثنیة الحد09-08-2002

زوخ   أسامة عبد الحق 18078199 جید جدا5908.10  بـثنیة الحد.05-11-2002

بركاني   إسالم 18078216 جید جدا6008.20  بـأوالد یعیش23-11-2002

كراجي   أوسامة 18078206 جید6107.80  بـثنیة الحد24-12-2002

نیاف   آیة 18078190 جید جدا6208.50  بـثنیة الحد04-03-2003

سماعیل   أسامة 18078198 ممتاز6309.00  بـالجزائر22-11-2003

غار الشعیر   بلقاسم 18078246 جید6407.20  بـثنیة الحد03-02-2000

یوسفي   بشرى 18078241 ممتاز6509.00  بـثنیة الحد04-05-2002

شاوش   حنان 18078262 جید جدا6608.40  بـثنیة الحد31-05-2002

العصفورة   خلیل 18078271 قریب من الجید6706.50  بـثنیة الحد06-07-2002

مالق   رابح 18078273 جید6807.50  بـثنیة الحد13/08/02

زادوركب   بالل 18078244 جید جدا6908.60  بـثنیة الحد05-12-2002

لرول   امیرة 18078240 جید جدا7008.80  بـثنیة الحد13-01-2003

دردوش   حیاة 18078267 ممتاز7109.10  بـالبلیدة03-02-2003

روز   خالد 18078269 جید7207.70  بـالبلیدة26-03-2003

خرشف   حسام 18078255 جید7307.60  بـثنیة الحد15-12-2003

273من141الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة بوذیبة یوسف ثنیة الحد | ثنیة الحد 380190المؤسسة :  

دفداف   ولید عبد القادر 18078452 جید107.00  بـثنیة الحد13-05-2001

حدود   ھشام 18078444 جید207.50  بـثنیة الحد02-05-2002

كروش   ھیثم 18078445 جید جدا308.60  بـثنیة الحد01-10-2002

میصابیس   محمد 18078368 جید جدا408.30  بـثنیة الحد17-10-2001

بحري   فیصل 18078356 مقبول505.30  بـثنیة الحد24-04-2002

قصري   لیلى 18078365 مقبول605.30  بـثنیة الحد11-05-2002

عبد الحمید   عبد المالك 18078339 جید جدا708.50  بـثنیة الحد28-05-2002

عدي   كمیلیا رقیة 18078358 جید807.10  بـثنیة الحد22-08-2002

عنصر   عبد الكریم محمد 18078337 ممتاز909.20  بـثنیة الحد01-09-2002

بن اسماعیل   عبد الھادي 18078344 جید جدا1008.40  بـثنیة الحد14-01-2003

سلیماني   لمیاء 18078364 قریب من الجید1106.80  بـثنیة الحد01-02-2003

بن حلیمة   نصر الدین 18078419 مقبول1205.90  بـثنیة الحد26-02-2001

صنصال   محمود 18078398 جید1307.40  بـثنیة الحد11-01-2002

بولرواح   ریاض 18078292 جید جدا1408.70  بـثنیة الحد14-01-2002

خطاف المندیل   إبراھیم 18078210 جید1507.90  بـثنیة الحد24-11-1997

بدیة   إسالم 18078215 جید1607.30  بـثنیة الحد14-07-2002

ھاللي   أحالم 18078191 مقبول1705.50  بـثنیة الحد07-08-2002

نابي   أمحمد 18078204 مقبول1805.70  بـثنیة الحد23-08-2002

مرابط   حفیظ 18078257 قریب من الجید1906.30  بـثنیة الحد08-01-2002

بربارة   حوریة 18078265 جید جدا2008.30  بـثنیة الحد24-05-2002

273من142الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة شیخون عبدالقادر ثنیة الحد | ثنیة الحد 380191المؤسسة :  

تیكورت   یاسین 18078455 جید جدا108.60  بـثنیة الحد04-01-2002

بولیس   ولید رابح 18078451 جید جدا208.40  بـالقبة20-03-2002

ھاللي   ھیشام 18078446 ممتاز309.20  بـثنیة الحد13-03-2003

ترقو   عبد النور 18078343 جید جدا408.50  بـثنیة الحد17-07-2001

برینیس   فاطمة الزھراء 18078353 ممتاز509.40  بـثنیة الحد18-06-2002

بوزارة   محمد 18078374 جید جدا608.50  بـثنیة الحد25-11-2002

بحري   محمد أمین 18078387 قریب من الجید706.40  بـثنیة الحد04-01-2002

حمدي   مصطفى 18078406 جید جدا808.30  بـثنیة الحد18-06-2002

كاشة   أمحمد 18078203 جید907.90  بـثنیة الحد27-06-2001

دفداف   إسالم 18078214 جید1007.90  بـثنیة الحد11-01-2002

بن حلیمة   أسامة 18078196 جید جدا1108.40  بـتیسمسیلت25-02-2002

بوخماشة   حكیمة 18078259 جید1207.90  بـثنیة الحد07-04-2001

بوزغران   الطاھر رشید 18078239 جید جدا1308.80  بـثنیة الحد14-02-2003

273من143الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة بوساحة بختي ثنیة الحد | ثنیة الحد 380192المؤسسة :  

حدان   وفاء 18078449 جید107.00  بـثنیة الحد13-05-2002

موجد   ولید 18078450 مقبول205.40  بـثنیة الحد10-07-2002

حناف   وسیمة 18078447 قریب من الجید306.80  بـثنیة الحد03-04-2003

حدان   عزیز 18078348 قریب من الجید406.30  بـثنیة الحد10-11-2001

زالطو   آیة 18078187 مقبول505.10  بـثنیة الحد23-03-2001

ھماز   اسماعیل 18078238 قریب من الجید606.90  بـثنیة الحد22-02-2002

زالطو   بن رمضان 18078249 جید707.00  بـثنیة الحد08-10-2002

بن صفیة   حنان 18078264 قریب من الجید806.90  بـثنیة الحد02-12-2002

273من144الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة دغمان محمد ثنیة الحد | ثنیة الحد 380194المؤسسة :  

ترقو   عصام عبد االلھ 18078349 جید جدا108.50  بـثنیة الحد31-08-2002

بوشارب   محمد 18078373 مقبول205.50  بـثنیة الحد25-09-2002

بوزار   نور الھدى 18078421 مقبول305.10  بـبني مسوس13-02-2002

بورویس   سماح 18078306 جید جدا408.20  بـثنیة الحد16-03-2002

بن صفیة   سفیان 18078305 قریب من الجید506.20  بـثنیة الحد10-08-2002

كاشة   رمضان 18078291 جید607.00  بـثنیة الحد12-11-2002

ھاللي   رحاب 18078286 قریب من الجید706.60  بـثنیة الحد29-12-2002

بن زقاق   سید أحمد 18078309 قریب من الجید806.80  بـملیانة01-01-2003

بن صفیة   إكرام 18078218 جید907.30  بـثنیة الحد15-12-2001

بوقطاف   إكرام 18078219 جید جدا1008.90  بـثنیة الحد21-02-2002

كانم   آیة 18078188 جید جدا1108.00  بـثنیة الحد26-05-2002

بوكتاب   آیة 18078189 مقبول1205.80  بـثنیة الحد31-05-2002

بالس   أحمد 18078193 جید1307.60  بـثنیة الحد27-09-2002

براھیمي   بن دحمان 18078248 جید جدا1408.40  بـثنیة الحد05-02-2002

بوجفنة   رحاب 18078275 قریب من الجید1506.80  بـثنیة الحد01-06-2002

بودالل   حمزة 18078260 ممتاز1609.30  بـثنیة الحد19-06-2002

مصابیس   خلیل عبد الجواد 18078272 قریب من الجید1706.80  بـثنیة الحد02-01-2003

قاصد   إیمان 18078236 جید1807.40  بـخمیستي28-01-2003

273من145الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة االخوة بودري | ثنیة الحد 380196المؤسسة :  

ھوناس   یاسین 18078454 قریب من الجید106.20  بـثنیة الحد16-10-1998

مركیدال   ھدیل 18078440 ممتاز209.00  بـثنیة الحد28-01-2003

مشبك   كوثر 18078362 جید307.30  بـسیدي بوتوشنت23/11/02

غدیر   منال 18078407 جید جدا408.80  بـثنیة الحد25-11-2001

نداتي   نور الدین 18078420 جید جدا508.70  بـثنیة الحد19-03-2002

فنني   مریم 18078403 جید جدا608.40  بـثنیة الحد10-05-2002

غار شعیر   مروان 18078400 جید جدا708.80  بـثنیة الحد19-05-2002

شحیح   مریم 18078405 جید جدا808.30  بـثنیة الحد08-08-2002

فندیل   منیر 18078408 ممتاز909.00  بـثنیة الحد02-01-2003

حلیمات   سفیان 18078303 جید جدا1008.80  بـثنیة الحد02-04-2001

غار الشعیر   زكریاء 18078294 جید1107.60  بـثنیة الحد30-11-2001

خالل   شیماء 18078313 جید جدا1208.90  بـثنیة الحد24-09-2002

رمول   رفیق 18078290 جید جدا1308.80  بـثنیة الحد02-02-2003

بوزیوان   إسحاق 18078213 جید جدا1408.60  بـثنیة الحد09-06-2002

زفاوي   إلھام 18078220 جید جدا1508.50  بـثنیة الحد.07-11-2002

بوزارة   حیاة 18078266 جید1607.40  بـثنیة الحد08-12-2001

صمار   جھاد 18078253 جید جدا1708.60  بـثنیة الحد14-03-2002

زعتیر   حمیدة 18078261 جید جدا1808.80  بـثنیة الحد15-02-2003

273من146الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة موھوبي محمود ثنیة الحد | ثنیة الحد 380206المؤسسة :  

بوجین   مریم 18078718 قریب من الجید106.80  بـثنیة الحد10-04-2001

متي   نعیمة 18078735 مقبول205.40  بـثنیة الحد01-11-2001

زبنطوط   نافع 18078728 قریب من الجید306.60  بـثنیة الحد12-04-2002

سمغون   منار 18078724 جید407.60  بـثنیة الحد28-05-2002

زیتوني   نسرین 18078730 قریب من الجید506.90  بـثنیة الحد01-09-2002

ولد رابح   ولید 18078753 قریب من الجید606.60  بـثنیة الحد18-09-2002

بوقادر   ولید 18078755 جید707.60  بـثنیة الحد28-01-2003

جملي   محمد 18078679 جید جدا808.10  بـثنیة الحد24-02-2001

بوخدة   عبد الحق 18078625 جید907.70  بـثنیة الحد17-04-2001

عوجاني   فلایر 18078653 قریب من الجید1006.30  بـثنیة الحد22-02-2002

شاقور جلطیة   عبد النور 18078635 ممتاز1109.00  بـالشلف28-02-2002

بلعید   عبد الرؤوف 18078626 مقبول1205.70  بـثنیة الحد13-03-2002

دریوش   محمود 18078701 ممتاز1309.60  بـثنیة الحد03-05-2002

میمن   محفوظ 18078678 جید جدا1408.80  بـثنیة الحد15-05-2002

رباحي   مدین 18078703 مقبول1505.00  بـثنیة الحد02-06-2002

شرنون   مراد 18078705 جید جدا1608.00  بـثنیة الحد27-06-2002

قطاف   عماد الدین 18078641 جید جدا1708.90  بـثنیة الحد15-08-2002

بلھواري   مروة 18078706 قریب من الجید1806.40  بـثنیة الحد29-08-2002

بوقارة   محمد الحبیب 18078691 مقبول1905.00  بـثنیة الحد10-10-2002

زالطو   سارة 18078589 جید2007.70  بـثنیة الحد17-10-2000

موساوي   خیرة 18078572 قریب من الجید2106.70  بـثنیة الحد29-04-2001

بوساحة   رانیا 18078577 ممتاز2209.00  بـثنیة الحد20-02-2002

بوزارة   سمیرة 18078596 ممتاز2309.20  بـالقبة29-05-2002

العتروس   سیدعلي 18078603 جید جدا2408.60  بـثنیة الحد09-07-2002

273من147الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة موھوبي محمود ثنیة الحد | ثنیة الحد 380206المؤسسة :  

كلوش   روانة 18078583 جید جدا2508.40  بـثنیة الحد01-08-2002

قوشام   ریان 18078585 مقبول2605.10  بـثنیة الحد18-08-2002

دردوش   سفیان 18078593 جید جدا2708.40  بـثنیة الحد21-12-2002

بلھواري   سناء 18078599 جید2807.90  بـثنیة الحد02-01-2003

بارود   رائد 18078575 قریب من الجید2906.90  بـثنیة الحد08-02-2003

رناك   سارة رباب 18078590 ممتاز3009.60  بـثنیة الحد27-04-2003

حمید   آمال 18078469 ممتاز3109.00  بـثنیة الحد28-05-2002

یوسفي   أسامة 18078487 جید جدا3208.50  بـثنیة الحد23-06-2002

یوسفي   أیمن 18078498 جید جدا3308.10  بـثنیة الحد23-06-2002

حدان   آسیا 18078468 جید3407.30  بـثنیة الحد16-08-2002

مقدم   أبو بكر 18078476 جید جدا3508.50  بـثنیة الحد04-09-2002

بن اسماعیل   أحمد أمین 18078481 جید جدا3608.70  بـثنیة الحد08-11-2002

قاضي   آیة 18078472 ممتاز3709.20  بـثنیة الحد06-12-2002

قجار   أحمد عبد الوھاب 18078482 قریب من الجید3806.30  بـثنیة الحد27-12-2002

بوشعیب   حكیمة 18078553 قریب من الجید3906.10  بـثنیة الحد09-10-2001

سنوسي   بشرى 18078533 مقبول4005.20  بـثنیة الحد18-01-2002

ورشان   العرابي 18078528 ممتاز4109.10  بـثنیة الحد16-06-2002

بومیمون   بشرى 18078534 جید جدا4208.80  بـثنیة الحد23-06-2002

بوسعادة   تقي الدین 18078544 ممتاز4309.40  بـثنیة الحد10-10-2002

بطاش   بن یوسف 18078540 جید جدا4408.60  بـثنیة الحد29-11-2002

حدود   إناس 18078521 جید جدا4508.60  بـثنیة الحد12-02-2003

ورشان   خدیجة 18078557 جید4607.50  بـثنیة الحد22-03-2003

273من148الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة جعبوط عبدالباقي ثنیة الحد | ثنیة الحد 380207المؤسسة :  

عجمي   یوسف 18078769 جید جدا108.70  بـثنیة الحد23-05-2002

بوقادر   نصیرة 18078733 مقبول205.40  بـثنیة الحد13-12-2000

بوخاوش   یعقوب 18078757 قریب من الجید306.50  بـثنیة الحد06-02-2002

مقاتل   یاسمین 18078756 جید407.80  بـثنیة الحد13-05-2002

حفصاوي   وسام 18078748 جید جدا508.20  بـثنیة الحد16-10-2002

سمغون   منیر 18078725 مقبول605.50  بـثنیة الحد06-11-2002

عطابي   نبیل 18078729 قریب من الجید706.00  بـثنیة الحد24-01-2003

حدان   مصطفى 18078721 مقبول805.00  بـثنیة الحد25-01-2003

بورویس   مریم 18078720 مقبول905.90  بـباب الوادي28-01-2003

سدار یعقوب   ھدیل مالك 18078745 جید1007.50  بـثنیة الحد16-02-2003

سیف   قویدر 18078656 قریب من الجید1106.30  بـثنیة الحد16-02-2000

غصاب   ضیاء الدین 18078623 قریب من الجید1206.90  بـثنیة الحد30-10-2001

سیف   مراد 18078704 قریب من الجید1306.60  بـثنیة الحد29-11-2001

كرتل   عبد الكریم 18078632 ممتاز1409.00  بـثنیة الحد20-02-2002

بوداود   صفاء 18078621 قریب من الجید1506.90  بـثنیة الحد22-02-2002

طرفاي   فیصل فارس إسالم 18078655 جید جدا1608.00  بـتیسمسیلت31-03-2002

شریط   صبرینة 18078620 ممتاز1709.00  بـثنیة الحد07-05-2002

بوزارة   فاطمة الزھراء 18078648 جید جدا1808.90  بـثنیة الحد02-06-2002

بن سماعیل   مالك 18078675 قریب من الجید1906.90  بـثنیة الحد11-08-2002

بوخماشة   عبد اإللھ 18078624 مقبول2005.40  بـثنیة الحد05-09-2002

عبد الحمید   فاطمة الزھراء 18078649 قریب من الجید2106.80  بـثنیة الحد10-09-2002

بن سترة   فیصل 18078654 جید2207.40  بـثنیة الحد25-10-2002

مشبك   عبد الغني عبدون 18078630 جید2307.00  بـثنیة الحد03-12-2002

بن شھرة   محمد 18078685 جید2407.00  بـثنیة الحد06-01-2003

273من149الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة جعبوط عبدالباقي ثنیة الحد | ثنیة الحد 380207المؤسسة :  

قرقور   محمد طارق 18078693 مقبول2505.40  بـثنیة الحد21-01-2003

مسداد   عماد 18078640 مقبول2605.80  بـثنیة الحد01-02-2003

عبد الحمید   عدة عبد الرؤوف 18078638 ممتاز2709.00  بـتیسمسیلت28-07-2003

بلقرنین   سناء 18078597 جید2807.00  بـثنیة الحد12-03-2000

بشري   رومیسة 18078584 جید جدا2908.10  بـثنیة الحد18-11-2001

عنصر   شروق 18078605 جید جدا3008.20  بـثنیة الحد20-01-2002

صنصال   خلود 18078568 جید جدا3108.40  بـثنیة الحد17-09-2002

زقاوي   رزقي 18078580 مقبول3205.30  بـثنیة الحد13-10-2002

بونیل   خلیل 18078571 قریب من الجید3306.40  بـثنیة الحد14-10-2002

قادري   شیماء 18078607 جید جدا3408.20  بـثنیة الحد28-10-2002

بلحرش   رحاب رومیسة 18078579 جید جدا3508.70  بـثنیة الحد20-01-2003

خنقاوي   سیف الدین 18078604 جید3607.60  بـثنیة الحد23-01-2003

بشیخ   أیمن 18078495 قریب من الجید3706.30  بـثنیة البحد06-11-2001

بوزیدي   آیة عولیة 18078475 جید جدا3808.10  بـثنیة الحد22-01-2002

مصباحي   أیمن 18078496 جید3907.50  بـثنیة الحد08-02-2002

بلقاید   أحمد یوسف 18078483 جید جدا4008.30  بـثنیة الحد04-03-2002

مكي   أیمن 18078497 قریب من الجید4106.60  بـثنیة الحد12-04-2002

بوقطیفة   أیوب 18078500 جید جدا4208.20  بـاالبیار21-04-2002

رنان   آیة 18078471 جید جدا4308.50  بـثنیة الحد18-07-2002

عبد الحمید   أمین جواد 18078492 جید4407.90  بـثنیة الحد18-07-2002

عبد الحمید   إدریس نوفل 18078503 جید4507.90  بـثنیة الحد07-08-2002

حفصاوي   أالء سرین 18078490 جید جدا4608.50  بـثنیة الحد30-09-2002

دوم   آیة 18078473 جید جدا4708.40  بـثنیة الحد17-12-2002

قرقور   أشواق 18078489 جید4807.40  بـثنیة الحد21-01-2003

عمراني   آیة 18078474 جید4907.00  بـثنیة الحد27-01-2003

قودري   أحمد آدم 18078480 جید جدا5008.20  بـثنیة الحد27-01-2003

زبنطوط   أحالم 18078478 قریب من الجید5106.80  بـثنبة الحد31-01-2003

قرقاش   إسالم 18078507 ممتاز5209.10  بـثنیة الحد19-03-2003

عناق   الحبیب 18078526 قریب من الجید5306.70  بـثنیة الحد01-04-2002

273من150الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة جعبوط عبدالباقي ثنیة الحد | ثنیة الحد 380207المؤسسة :  

زواوي   بھاء الدین 18078541 قریب من الجید5406.70  بـثنیة الحد26-06-2002

بناي   حمزة 18078555 جید جدا5508.90  بـثنیة الحد28-06-2002

جملي   بن غالم 18078539 مقبول5605.80  بـثنیة الحد30-06-2002

زبار   الساجدة 18078527 جید جدا5708.20  بـثنیة الحد10-07-2002

شابر   حسین 18078550 جید5807.90  بـتیلرت28-09-2002

بشیخ   بشرى 18078537 ممتاز5909.40  بـثنیة الحد01-11-2002

بولرواح   إسمھان 18078518 جید جدا6008.40  بـثنیة الحد14-11-2002

بولبان   حاتم عبد القدوس 18078546 مقبول6105.40  بـثنیة الحد09-01-2003

لتروس   إكرام 18078519 جید جدا6208.90  بـثنیة الحد14-01-2003

نیاف   حسام الدین 18078548 قریب من الجید6306.30  بـثنیة الحد20-01-2003

273من151الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة شردودي بختة ثنیة الحد | ثنیة الحد 380208المؤسسة :  

خالل   ھاجر 18078741 قریب من الجید106.10  بـثنیة الحد15-10-2001

مورسل   نور الدین 18078738 قریب من الجید206.60  بـثنیة الحد22-06-2002

ترقو   ھاني محمد أمین 18078742 جید307.30  بـخمیس ملیانة26-06-2002

طھاري   وفاء 18078752 مقبول405.10  بـثنیة الحد24-12-2002

شاكي   محمد أمین 18078687 جید جدا508.20  بـثنیة الحد16-02-2002

بوسدي   صفیة 18078622 مقبول605.00  بـثنیة الحد14-03-2002

قرشي   محمد أیمن 18078690 جید707.70  بـالیوسفیة27-03-2002

بن اسماعیل   محمد یونس 18078700 ممتاز809.10  بـثنیة الحد30-03-2002

بوخلوة   عبد القادر 18078631 قریب من الجید906.20  بـثنیة الحد05-04-2002

بور   عبد المالك 18078634 جید1007.70  بـثنیة الحد22-04-2002

تیفوجار   محمد 18078683 مقبول1105.40  بـثنیة الحد22-04-2002

جولم   محمد عبد العظیم 18078695 جید جدا1208.70  بـبرج األمیرع/ق09-05-2002

بوسعادة   عمر 18078643 قریب من الجید1306.90  بـثنیة الحد07-07-2002

عمیمر   محمد 18078684 جید جدا1408.30  بـثنیة الحد22-07-2002

صنصال   صباح 18078619 قریب من الجید1506.60  بـزرالدة06-09-2002

خروبي   شیماء 18078618 جید جدا1608.30  بـثنیة الحد16-12-2002

عبو   رانیا 18078576 مقبول1705.90  بـثنیة الحد19-02-2002

عدیس   سعدیة 18078592 جید جدا1808.80  بـثنیة الحد21-02-2002

جلودي   ذكرى 18078574 جید1907.80  بـثنیة الحد13-05-2002

سمغون   زین الدین 18078588 جید جدا2008.20  بـثنیة الحد12-06-2002

مھني   خلیل 18078570 جید2107.80  بـالبلیدة08-08-2002

عنایة   أسامة 18078485 جید جدا2208.00  بـثنیة الحد29-01-2002

ھالل   أماني 18078491 جید2307.80  بـثنیة الحد27-02-2003

بوجین   حمزة 18078554 قریب من الجید2406.30  بـثنیة الحد29-05-1999

273من152الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة شردودي بختة ثنیة الحد | ثنیة الحد 380208المؤسسة :  

خماشي   ایة 18078529 ممتاز2509.10  بـثنیة الحد12-03-2002

بوسعادة   ایمان 18078530 جید جدا2608.70  بـثنیة الحد21-06-2002

بور   ایمان 18078531 ممتاز2709.30  بـثنیة الحد30-07-2002

عدیس   بشرى 18078536 ممتاز2809.20  بـثنیة الحد03-09-2002

قاضي   اصام تقي الدین 18078525 جید جدا2908.10  بـثنیة الحد22-10-2002

273من153الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة االخوة بوقطاف ثنیة الحد | ثنیة الحد 380209المؤسسة :  

عنقود   یونس 18078773 جید جدا108.40  بـثنیة الحد17-03-2002

بوقطاف   یوسف 18078770 جید207.40  بـثنیة الحد13-06-2002

بن عبد الوھاب   یوسف 18078772 جید307.10  بـثنیة الحد02-11-2002

شعبان   نصیرة یاسمین 18078734 جید جدا408.40  بـثنیة الحد19-01-2002

وردي   نوال 18078736 جید507.90  بـثنیة الحد08-03-2002

حلحال   نور اإلیمان 18078737 جید جدا608.10  بـثنیة الحد19-07-2002

بوقادري   ھشام 18078746 جید جدا708.70  بـثنیة الحد23-08-2002

شعبان   نسرین 18078731 جید جدا808.60  بـثنیة الحد09-11-2002

مسدد   ھبة هللا 18078743 جید907.20  بـعین وسارة08-12-2002

نقاز   عبد الغاني 18078629 قریب من الجید1006.00  بـثنیة الحد23-02-2000

عباد   عبد الرزاق 18078627 جید1107.30  بـثنیة الحد18-11-2001

شاوش   محمد 18078680 مقبول1205.80  بـثنیة الحد02-12-2001

بوقارة   محمد عدنان 18078697 ممتاز1309.00  بـثنیة الحد09-04-2002

بدیة   محفوظ 18078677 جید1407.50  بـثنیة الحد07-05-2002

سقاي   فاطیمة 18078650 جید جدا1508.60  بـثنیة الحد04-06-2002

ورشان   عبد الرزاق 18078628 جید جدا1608.20  بـتیسمسیلت03-07-2002

فندیل   محمد عدالن 18078696 قریب من الجید1706.30  بـالشلف15-10-2002

حمادي   سماعین 18078595 جید جدا1808.40  بـثنیة الحد11-11-1999

زیتوني   سلمى 18078594 جید1907.10  بـالزیتونة19-02-2002

رابحي   زكریاء بھاء الدین 18078587 جید جدا2008.70  بـثنیة الحد25-02-2002

نقاز   رفیق 18078582 جید جدا2108.40  بـثنیة الحد09-08-2002

بوقادر   أیمن 18078494 ممتاز2209.40  بـثنیة الحد20-08-2001

صرموم   أیوب سعید 18078502 قریب من الجید2306.50  بـثنیة الحد13-01-2002

ھاللي   أسامة 18078486 جید2407.20  بـتیارت11-06-2002

273من154الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة االخوة بوقطاف ثنیة الحد | ثنیة الحد 380209المؤسسة :  

برمانة   أحالم 18078477 جید2507.30  بـثنیة الحد15-07-2002

بوجفنة   أیوب 18078501 جید جدا2608.70  بـثنیة الحد04-08-2002

بن شاشو   أیمن 18078499 جید جدا2708.50  بـثنیة الحد02-12-2002

محمدي   أنس ذو النورین 18078493 جید2807.40  بـثنیة الحد06-12-2002

بوریبة   إكرام الشیماء 18078520 جید جدا2908.70  بـالعیون03-06-2002

بوشیبة   بشرى 18078535 جید جدا3008.10  بـثنیة الحد03-08-2002

سباغ   إیمان 18078524 جید3107.10  بـثنیة الحد12-10-2002

خرزات   جلول 18078545 قریب من الجید3206.40  بـتیسمسیلت12-10-2002

ھالل   حبیبة 18078547 جید3307.40  بـثنیة الحد26-11-2002

273من155الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة خمیسي بن میرة ثنیة الحد | ثنیة الحد 380210المؤسسة :  

شعیبي   یوسف 18078771 جید107.20  بـثنیة الحد09-08-2002

بوجین   نسیبة 18078732 قریب من الجید206.50  بـثنیة الحد02-03-2002

بن كوسة   مریم 18078719 جید307.30  بـثنیة الحد18-05-2002

بوزیوان   مصطفى ریاض 18078723 جید407.70  بـحمادیة24-07-2002

لتروس   نور الھدى 18078740 ممتاز509.30  بـثنیة الحد25-07-2002

عبو   ولید 18078754 جید607.60  بـثنیة الد19-10-2002

بوزارة   وصال 18078750 مقبول705.80  بـثنیة الحد10-02-2003

عبد الحمید   مصطفى 18078722 قریب من الجید806.50  بـثنیة الحد18-03-2003

زاعم   فاطمة 18078646 جید جدا908.10  بحكم بـثنیة الحد1999

برمانة   لیندة 18078674 جید1007.10  بـثنیة الحد15-04-2001

قرنمور   لبنى 18078669 جید1107.20  بـثنیة الحد27-11-2001

نیاف   محمد أمین 18078686 قریب من الجید1206.30  بـثنیة الحد22-01-2002

بوزارة   محمد 18078682 قریب من الجید1306.60  بـثنیة الحد30-01-2002

برمانة   كلتوم 18078657 ممتاز1409.20  بـثنیة الحد15-02-2002

لوط   محمد أمین 18078688 جید جدا1508.50  بـثنیة الحد31-03-2002

بوزارة   عبد الوھاب 18078637 جید1607.00  بـثنیة الحد08-04-2002

بودالل   محمد عبد الجلیل 18078694 ممتاز1709.20  بـثنیة الحد13-05-2002

بن اسماعیل   محمد ریان 18078692 ممتاز1809.00  بـثنیة الحد18-06-2002

مسلوب   عبد النور 18078636 جید1907.30  بـثنیة الحد31-07-2002

حلیمات   محمد أمین 18078689 جید جدا2008.40  بـثنیة الحد17-08-2002

بونیل   لبنى 18078670 قریب من الجید2106.30  بـثنیة الحد20-08-2002

طالبي   مختار عبد الرؤوف 18078702 جید2207.90  بـثنیة الحد11-11-2002

براھیمي   سناء 18078598 جید جدا2308.40  بـثنیة الحد31-01-2001

بوساحة   سامیة 18078591 جید جدا2408.80  بـثنیة الحد24-08-2001

273من156الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة خمیسي بن میرة ثنیة الحد | ثنیة الحد 380210المؤسسة :  

بوخماشة   سوالف 18078600 ممتاز2509.00  بـثنیة الحد14-03-2002

تاوسار   دعاء 18078573 ممتاز2609.10  بـثنیة الحد22-06-2002

بوزغالن   خلود الباتول 18078569 جید2707.50  بـثنیة الحد16-08-2002

زیتوني   سوالف 18078601 جید2807.80  بـثنیة الحد24-03-2003

بور   أسامة 18078484 ممتاز2909.00  بـثنیة الحد01-12-2001

طیبوني   أسماء 18078488 جید جدا3008.80  بـثنیة الحد22-04-2002

فاتحي   أحمد 18078479 جید جدا3108.00  بـثنیة الحد10-08-2002

تاكسبت   إیمان 18078522 جید3207.10  بـثنیة الحد25-04-1999

قصري   حفیظة 18078552 قریب من الجید3306.90  بـثنیة الحد12-02-2002

بوشعیب   خالد 18078556 مقبول3405.80  بـثنیة الحد31-07-2002

تیمولي   بالل 18078538 جید جدا3508.20  بـثنیة الحد24-08-2002

أوجاني   حسناء 18078549 جید3607.70  بـثنیة الحد09-12-2002

قطاف   بھاء الدین منصف 18078542 جید جدا3708.10  بـثنیة الحد14-01-2003

273من157الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة سیدي عبدالقادر ثنیة الحد | ثنیة الحد 380211المؤسسة :  

شعیبي   ناصر 18078727 جید107.00  بـثنیة الحد23-10-2002

ھناوي   لیلى 18078673 جید207.70  بـثنیة الحد19-01-2001

سدي   فاطمة الزھراء 18078647 قریب من الجید306.20  بـثنیة الحد07-12-2001

طالبي   لحسن 18078671 قریب من الجید406.00  بـبرج االمیر ع/ق26-12-2001

مساك   محمد 18078681 جید507.50  بـثنیة الحد04-01-2002

ورشان   فلایر 18078652 جید607.90  بـثنیة الحد03-02-2002

طالبي   فتحیة 18078651 قریب من الجید706.80  بـثنیة الحد21/04/02

میسابیس   مبروك 18078676 قریب من الجید806.60  بـثنیة الحد27-08-2002

زالزل   محمد یاسین 18078699 جید جدا908.40  بـثنیة الحد27-12-2002

بالعبیدي   شھاب الدین ھشام 18078606 جید1007.80  بـثنیة الحد20-09-2001

قطاف   إسالم 18078506 جید1107.90  بـثنیة الحد11-02-2002

برمانة   آمینة 18078470 ممتاز1209.10  بـبرج االمیرع/ق10-06-2002

بوخدة   إیمان 18078523 قریب من الجید1306.10  بـثنیة الحد20-07-2002

273من158الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة تریكي العربي سیدي بوتشنت | سیدي بوتوشنت | تیسمسیلت380223المؤسسة :  

قالیلي   حوریة 18078818 مقبول105.50  بـسیدي بوتوشنت24-11-1999

حفصاوي   بالل 18078806 مقبول205.50  بـالبلیدة04-04-2000

قالیلیة   أحالم 18078786 جید جدا308.20  بـثنیة الحد01-01-2002

سدار یعقوب   إكرام 18078801 قریب من الجید406.10  بـسیدي بوتوشنت29-01-2002

قالیلیة   أمینة 18078795 مقبول505.40  بـسیدي بوتوشنت13-02-2002

مھشم   توتة 18078809 جید جدا608.80  بـثنیة الحد20-02-2002

بارود   جعفر 18078810 مقبول705.60  بـثنیة الحد15-04-2002

بوسدي   حمیدة 18078816 مقبول805.80  بـثنیة الحد17-04-2002

مزوغن   بلكیحل 18078807 جید907.70  بـثنیة الحد18-04-2002

میمن   خیر الدین 18078821 مقبول1005.80  بـثنیة الحد14-05-2002

بن صفیة   إبراھیم 18078799 مقبول1105.40  بـسیدي بوتوشنت14-06-2002

بوقربة   أحمد 18078789 مقبول1205.70  بـثنیة الحد09-07-2002

سدار یعقوب   بوزیان 18078808 مقبول1305.70  بـثنیة الحد10-09-2002

بوحمار   أحالم 18078787 قریب من الجید1406.00  بـثنیة الحد28-09-2002

بن صفیة   بسمة 18078805 جید جدا1508.80  بـثنیة الحد04-10-2002

حفصاوي   جمیلة 18078812 قریب من الجید1606.40  بـسیدي بوتوشنت08-10-2002

بوقربة   جمال 18078811 قریب من الجید1706.00  بـثنیة الحد15-12-2002

بوزیوان   خلود 18078820 جید جدا1808.50  بـثنیة الحد05-01-2003

میمن   سومیة 18078840 مقبول1905.40  بـسیدي بوتوشنت15-09-1998

میمن   عبد الحق 18078848 قریب من الجید2006.90  بـثنیة الحد03-04-2001

نداتي   فاطمة الزھرة 18078858 جید2107.90  بـثنیة الحد01-01-2002

عزوزي   محمد 18078870 قریب من الجید2206.10  بـثنیة الحد13-04-2002

نداتي   كریم 18078862 مقبول2305.70  بـثنیة الحد30-04-2002

بوحمزة   سعاد 18078834 جید2407.60  بـسیدي بوتوشنت04-05-2002

273من159الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة تریكي العربي سیدي بوتشنت | سیدي بوتوشنت | تیسمسیلت380223المؤسسة :  

حفصاوي   سعیدة 18078837 مقبول2505.40  بـثنیة الحد12-05-2002

میمن   لیلى أمیرة 18078866 جید جدا2608.50  بـسیدي بلعباس25-05-2002

قالیلیة   شمس الدین 18078842 قریب من الجید2706.00  بـثنیة الحد24-08-2002

عصفورة   عبد الغني 18078849 قریب من الجید2806.60  بـسیدي بوتوشنت05-11-2002

قطاف   شروق 18078841 جید2907.50  بـثنیة الحد20-11-2002

میمن   صھیب 18078846 جید3007.00  بـثنیة الحد13-12-2002

لعبان   شیماء 18078843 ممتاز3109.00  بـعین كرمس29-01-2003

273من160الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة میسابیس الجیاللي سیدي بوتشنت | سیدي بوتوشنت | تیسمسیلت380224المؤسسة :  

ینا   حمید 18078815 مقبول105.10  بـثنیة الحد18-10-2001

بوزیوان   أیمن 18078797 جید جدا208.10  بـثنیة الحد18-07-2002

صافو   محمد 18078868 قریب من الجید306.80  بـثنیة الحد12-12-1999

بارود   محمد 18078869 مقبول405.60  بـثنیة الحد17/01/02

میسابیس   محمد أمین 18078872 مقبول505.20  بـسیدي بوتوشنت30-03-2002

محمودي   سناء 18078838 قریب من الجید606.00  بـخمیستي01-10-2002

تیفوجار   نجاة 18078888 جید707.90  بـتیسمسیلت23-07-2002

جالب   نجمة 18078889 جید جدا808.40  بـالعیون22-08-2002

273من161الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الواعر الجیاللي سیدي بوتشنت | سیدي بوتوشنت | تیسمسیلت380225المؤسسة :  

فھیم   سعاد 18078835 مقبول105.10  بـثنیة الحد09-02-2003

شنیقل   نور الھدى 18078893 مقبول205.30  بـثنیة الحد12/01/03

273من162الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة اول نوفمبر سیدي بوتشنت | سیدي بوتوشنت | تیسمسیلت380226المؤسسة :  

بوسناغة   أسامة 18078790 مقبول105.50  بـالعیون01-01-2002

منیس   خیرة 18078822 جید207.20  بـسیدي بوتوشنت03-01-2003

بوسناغة   اسماعیل 18078803 مقبول305.50  بـخمیستي13-04-2003

بصحرواي   لعید 18078865 قریب من الجید406.80  بحكم بـسیدي بوتوشنت2000

بلقرانة   غالم 18078855 قریب من الجید506.60  بـخمیستي09-01-2001

بصحراوي   لخضر 18078864 مقبول605.20  بحكم بـسیدي بوتوشنت2003

بلقرانة   محمد 18078871 جید جدا708.40  بـتیسمسیلت10-07-2003

تكور   صفیة 18078845 قریب من الجید806.30  بـسیدي بوتوشنت08-11-2003

خرباش   غالم 18078856 قریب من الجید906.10  بـخمیستي01-12-2003

بلقرانة   ھدى 18078895 مقبول1005.60  بـخمیستي19-12-2003

273من163الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة اوالد بوزیان سیدي بوتشنت | سیدي بوتوشنت | تیسمسیلت380227المؤسسة :  

فندیل   حسین 18078813 قریب من الجید106.30  بـسیدي بوتوشنت23-05-1999

شایب الراس   أمباركة 18078792 مقبول205.80  بـسیدي بوتوشنت11-02-2001

كرناف   حلیمة 18078814 قریب من الجید306.20  بـخمیستي22-06-2001

زرادنة   عیسى 18078854 قریب من الجید406.30  بـسیدي بوتوشنت08-06-2002

شایب الراس   عبیر 18078850 قریب من الجید506.70  بـخمیستي26-07-2003

كرناف   مصطفى 18078886 مقبول605.90  بـخمیستي03-12-2003

273من164الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة میمن عبدالقادر سیدي بوتشنت | سیدي بوتوشنت | تیسمسیلت380228المؤسسة :  

میمن   إیھاب 18078802 جید107.30  بـثنیة الحد20-05-2002

میمن   أبوبكر 18078785 مقبول205.70  بـثنیة الحد03-09-2002

قاضي   رشید 18078823 قریب من الجید306.10  بـثنیة الحد30-03-2003

میمن   أمین 18078793 قریب من الجید406.20  بـثنیة الحد02-04-2003

میمن   أمینة 18078796 قریب من الجید506.70  بـثنیة الحد02-04-2003

قاضي   فرید 18078859 مقبول605.40  بـثنیة الحد18-03-2002

میمن   مریم 18078884 قریب من الجید706.20  بـثنیة الحد20-05-2002

قاضي   نصر الدین 18078892 مقبول805.20  بـثنیة الحد07-09-2002

قاضي   مسعودة 18078885 جید907.70  بـسیدي بوتوشنت17-12-2002

273من165الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة محمد الصدیق بن یحي برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380239المؤسسة :  

سعداوي   ولید 18079087 جید107.20  بـبرج االمیرع/ق25-04-2001

لعرف   نور الدین 18079082 مقبول205.80  بـبرج االمیرع/ق11-10-2001

شرنان   منار 18079072 جید307.90  بـبرج االمیرع/ق06-01-2002

مساي   نصر الدین 18079078 جید407.60  بـبرج االمیرع/ق11-01-2002

مرزین   ولید 18079088 ممتاز509.20  بـبرج االمیرع/ق12-03-2002

دوس   مھدي 18079074 جید607.60  بـباب الوادي16-03-2002

دوس   ھشام 18079085 جید707.90  بـباب الوادي16-03-2002

تیشوداد   محمد عبد المالك 18079064 جید807.20  بـبرج االمیرع/ق08-04-2002

عیساوي   وسام بھیة 18079086 جید907.30  بـبرج االمیرع/ق04-05-2002

قوشام   محمد 18079058 جید1007.60  بـبرج االمیرع/ق06-05-2002

كرطوش   محمد أنیس 18079062 جید1107.90  بـملیانة09-05-2002

منصور   یاسین 18079090 جید جدا1208.30  بـبني مسوس19-06-2002

طاقین   یقین 18079091 جید جدا1308.40  بـبرج االمیرع/ق21/08/02

بكاي   محمد 18079059 قریب من الجید1406.10  بـبرج االمیرع/ق30-09-2002

عرقوب   نجاة 18079076 قریب من الجید1506.30  بـبرج االمیرع/ق30-11-2002

كراي   محمد یاسین 18079065 جید جدا1608.50  بـبرج االمیرع/ق04-12-2002

بن راجع   یاسر 18079089 جید1707.20  بـبرج االمیرع/ق18-12-2002

قرقاري   میالد 18079075 جید1807.90  بـثنیة الحد24-12-2002

قوشام   جھاد 18078937 جید1907.70  بـبرج االمیرع/ق09-06-2001

دھلوك   إكرام 18078923 جید2007.00  بـبرج االمیرع/ق12-12-2001

بكاي   أحالم 18078908 مقبول2105.40  بـبرج االمیرع/ق05-03-2002

توز   إكرام 18078924 جید جدا2208.10  بـبرج االمیرع/ق19-03-2002

عسكر   بالل 18078932 جید2307.00  بـبرج االمیرع/ق24-03-2002

رجراج   أحمد 18078911 ممتاز2409.30  بـبرج االمیرع/ق29-03-2002

273من166الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة محمد الصدیق بن یحي برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380239المؤسسة :  

توز   أمیرة 18078917 ممتاز2509.40  بـبرج االمیرع/ق25-07-2002

تیطاوي   إخالص 18078921 ممتاز2609.20  بـبرج االمیرع/ق29-08-2002

رفیف   حیاة 18078945 جید جدا2708.90  بـبرج االمیرع/ق04-09-2002

رنان   أحالم 18078909 قریب من الجید2806.10  بـبرج االمیرع/ق13-09-2002

منصور   إلیاس 18078928 جید جدا2908.90  بـتیسمسیلت10-10-2002

رفیف   شریھان 18078984 مقبول3005.30  بـتیارت06-01-2000

نقازي   خیرة 18078961 مقبول3105.30  بـبرج االمیرع/ق11-03-2000

دوس   سعیدة 18078975 قریب من الجید3206.30  بـبرج االمیرع/ق24-05-2001

دوس   سعید 18078973 جید3307.60  بـبرج االمیرع/ق29-08-2001

قداش   خولة 18078960 جید جدا3408.40  بـبرج االمیرع/ق15-03-2002

حمراني   سھیلة 18078980 جید جدا3508.20  بـبرج االمیرع/ق20-03-2002

خروف   شیماء 18078990 جید جدا3608.20  بـبرج االمیرع/ق23-05-2002

مسعید   صوفیا 18078994 جید جدا3708.00  بـبرج االمیرع/ق08-07-2002

متان   رشید 18078963 جید جدا3808.10  بـبرج االمیرع/ق14-07-2002

دوس   زكریا 18078970 مقبول3905.60  بـبرج االمیرع/ق20-07-2002

مقشوش   عائشة 18078996 جید4007.10  بـبرج االمیرع/ق19-09-2002

عشیر   حیاة نسرین 18078957 ممتاز4109.00  بـبرج االمیرع/ق22-09-2002

عمیمر   سلینا 18078979 جید جدا4208.70  بـبرج االمیر ع/ق28-10-2002

محارزي   سھیلة 18078981 قریب من الجید4306.60  بـسیدي أمحمد16-11-2002

ساحي   رانیا 18078962 جید جدا4408.20  بـبرج االمیرع/ق04-12-2002

غیاط   رشید 18078964 جید4507.20  بـبرج االمیرع/ق17-12-2002

كرطوش   علي 18079024 مقبول4605.70  بـبرج االمیر ع/ق08-03-1998

غزلي   عمر 18079027 قریب من الجید4706.70  بـبرج االمیرع/ق12-05-2001

سرصال   فاطیمة 18079034 مقبول4805.00  بـبرج االمیرع/ق15-09-2001

نقازي   محمد 18079045 قریب من الجید4906.10  بـبرج االمیرع/ق30-12-2001

بلحمري   فاطمة 18079032 جید5007.10  بـبرج االمیرع/ق08-02-2002

طاقین   عبد هللا 18079018 قریب من الجید5106.40  بـبرج االمیرع/ق25-03-2002

مازغو   فاتح 18079031 قریب من الجید5206.80  بـباب الوادي28-03-2002

غنام   عبد الغني 18079013 مقبول5305.50  بـبرج االمیرع/ق26-04-2002

273من167الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة محمد الصدیق بن یحي برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380239المؤسسة :  

المیة   عبد الكریم 18079016 مقبول5405.60  بـبرج االمیرع/ق30-05-2002

قوشام   عبد الرزاق 18079010 قریب من الجید5506.00  بـبرج االمیرع/ق04-06-2002

دراوش   غنیة 18079029 جید5607.30  بـبرج االمیرع/ق13-06-2002

نقیب   عبد هللا محمد 18079019 مقبول5705.80  بـمعسكر24-07-2002

حلوز   كریمة 18079039 قریب من الجید5806.40  بـبرج االمیرع/ق07-09-2002

شداد   فیصل مختار 18079038 مقبول5905.50  بـبرج االمیرع/ق12-10-2002

273من168الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بوماجن الطیب برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380240المؤسسة :  

زوابر   ھدى 18079084 جید جدا108.60  بـبرج االمیرع/ق06-02-2002

حنجار   نذیر 18079077 قریب من الجید206.80  بـبرج االمیرع/ق10-02-2002

بانة   مریم 18079068 جید307.80  بـبرج االمیرع/ق15-02-2002

عجالي   ھاجر 18079083 قریب من الجید406.50  بـبرج االمیرع/ق22-07-2002

حركاس   الطاھر 18078930 جید507.00  بـبرج االمیرع/ق16-12-1999

نواور   بسمة 18078931 ممتاز609.10  بـبرج االمیرع/ق07-02-2002

برینة   إكرام 18078925 جید جدا708.80  بـبرج االمیرع/ق03-04-2002

تمار   أحمد 18078912 جید807.50  بـبرج االمیرع/ق13-04-2002

نقازي   حنان 18078943 جید جدا908.50  بـبرج االمیرع/ق26-06-2002

ھواشم   توفیق 18078935 جید جدا1008.10  بـبرج االمیرع/ق05-09-2002

نواور   إیمان 18078929 جید جدا1108.50  بـبرج االمیرع/ق07-09-2002

لعزب   حنان 18078944 ممتاز1209.10  بـبرج االمیرع/ق22-09-2002

جمیل   صدیق 18078993 قریب من الجید1306.90  بـبرج االمیرع/ق24-10-2000

شواي   عائشة 18078995 جید جدا1408.50  بـبرج االمیرع/ق14-02-2001

لبقع   سعیدة 18078976 جید جدا1508.70  بـبرج االمیرع/ق19-08-2001

سفار   ریم 18078969 ممتاز1609.00  بـبرج االمیرع/ق03-04-2002

غرار   رقیة 18078966 جید جدا1708.20  بـبرج االمیرع/ق12-05-2002

حركاس   شیماء 18078989 ممتاز1809.50  بـبرج االمیرع/ق14-05-2002

مساي   رومیسة 18078968 جید جدا1908.80  بـبرج االمیرع/ق02-08-2002

منھوج   سعید 18078974 جید2007.90  بـبرج االمیرع/ق23-12-2002

نزافن   علي 18079025 قریب من الجید2106.10  بـبرج االمیرع/ق11-07-2001

ھدار   محمد 18079046 جید2207.10  بـالبلیدة17-03-2002

273من169الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة رقاب محمد برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380242المؤسسة :  

بویسان   بن یوسف 18078934 مقبول105.60  بـثنیة الحد28-04-2002

غیالس   إكرام 18078926 جید207.00  بـبرج االمیرع/ق24-05-2002

حدیفي   حمیدة 18078942 قریب من الجید306.10  بـبرج االمیرع/ق24-10-2003

طالبي   سیدعلي 18078982 مقبول405.10  بـثنیة الحد06-08-2002

قوشام   رشیدة 18078965 قریب من الجید506.80  بـبرج االمیرع/ق01-05-2003

رنان   علي 18079026 جید607.20  بـثنیة الحد04-02-2003

مرابط   عمر 18079028 مقبول705.10  بـبرج االمیرع/ق17-02-2003

نزافن   فتیحة 18079036 جید جدا808.10  بـبرج االمیرع/ق26-06-2003

273من170الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة زبوج سلیمان برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380243المؤسسة :  

قوشام   مروان 18079066 جید107.90  بـثنیة الحد22/04/02

قوشام   أمین 18078918 مقبول205.20  بـثنیة الحد11-01-2002

قوشام   توفیق 18078936 قریب من الجید306.10  بـثنیة الحد19-01-2003

دحماني   سفیان 18078977 جید جدا408.60  بـبرج االمیر عبد القادر18-01-2002

قوشام   سعاد 18078972 جید507.00  بـبرج األمیر عبد القادر24-09-2002

ھازل   شھیناز 18078987 جید جدا608.40  بـبرج األمیر ع/ق15-02-2003

ردیم   زكیة 18078971 جید جدا708.30  بـثنیة الحد29-03-2003

غروز   سلیمان 18078978 جید جدا808.30  بـبرج االمیر عبد القادر03/04/03

قوشام   شھرزاد 18078986 جید907.50  بـثنیة الحد08-12-2003

بن ستي   عبدالرزاق 18079023 مقبول1005.70  بـثنیة الحد18-08-2002

273من171الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیدي عمر برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380244المؤسسة :  

بن شولة   مریم 18079067 جید جدا108.10  بحكم بـقصر الشاللة2000

جولم   محمد خلیل 18079063 جید جدا208.70  بـثنیة الحد15-03-2002

فجر   نھاد 18079081 جید307.40  بـبرج االمیرع/ق09-04-2002

دحماني   منال 18079073 جید407.30  بـبرج االمیرع/ق01-08-2002

صوان   محمد 18079060 جید جدا508.60  بـبرج االمیرع/ق01-10-2002

بولغمام   مصطفى 18079069 جید جدا608.10  بـبرج االمیرع/ق23-11-2002

بوركك   معاذ 18079071 قریب من الجید706.70  بـبر االمیرع/ق25-11-2002

قوشام   محمد 18079061 قریب من الجید806.70  بـبرج االمیرع/ق15-12-2002

باتن   أسامة 18078914 جید907.00  بـبرج ااالمیرع/ق12-03-2001

غیاط   حسناء 18078938 جید جدا1008.80  بـبرج االمیرع/ق14-01-2002

دراوش   أبو بكرالصدیق 18078907 جید1107.70  بـبرج االمیرع/ق10-03-2002

فاضل   أسامة 18078915 جید جدا1208.50  بـبرج االمیرع/ق20-05-2002

تیطاوي   بن عمر 18078933 جید1307.00  بـبرج االمیرع/ق03-09-2002

باتن   إكرام 18078927 جید جدا1408.50  بـبرج االمیرع/ق15-09-2002

بوحمار   حمزة 18078941 جید جدا1508.60  بـبرج االمیرع/ق07-10-2002

بوشي   حكیم 18078940 جید1607.30  بـبرج االمیرع/ق01-12-2002

مساي   حیاة 18078946 جید جدا1708.80  بـبرج االمیرع/ق06-12-2002

بن راجع   إسحاق 18078922 جید جدا1808.00  بـبرج االمیرع/ق07-12-2002

دوس   أحمد 18078913 جید1907.00  بـبرج االمیرع/ق13-12-2002

قسط   أكرم 18078916 قریب من الجید2006.20  بـبرج االمیرع/ق29-12-2002

مساي   صارة 18078991 جید جدا2108.80  بـثنیة الحد13-01-2002

سافو   شیماء 18078988 جید جدا2208.50  بـبرج االمیرع/ق20-01-2002

سیساني   صبرینة 18078992 جید2307.50  بـواد رھیو08-06-2002

بن راجع   شروق 18078983 جید جدا2408.30  بـبرج االمیرع/ق14-06-2002

273من172الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة سیدي عمر برج االمیر ع/ق | برج االمیرعبدالقادر | تیسمسیلت380244المؤسسة :  

نغیب   رمیساء 18078967 جید جدا2508.60  بـالحمامات بولوغین22-06-2002

سلیماني   خالد 18078958 جید2607.90  بـبرج االمیرع/ق07-11-2002

ھواشم   شھرزاد 18078985 جید2707.60  بـبرج األمیرع/ق22-12-2002

شلغوم   عبد الرزاق حكیم 18079011 مقبول2805.50  بـبرج االمیرع/ق06-05-1999

قوشام   محمد 18079044 مقبول2905.80  بـبرج االمیرع/ق16-10-1999

ركابي   فؤاد 18079030 جید جدا3008.40  بـبرج االمیرع/ق02-12-2000

بوشي   عبد النور 18079021 جید3107.10  بـبرج االمیرع/ق18-10-2001

بردوس   عبد النور 18079022 جید3207.60  بـبرج االمیرع/ق25-12-2001

مسدد   عبد المالك 18079020 قریب من الجید3306.90  بـبرج االمیرع/ق20-01-2002

بكاي   لخضر 18079041 قریب من الجید3406.40  بـبرج االمیرع/ق18-02-2002

زوابر   عبد القادر 18079015 جید جدا3508.30  بـبر االمیرع/ق18-05-2002

طاقین   فاطمة مالك 18079033 ممتاز3609.50  بـبرج االمیرع/ق18-05-2002

باتو   فدوى 18079037 جید جدا3708.50  بـثنیة الحد24-05-2002

غنام   عبد الصمد 18079012 قریب من الجید3806.50  بـبني مسوس23-09-2002

دریدر   كمال 18079040 قریب من الجید3906.30  بـبرج االمیرع/ق13-10-2002

273من173الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بوش عبدالقادر الیوسفیة | الیوسفیة | تیسمسیلت380255المؤسسة :  

ساعي   رضوان 18079114 مقبول105.80  بـثنیة الحد12-10-1998

فصیح   مروان 18079134 قریب من الجید206.70  بـثنیة الحد01-12-2000

حنجار   وئام 18079139 مقبول305.80  بـثنیة الحد09-01-2001

غرور   وسام 18079140 قریب من الجید406.20  بـالیوسفیة25-04-2001

زاریف   نور سین 18079137 قریب من الجید506.60  بـبني مسوس24-06-2001

شرقي   آسیة 18079103 جید جدا608.30  بـالیوسفیة10-10-2001

بوجاوي   خدوجة 18079111 جید707.20  بـثنیة الحد10-11-2001

مزرار   مروان 18079135 قریب من الجید806.50  بـثنیة الحد17-11-2001

ساعي   كمال 18079127 قریب من الجید906.80  بـوھران12-12-2001

قریریس   صبرین 18079120 ممتاز1009.00  بـثنیة الحد07-01-2002

قودري   رفیدة 18079115 ممتاز1109.00  بـثنیة الحد17-01-2002

جحموم   محمد 18079129 جید جدا1208.50  بـطارق بن زیاد05-02-2002

بودار   عبد هللا 18079124 قریب من الجید1306.70  بـثنیة الحد07-02-2002

زبوج   عائشة 18079121 ممتاز1409.40  بـالیوسفیة09-02-2002

جعوان   خیرة 18079112 ممتاز1509.10  بـالیوسفیة13-02-2002

بوشیحة   ھاجر 18079138 جید جدا1608.30  بـثنیة الحد16-02-2002

فصیح   غالم 18079125 جید جدا1708.60  بـثنیة الحد26-02-2002

حدود   رابح 18079113 جید1807.30  بـالیوسفیة02-03-2002

بوجاوي   محمد 18079130 جید1907.00  بـثنیة الحد07-03-2002

خمیس   بالل 18079109 جید جدا2008.50  بـثنیة الحد11-03-2002

رزقي   شراز 18079118 جید2107.80  بـثنیة الحد30-03-2002

حدود   سید علي 18079117 جید2207.90  بـثنیة الحد10-04-2002

قریریس   مراد 18079133 جید جدا2308.70  بـثنیة الحد10-04-2002

زبوج   محمد أمین 18079132 جید2407.00  بـثنیة الحد13-04-2002

273من174الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة بوش عبدالقادر الیوسفیة | الیوسفیة | تیسمسیلت380255المؤسسة :  

والي   إسماعیل 18079107 جید جدا2508.00  بـثنیة الحد21-04-2002

والي   أمیرة 18079106 ممتاز2609.20  بـالیوسفیة29-04-2002

قصري   أحالم 18079105 جید2707.50  بـثنیة الحد12/05/02

غرور   إكرام 18079108 قریب من الجید2806.60  بـالیوسفیة20-05-2002

غرور   مروة 18079136 جید جدا2908.60  بـثنیة الحد01-06-2002

ساعي   حمزة 18079110 مقبول3005.60  بـثنیة الحد12-08-2002

حنجار   عبد القادر 18079123 جید3107.30  بـثنیة الحد04-09-2002

غرور   محمد 18079131 قریب من الجید3206.50  بـمھدیة04-09-2002

تیطراوي   مجید 18079128 جید3307.50  بـثنیة الحد21-09-2002

قرشي   آمال 18079104 مقبول3405.50  بـثنیة الحد29-09-2002

قرشي   عبد الرحمان 18079122 جید جدا3508.50  بـثنیة الحد23-10-2002

مشخار   شیماء 18079119 جید جدا3608.10  بـثنیة الحد06-11-2002

بودالل   سعیدة 18079116 جید3707.40  بـالیوسفیة06-01-2003

بلعید   فایزة 18079126 ممتاز3809.10  بـثنیة الحد04-02-2003

273من175الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة وھاب عبدالقادر لرجام | لرجام 380266المؤسسة :  

فارسي   سوالفة 18079302 جید جدا108.80  بـبرج بونعامة30-01-2002

بلقصة   شھالء 18079305 ممتاز209.00  بـلرجام18-02-2002

حموم   ریھام 18079272 ممتاز309.60  بـلرجام09-04-2002

بلباھي   عبدالرحمان 18079323 جید جدا408.00  بـلرجام12-05-2002

غالب   شیماء 18079309 ممتاز509.00  بـتیسمسیلت04-09-2002

مریان   عبیر 18079335 جید جدا608.70  بـتیسمسیلت02-10-2002

بلباھي   سعاد 18079279 جید جدا708.60  بـلرجام09-11-2002

مشري   فدوى 18079365 جید807.10  بـالشطیة20-08-2002

بلباھي   محمد أمین 18079408 جید907.90  بـلرجام25-02-2000

بایة   محمد علي 18079416 جید جدا1008.40  بـلرجام13-06-2002

بوعشة   مونیر 18079436 قریب من الجید1106.10  بـلرجام19-06-2002

عبدیش   محمد أمین 18079412 جید جدا1208.60  بـتیسمسیلت04-07-2002

عفان   محمد علي عثمان 18079417 جید جدا1308.30  بـتیسمسیلت14-07-2002

مناد   مخطار 18079422 جید1407.10  بـتیسمسیلت15-07-2002

عدان   ملیكة ھناء 18079430 ممتاز1509.10  بـلرجام19-10-2002

قابس   منیر 18079435 جید جدا1608.00  بـتیارت01-01-2003

عبروس   أبو جھاد 18079155 جید1707.40  بـلرجام29-05-2002

بوصرة   إكرام 18079181 جید1807.50  بـالحروش20-06-2002

عدلي   أكرم نجم الدین 18079165 جید1907.80  بـبرج بونعامة20-09-2002

كروب   أیوب 18079174 مقبول2005.50  بـلرجام29-09-2002

درباح   أمال 18079169 قریب من الجید2106.20  بـلرجام10/12/02

زابور   إكرام 18079184 ممتاز2209.20  بـلرجام09-01-2003

نزرق   جمیلة 18079223 جید2307.70  بـلرجام20-09-2001

منصور   جمیلة 18079224 جید جدا2408.80  بـلرجام20-01-2002

273من176الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة وھاب عبدالقادر لرجام | لرجام 380266المؤسسة :  

ربیع   الحبیب اسامة 18079203 ممتاز2509.10  بـمھدیة08-02-2002

نافع   ایھاب 18079209 جید جدا2608.90  بـتیسمسیلت08-02-2002

رقیق   حیاة 18079239 جید2707.40  بـلرجام08-06-2002

زابور   بدر الدین 18079213 جید جدا2808.80  بـتیارت12/07/02

سمعاني   بختة 18079211 جید جدا2908.60  بـلرجام14-08-2002

عبدیش   بشرى 18079214 ممتاز3009.20  بـتیسمسیلت11-09-2002

سنوسي   ایمان 18079208 ممتاز3109.20  بـتیسمسیلت17-01-2003

عاید   یسرى 18079476 جید جدا3208.40  بـلرجام27-10-2001

إدیر   وردیة 18079468 ممتاز3309.00  بـلرجام13-06-2002

بعلول   نور الھدى 18079462 جید جدا3408.40  بـتاوقریت20-10-2002

نزرق   نورة 18079463 قریب من الجید3506.50  بـلرجام22-12-2002

273من177الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة عریب عبدالقادر لرجام | لرجام 380267المؤسسة :  

بناني   عبد القادر 18079318 جید107.80  بـلرجام04-11-1997

بناني   سفیان 18079283 قریب من الجید206.90  بـلرجام28-01-2000

شرواق   رقیة 18079269 جید307.20  بـلرجام27-04-2001

لعرجاني   عبد القادر 18079320 جید407.80  بـلرجام16-08-2001

بلقاید   سھام 18079290 جید جدا508.90  بـلرجام23-12-2001

معناسي   سمیة 18079286 قریب من الجید606.80  بـلرجام28-12-2001

شرواق   سعاد 18079278 جید707.80  بـلرجام17-02-2002

مزوز   زلیخة 18079274 جید جدا808.80  بـلرجام15-08-2002

فداق   عقیل 18079340 جید907.20  بـلرجام18-08-2002

عماني   عبد الجلیل 18079317 جید1007.30  بـتیسمسیلت26-08-2002

لعرجاني   محمد 18079382 جید1107.90  بـلرجام23-12-1999

معزوز   عماد الدین 18079357 مقبول1205.20  بـلرجام02-01-2002

معزوز   لمیس 18079373 جید1307.70  بـلرجام01-10-2002

مكناسي   ابراھیم 18079185 جید1407.10  بـلرجام22/03/02

فاھم   أمینة 18079171 جید جدا1508.00  بـلرجام22-06-2002

فارسي   حمزة 18079232 قریب من الجید1606.60  بـلرجام26-01-1997

بلقاید   ھنیة 18079464 جید1707.60  بـلرجام04-10-1996

بداد   نصیرة 18079453 جید1807.50  بـلرجام04-01-2002

معناسي   وسام 18079469 جید1907.90  بـلرجام29-05-2002

273من178الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة الحاج عبدهللا لرجام | لرجام 380268المؤسسة :  

عمیش   عفاف 18079339 جید جدا108.10  بـلرجام15-08-2000

عبدیش   رمضان 18079271 قریب من الجید206.10  بـلرجام03-12-2000

عباس   سامیة 18079277 قریب من الجید306.80  بـلرجام14-05-2001

عباس   شھیناز 18079306 جید407.50  بـلرجام30-06-2002

عدان   شیماء 18079310 جید جدا508.70  بـتیسمسیلت08-12-2002

عدان   فیصل 18079369 مقبول605.10  بـلرجام09-01-2000

عدیب   فتحي 18079363 جید707.30  بـلرجام15-06-2002

قلمام   میلودة 18079438 جید جدا808.80  بـلرجام08-06-2002

عباس   أبوبكر 18079156 قریب من الجید906.70  بـلرجام09-03-2002

عبدي   أمال 18079168 جید1007.50  بـلرجام26-04-2002

عدیب   إكرام 18079179 جید1107.30  بـلرجام27-04-2002

عباس   الطاھر 18079206 قریب من الجید1206.60  بـلرجام28-08-2002

عبسي   نور الھدى 18079459 جید1307.80  بـلرجام17-02-2001

عبروس   نصیرة 18079455 جید جدا1408.30  بـلرجام26-06-2002

273من179الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة الشھید اعمر لرجام | لرجام 380269المؤسسة :  

كودري   سمیرة 18079288 قریب من الجید106.10  بـلرجام26-04-2000

قمور   عبدالعزیز 18079327 جید جدا208.80  بـلرجام28-02-2002

ولد محمد   سھام 18079301 جید307.90  بـلرجام17-04-2002

عرباوي   محمد 18079385 قریب من الجید406.50  بـلرجام20-11-2001

مداح   محمد خلیل 18079415 جید جدا508.80  بـلرجام25-02-2002

عرباوي   مریم 18079425 جید607.30  بـتیسمسیلت09-03-2002

شیاللي   مروان 18079423 ممتاز709.10  بـلرجام22-03-2002

براھیم   ملیكة 18079429 قریب من الجید806.80  بـلرجام04-12-2002

ولد محمد   إسماعیل 18079176 جید907.50  بـلرجام21-11-2000

ولد محمد   أسماء 18079161 جید جدا1008.60  بـلرجام27-09-2002

عرباوي   الزھرة 18079205 قریب من الجید1106.50  بـلرجام22-07-2002

273من180الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة شادولي محمد لرجام | لرجام 380270المؤسسة :  

قدوش   عزیزة 18079338 قریب من الجید106.00  بـلرجام12-03-1999

بلقاید   شریفة 18079304 قریب من الجید206.70  بـلرجام24-03-2000

بناني   عبد القادر 18079319 قریب من الجید306.80  بـلرجام11-04-2000

منصوري   سعیدة 18079282 قریب من الجید406.70  بـلرجام07-08-2000

منصوري   سعید 18079280 جید507.20  بـلرجام08-01-2002

شرواق   صباح 18079312 جید607.30  بـلرجام08-08-2002

مرابط   سلیم 18079285 قریب من الجید706.70  بـلرجام02-09-2002

سحار   منال 18079432 مقبول805.60  بـلرجام18-08-2002

حمار   اكرام 18079190 قریب من الجید906.40  بـلرجام15-11-2002

غربي   العید 18079207 مقبول1005.40  بـلرجام22-02-2002

تساكي   بلقاسم محمد االمین 18079216 جید1107.10  بـتیسمسیلت30-05-2002

مداي   بوجمعة 18079221 قریب من الجید1206.60  بـلرجام29-06-2002

لبیب   نصیرة 18079456 جید1307.10  بـلرجام13-07-2002

273من181الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة فودي احمد لرجام | لرجام 380271المؤسسة :  

العاشي   عبدالعزیز 18079326 جید جدا108.10  بـلرجام03-03-2000

ماحي   عز الدین 18079336 جید207.10  بـلرجام05-02-2001

مشیش   عبیر 18079334 جید جدا308.20  بـلرجام22-02-2001

جالل   صوریة 18079314 جید407.00  بـلرجام16-11-2001

شندار   دعاء 18079261 مقبول505.70  بـلرجام23-11-2001

بلواد   عبدالرحمان 18079322 قریب من الجید606.80  بـلرجام27-12-2001

بوغاري   رانیا 18079263 قریب من الجید706.90  بـلرجام09-01-2002

حاج جلول   زكریاء 18079273 ممتاز809.30  بـلرجام27-01-2002

حواشین   خیرة 18079260 جید جدا908.10  بـلرجام16-02-2002

بلواد   شیماء 18079308 جید جدا1008.80  بـلرجام27-02-2002

نغال   عبدالصمد 18079325 جید1107.90  بـلرجام02-05-2002

بلعبدي   عبدالمجید 18079332 جید جدا1208.70  بـلرجام19-08-2002

بلغازي   خالد 18079252 مقبول1305.90  بـلرجام11-10-2002

كحلي   سید احمد 18079303 جید جدا1408.20  بـلرجام24-10-2002

بلقسام   عبدالكریم 18079330 جید1507.10  بـالجزائر30-11-2002

مناد   عبدالسالم 18079324 جید1607.40  بـتیسمسیلت04-12-2002

مصباح   شیماء 18079311 ممتاز1709.40  بـلرجام18-12-2002

مھري   ربیعة ھناء 18079265 ممتاز1809.10  بـتیسمسیلت28-03-2003

حفري   عنتر 18079359 قریب من الجید1906.40  بـلرجام24-07-2000

بخات   علي 18079351 مقبول2005.40  بـلرجام20/08/00

میشیش   محمد 18079387 جید2107.30  بـلرجام08-01-2002

مقراني   لویزة 18079374 جید جدا2208.40  بـتمالحت15-03-2002

واصیف   لیندة 18079375 جید2307.60  بـلرجام31-03-2002

سحوان   فلایر 18079366 ممتاز2409.80  بـلرجام09-04-2002

273من182الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة فودي احمد لرجام | لرجام 380271المؤسسة :  

یمینة   محمد 18079388 قریب من الجید2506.70  بـلرجام26-04-2002

بربر   لیندة 18079376 جید2607.50  بـلرجام12-08-2002

حفري   میلود 18079437 قریب من الجید2706.20  بـلرجام30-10-2001

عرباوي   محمد عماد الدین 18079418 جید2807.10  بـلرجام03-04-2002

رجالة   منال 18079431 قریب من الجید2906.80  بـتیسمسیلت10-07-2002

رجالة   نادیة 18079439 قریب من الجید3006.90  بـتیسمسیلت10-07-2002

عبروس   محمد 18079405 قریب من الجید3106.90  بـتیسمسیلت09-08-2002

محیوص   أسیة 18079163 جید جدا3208.90  بـلرجام07-01-2002

بلفرار   أمال 18079166 قریب من الجید3306.50  بـلرجام09-01-2002

خوجة   اسامة 18079187 مقبول3405.10  بـلرجام18-02-2002

قجو   إكرام 18079178 قریب من الجید3506.70  بـلرجام31-03-2002

بربر   أیوب 18079173 جید3607.70  بـلرجام15-04-2002

حبیب   أیة 18079172 جید جدا3708.60  بـوھران27-05-2002

كحلي   آیة 18079152 جید جدا3808.70  بـبرج بونعامة09-06-2002

تواتي   آیة 18079153 جید جدا3908.50  بـلرجام04-07-2002

قابس   اسالم 18079188 مقبول4005.00  بـلرجام13-08-2002

زرقون   أسماء نور الیقین 18079162 جید جدا4108.00  بـتیسمسیلت06-09-2002

نغال   إكرام 18079183 جید4207.90  بـتیسمسیلت13-10-2002

بلعسل   أحمد 18079159 قریب من الجید4306.80  بـلرجام20-10-2002

زابور   إسماعیل 18079177 مقبول4405.30  بـلرجام22-11-2002

بلواد   أحالم 18079157 مقبول4505.50  بـلرجام29-12-2002

كودري   بختة 18079210 قریب من الجید4606.10  بـلرجام08-01-2002

غربي   جیاللي 18079226 مقبول4705.30  بـلرجام31-01-2002

سالل   حكیم 18079229 جید4807.40  بـلرجام13-02-2002

ناعب   بالل 18079215 قریب من الجید4906.20  بـلرجام22-03-2002

بلواد   حنان 18079235 جید جدا5008.00  بـتیسمسیلت10-06-2002

بلحاج   حنان 18079236 جید جدا5108.50  بـلرجام10-10-2002

مزاري   الجوھر 18079201 جید جدا5208.10  بـلرجام27-10-2002

منصوري   حنان 18079237 قریب من الجید5306.90  بـلرجام09-11-2002

273من183الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة فودي احمد لرجام | لرجام 380271المؤسسة :  

شیاللي   والید 18079466 مقبول5405.60  بـلرجام29-10-2001

رقاد   نور الھدى 18079460 مقبول5505.40  بـلرجام12-01-2002

مرصلي   یوسف الصدیق 18079483 مقبول5605.70  بـلرجام19-01-2002

بلواد   ولید 18079471 مقبول5705.40  بـلرجام10/02/02

ماحي   نور الھدى 18079461 جید جدا5808.20  بـلرجام12-04-2002

بلغازي   یاسین 18079473 قریب من الجید5906.30  بـلرجام16-09-2002

رحوال   نبیلة 18079451 جید6007.60  بـلرجام02-10-2002

273من184الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة لعرك محمد لرجام | لرجام 380272المؤسسة :  

جلول   عبدالوھاب 18079333 جید107.20  بـلرجام22-11-2001

وارد   عبدالقادر 18079328 جید207.20  بـفنوغیل29-12-2001

عماري   خدیجة 18079254 مقبول305.50  بـلرجام03-10-2002

بن عودة   عبدالمالك 18079331 جید جدا408.70  بـلرجام14-12-2002

عماري   محمد 18079379 مقبول505.20  بـلرجام16-11-1998

عماري   محمد 18079380 مقبول605.30  بـلرجام13-06-1999

بردالي   عمر 18079358 قریب من الجید706.50  بـلرجام13-06-2002

بوسیف   عماد 18079356 مقبول805.10  بـلرجام22-11-2002

محمودي   محمد 18079402 جید907.10  بـلرجام16-05-2002

عماري   مصطفى 18079427 قریب من الجید1006.80  بـتیسمسیلت20-07-2002

حردودي   منصور 18079434 جید1107.10  بـلرجام31-08-2002

بوسیف   أسامة 18079160 جید1207.60  بـلرجام20/01/02

أحمد   ابن بادیس 18079186 جید جدا1308.00  بـلرجام24-03-2002

بلعمبري   أمال 18079167 مقبول1405.40  بـلرجام20-04-2002

سراي   إكرام 18079180 قریب من الجید1506.30  بـلرجام17-05-2002

عماري   حلیمة 18079230 جید1607.20  بـلرجام07-02-2000

بلعمبري   الحاج بالل 18079202 مقبول1705.90  بـلرجام15-07-2000

بلعمبري   حكیم 18079228 مقبول1805.20  بـلرجام24-10-2000

حساین   بن موسى 18079219 قریب من الجید1906.10  بـلرجام06-05-2001

وارد   حسین 18079227 جید2007.70  بـلرجام18-03-2002

زروالي   الزھرة 18079204 جید2107.50  بـلرجام27-04-2002

زروالي   جلول 18079222 جید2207.60  بـلرجام30-09-2002

عدیب   یاسین 18079472 جید جدا2308.70  بـلرجام17-02-2002

أحمد   وائل 18079465 جید2407.30  بـتیسمسیلت17-07-2002

273من185الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة لعرك محمد لرجام | لرجام 380272المؤسسة :  

مشورب   یسمینة 18079477 جید2507.30  بـلرجام17-07-2002

273من186الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | مدرسة اوالد بوعلي لرجام | لرجام 380273المؤسسة :  

شیاللي   سمیر 18079287 مقبول105.80  بـلرجام05-05-1999

یحي   سعید 18079281 قریب من الجید206.20  بـسیدي العنتري13-01-2002

شیاللي   عبدالقادر 18079329 جید جدا308.70  بـلرجام16-02-2002

دوخ   عزالدین 18079337 مقبول405.90  بـلرجام06-07-2002

شیاللي   محمد 18079386 مقبول505.60  بـلرجام26-11-2001

حبیب   محمد 18079390 قریب من الجید606.20  بـلرجام04-05-2002

لعرك   محمد المیلود 18079414 جید جدا708.10  بـلرجام08-06-2002

جلول   محمد أمین 18079413 قریب من الجید806.10  بـلرجام13-11-2002

قاسم   إكرام 18079182 جید907.60  بـلرجام11-08-2002

شیاللي   حلیمة 18079231 قریب من الجید1006.50  بـلرجام28-04-2001

273من187الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت01 | المدرسة الجدیدة -لرجام | لرجام 380275المؤسسة :  

سعیداني   رانیة 18079264 جید107.80  بـلرجام22-08-2002

مھري   شھیناز 18079307 جید جدا208.10  بـلرجام15-03-2003

دھمي   محمد 18079384 مقبول305.40  بـلرجام07-06-2001

براھیم   محمد 18079389 مقبول405.90  بـلرجام26-04-2002

میس   محمد نجیب 18079420 جید جدا508.00  بـتیسمسیلت15-03-2002

بلقصة   محمد 18079401 ممتاز609.30  بـلرجام12-05-2002

عسال   محمد أمین 18079411 ممتاز709.30  بـلرجام15-06-2002

عزیز   مریم 18079426 جید جدا808.40  بـلرجام03-11-2002

موالي علي   مروان 18079424 جید907.60  بـلرجام14-12-2002

دحدوح   أكرم نجم الدین 18079164 جید جدا1008.40  بـلرجام27-03-2002

غزال   وصال 18079470 جید جدا1108.70  بـلرجام19-10-2002

273من188الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة حي السالم لرجام | لرجام 380284المؤسسة :  

عدیب   یوسف 18079700 جید107.30  بـلرجام07-01-2001

جالل   ولید 18079696 جید جدا208.50  بـلرجام06-11-2001

لباني   یاسمین 18079699 جید جدا308.70  بـلرجام29-08-2002

داھل   سمیرة 18079599 قریب من الجید406.70  بـلرجام26-01-2000

بدور   سعیدة 18079597 مقبول505.50  بـلرجام26-07-2000

قلقال   عز الدین 18079621 جید607.20  بـلرجام10-02-2001

بلباھي   سمیرة 18079600 جید707.10  بـلرجام28-03-2001

درباح   عبد الرحمان 18079611 جید جدا808.50  بـلرجام13-02-2002

زبار   ضیاء الدین 18079608 قریب من الجید906.90  بـلرجام19-02-2002

باجو   عبد الرحمان 18079612 جید جدا1008.20  بـلرجام13-03-2002

مالل   عبد الباسط 18079610 قریب من الجید1106.50  بـلرجام13-05-2002

رجالة   عیسى 18079625 جید جدا1208.30  بـلرجام31-10-2002

مزاري   فاطمة الزھراء 18079632 جید1307.70  بـلرجام26-12-2002

سعیداني   فطیمة الزھرة 18079650 جید1407.30  بـلرجام09-07-2000

ملوك   محمد أمین 18079661 جید1507.80  بـلرجام08-05-2001

جالل   محمد الفاتح 18079663 جید1607.60  بـلرجام02-03-2002

قابس   لیلى 18079656 جید جدا1708.20  بـبرج بونعامة01-05-2002

بلباھي   نوال 18079679 جید جدا1808.60  بـلرجام03-05-2002

رجالة   كریمة 18079652 جید جدا1908.00  بـلرجام05-05-2002

رقاد   ھند 18079681 جید2007.60  بـلرجام07-05-2002

رزیق   محمد خلیل 18079665 مقبول2105.60  بـلرجام07-06-2002

مصباح   موسى 18079677 قریب من الجید2206.60  بـلرجام10-06-2002

بغدالي   المیة 18079655 جید جدا2308.90  بـلرجام11-06-2002

فاھم   وردیة 18079683 جید2407.10  بـبرج بونعامة09-07-2002

273من189الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة حي السالم لرجام | لرجام 380284المؤسسة :  

ولد الحاج   محمد حسان 18079664 جید جدا2508.30  بـلرجام16-08-2002

بسوس   ھاجر 18079680 جید جدا2608.40  بـمعسكر17-08-2002

جعدل   محمد نور 18079667 جید2707.30  بـلرجام23-11-2002

عاید   محمد 18079660 جید2807.90  بـلرجام08-12-2002

معزوز   محمد رمزي 18079666 جید جدا2908.10  بـلرجام30-03-2003

زابور   أیوب 18079506 جید3007.80  بـلرجام06-01-2002

بایة   أحمد ریاض 18079499 جید3107.40  بـلرجام14-01-2002

حمرون   اكرام 18079519 جید3207.40  بـلرجام29-05-2002

عدان   المھدي 18079526 جید جدا3308.00  بـلرجام22-07-2002

رقاد   أسامة 18079501 جید جدا3408.60  بـلرجام13-09-2002

عبروس   بالل 18079533 جید جدا3508.10  بـلرجام02-12-2002

جالل   حسین 18079549 جید جدا3608.00  بـلرجام18-10-2000

بركان   خیرة 18079569 جید3707.90  بـلرجام10-07-2001

محمد الشریف   جمال 18079547 جید جدا3808.00  بـلرجام07-01-2002

قمور   خولة 18079568 جید جدا3908.50  بـبرج بونعامة14-02-2002

قدوش   حنان 18079556 جید جدا4008.90  بـتیسمسیلت01-03-2002

بعزي   ریم 18079580 ممتاز4109.10  بـلرجام17-03-2002

ربحي   حنان 18079557 جید جدا4208.30  بـتیسمسیلت31-05-2002

عاوص   خیرة 18079571 قریب من الجید4306.10  بـلرجام22-08-2002

لعلق   حنان 18079558 جید جدا4408.50  بـلرجام09-09-2002

باقل   بوبكر 18079544 جید جدا4508.70  بـبرج بونعامة18-12-2002

273من190الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة سي الشیخ لرجام | لرجام 380285المؤسسة :  

زارب   یاسر 18079698 ممتاز109.00  بـتیارت20-05-2002

یاسین   وسام 18079694 جید جدا208.00  بـلرجام05-10-2002

لحیاني   غفران 18079626 قریب من الجید306.60  بـلرجام19-01-2002

عدان   غفران 18079627 قریب من الجید406.90  بـلرجام08-06-2002

بربار   فاطمة 18079630 ممتاز509.50  بـتیارت15-12-2002

قدوش   عبدالمالك أنیس 18079620 جید607.10  بـلرجام01-06-2003

أمحمدي بوزینة   سیف الدین 18079604 جید707.10  بـالشطیة21-07-2003

ماحیة   فتیحة 18079647 مقبول805.80  بـلرجام01-09-2001

أیت أحمد لعمارة   مریم 18079672 ممتاز909.60  بـلرجام24-03-2002

مھلول   كمال 18079654 جید1007.20  بـلرجام28-03-2002

زابور   فلایر 18079648 مقبول1105.00  بـلرجام17-06-2002

بربر   مروان 18079669 ممتاز1209.10  بـتیارت08-08-2002

بداد   وداد نور الیقین 18079682 جید جدا1308.00  بـتیسمسیلت19-09-2002

واصیف   مصطفى یاسین 18079675 مقبول1405.20  بـتیسمسیلت08-11-2002

عدلي   مریة 18079671 جید1507.50  بـلرجام09-11-2002

واصیف   إكرام 18079511 جید جدا1608.60  بـلرجام26-01-2002

باجو   ایناس 18079529 ممتاز1709.30  بـلرجام15-03-2002

بلباھي   آمال 18079495 مقبول1805.30  بـلرجام19-04-2002

بداد   المھدي 18079525 جید1907.90  بـلرجام24-05-2002

قوال   أشرف 18079503 جید2007.80  بـلرجام06-07-2002

قابس   إشراق 18079509 ممتاز2109.70  بـتیسمسیلت15-07-2002

بلغازي   إلیاس 18079514 جید2207.00  بـلرجام30-07-2002

أوراغي   أنفال 18079505 جید جدا2308.50  بـلرجام01-08-2002

بجة   أسماء 18079502 جید جدا2408.50  بـتیسمسیلت31-08-2002

273من191الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة سي الشیخ لرجام | لرجام 380285المؤسسة :  

قمور   إبراھیم 18079508 جید جدا2508.00  بـلرجام15-09-2002

قوادري ھباز   بخیرة 18079531 جید2607.00  بـلرجام15-09-2002

دایب   بشرى الزھرة 18079532 قریب من الجید2706.40  بـتیسمسیلت01-11-2002

بایة   إیمان 18079516 جید2807.00  بـلرجام14-11-2002

سعیداني   آیة 18079496 جید جدا2908.60  بـتیسمسیلت21-11-2002

دریش   ریماح 18079581 جید جدا3008.00  بـلرجام21-08-2001

منصور   حمزة 18079553 جید3107.50  بـلرجام21-01-2002

قوادري ھباز   زكریاء 18079582 جید جدا3208.50  بـلرجام11-02-2002

موالي   خالد 18079563 جید3307.80  بـتیارت15-05-2002

سحوان   حلیمة 18079552 ممتاز3409.30  بـلرجام22-06-2002

بلعید   جمال 18079548 جید جدا3508.70  بـلرجام06-08-2002

حجاز   رزیقة 18079573 قریب من الجید3606.70  بـلرجام22-11-2002

بایة   رونق 18079579 جید جدا3708.40  بـلرجام02-12-2002

بایة   حكیمة 18079550 ممتاز3809.20  بـلرجام11-12-2002

واضح   رقیة 18079576 جید جدا3908.30  بـلرجام16-12-2002

273من192الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة عماني محمد لرجام | لرجام 380286المؤسسة :  

بارك   فاطمة 18079628 جید107.20  بـتیسمسیلت26/02/02

بریك   سومیة 18079603 جید207.00  بـلرجام08-03-2002

بدور   عادل 18079609 مقبول305.00  بـلرجام13-04-2002

بكوش   عبد القادر 18079613 مقبول405.40  بـلرجام01-06-2002

بدور   فطیمة 18079649 مقبول505.70  بـلرجام15-02-2002

عشور   خالد 18079562 قریب من الجید606.40  بـلرجام08-09-2001

بغدالي   خیرة 18079570 قریب من الجید706.40  بـلرجام16-01-2002

بلباھي   حلیمة 18079551 قریب من الجید806.60  بـلرجام22-03-2002

سماري   تقي الدین 18079546 جید907.20  بـلرجام24-03-2002

273من193الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة رجالة الجیاللي لرجام | لرجام 380287المؤسسة :  

العبداني   وھیبة 18079697 جید جدا108.10  بـتیسمسیلت08-02-2002

مونیس   وفاء 18079695 جید جدا208.20  بـلرجام14-06-2002

راتول   عبدالمالك 18079619 قریب من الجید306.50  بـلرجام14-01-2002

حجاز   فاطمة 18079629 جید407.70  بـلرجام29-04-2002

نھمار   عبدالسالم 18079616 جید507.60  بـلرجام17-07-2002

فداق   سھام 18079601 قریب من الجید606.30  بـلرجام09-10-2002

حجاز   فاطمة 18079631 مقبول705.80  بـلرجام20-12-2002

حمار   مختار 18079668 مقبول805.00  بـلرجام05-01-2000

مونیس   محمد 18079659 مقبول905.50  بـلرجام21-07-2002

فداق   مصطفى 18079674 قریب من الجید1006.30  بـلرجام02-08-2002

العاشي   إبراھیم 18079507 قریب من الجید1106.90  بـلرجام12-03-2001

العاشي   أمین 18079504 جید جدا1208.10  بـلرجام23-01-2002

فداق   خالد 18079561 قریب من الجید1306.40  بـلرجام05-11-2000

مونیس   رفیق 18079575 جید جدا1408.40  بـلرجام09-01-2002

صفصاف   بومدین 18079545 قریب من الجید1506.00  بـلرجام27-01-2002

شداد   حمزة 18079554 قریب من الجید1606.60  بـلرجام01-02-2002

العاشي   خدیجة 18079567 جید جدا1708.40  بـلرجام03-08-2002

العاشي   حمید 18079555 ممتاز1809.40  بـلرجام31-10-2002

فداق   خیرة 18079572 جید جدا1908.20  بـلرجام08-12-2002

273من194الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة ھمداني امحمد لرجام | لرجام 380288المؤسسة :  

عدلي   عبدالقادر 18079617 جید107.90  بـلرجام08-06-2001

عدار   صفاء 18079606 مقبول205.10  بـلرجام12-01-2002

عدلي   عبدهللا 18079618 جید307.50  بـلرجام20-01-2002

نعار   عالء الدین 18079624 جید جدا408.00  بـلرجام21-11-2002

حمار   نجیب 18079678 قریب من الجید506.80  بـلرجام25-11-2001

عبسي   محمد 18079657 مقبول605.00  بـلرجام27-02-2002

زالل   بختة 18079530 جید جدا708.50  بـلرجام27-02-2002

قراش   ایمان 18079528 جید807.70  بـلرجام15-03-2002

باقل   احالم 18079518 ممتاز909.30  بـلرجام12-04-2002

عدلي   اكرام 18079520 جید جدا1008.70  بـلرجام22-07-2002

عبسي   الزھرة 18079521 جید1107.50  بـلرجام05-11-2002

قراح   رضوان 18079574 جید1207.80  بـلرجام16-02-2002

عبسي   حیاة 18079559 جید1307.50  بـلرجام17-02-2002

بلعسل   زوبیدة 18079583 جید جدا1408.90  بـتمالحت02-03-2002

273من195الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | تیسمسیلت02 | مدرسة حي الدكان لرجام | لرجام 380289المؤسسة :  

سكاني   فاطمة الزھراة 18079633 جید جدا108.80  بـبرج بونعامة26-02-2002

جالل   مریة 18079670 جید جدا208.90  بـلرجام07-04-2002

عسید   فتحي 18079645 مقبول305.00  بـلرجام02-08-2002

جعدل   محمد أمین 18079662 جید407.10  بـلرجام19-08-2002

مقني   كریمة 18079653 جید507.90  بـلرجام05-11-2002

جالل   أسامة 18079500 مقبول605.10  بـلرجام11-12-2001

مدار   إكرام 18079510 جید جدا708.30  بـلرجام14-01-2002

مناد   آسیا 18079494 جید807.30  بـلرجام02-03-2002

مناد   إیناس 18079517 جید جدا908.50  بـلرجام04-08-2002

بوھنوش   إلھام 18079513 قریب من الجید1006.00  بـلرجام24-08-2002

شرواق   العومریة 18079524 مقبول1105.30  بـبرج بونعامة12-10-2002

نزرق   إكرام 18079512 جید1207.40  بـلرجام01-12-2002

ناوي   خدیجة 18079566 قریب من الجید1306.50  بـلرجام25-01-2002

شرواق   رندة 18079578 جید1407.30  بـلرجام20-04-2002

عمروس   خالد 18079564 جید1507.80  بـلرجام27-07-2002

مناد   رمزي 18079577 جید جدا1608.10  بـلرجام04-08-2002

273من196الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة قاسم قاسم سیدي العنتري | سیدي العنتري | تیسمسیلت380301المؤسسة :  

نواري   وفاء 18079817 قریب من الجید106.70  بـسیدي العنتري06-04-2002

طیبي   عبد العزیز 18079761 جید207.50  بـلرجام02-08-1999

تومي   میمونة 18079796 جید جدا308.70  بـلرجام22-09-2000

بلیل   كمال 18079774 جید407.10  بـسیدي العنتري02-10-2001

یونسي   الجیاللي 18079718 قریب من الجید506.10  بـسیدي العنتري29-12-2001

حمادي   اكرام 18079717 مقبول605.60  بـلرجام31-12-2001

بوزیان   رانیا 18079738 قریب من الجید706.20  بـتسمسیلت08-02-2002

عبد هللا   مونیة 18079793 جید جدا808.00  بـلرجام13-03-2002

لكحل   احالم 18079712 مقبول905.00  بـسیدي العنتري24-03-2002

شدولي   خیرة 18079734 قریب من الجید1006.10  بـتسمسیلت30-03-2002

بلیل   شیماء ایة الرحمان 18079748 مقبول1105.00  بـتسمسیلت06-04-2002

بلحاج   دنیا منال 18079736 جید جدا1208.50  بـبرج االمیر عبد القادر03-05-2002

بوسعید   فاطمة 18079769 قریب من الجید1306.60  بـلرجام13-06-2002

حمادي   غالم هللا 18079767 جید1407.20  بـلرجام21-07-2002

شعیب   محمد امین 18079784 قریب من الجید1506.70  بـتیارت19-11-2002

273من197الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بن طاطة احمد سیدي العنتري | سیدي العنتري | تیسمسیلت380302المؤسسة :  

عواد   ھاجر 18079814 قریب من الجید106.70  بـلرجام11-02-2002

خوخة   یمینة 18079820 جید جدا208.20  بـلرجام10-06-2003

حفري   محمد 18079780 جید جدا308.10  بـلرجام15-01-2002

العنتري   الزھرة 18079720 جید جدا408.00  بـلرجام25-01-2002

بوحفراد   محمود 18079785 جید جدا508.40  بـلرجام15-06-2002

بوحفراد   محمد أسامة 18079782 جید607.60  بـلرجام16-09-2002

سحنین   نبیل 18079797 جید جدا708.00  بـلرجام29-12-2002

دھمي   بدر الدین 18079723 جید807.30  بـلرجام17-02-2003

قعنب   لغالي 18079776 جید جدا908.40  بـتسمسیلت08-07-2003

273من198الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة قاید احمد سیدي العنتري | سیدي العنتري | تیسمسیلت380303المؤسسة :  

محتاري   وھیبة 18079818 مقبول105.40  بـلرجام09-01-2001

محمدي   رابح 18079737 مقبول205.40  بـسیدي العنتري01-07-1999

یحي   میمونة 18079795 مقبول305.90  بـسیدي العنتري09-04-2000

قدوري   الزوبیر 18079721 مقبول405.10  بـلرجام12-06-2001

مختاري   عبد القادر 18079762 جید507.00  بـلرجام06-01-2002

بوطالب   محمد 18079781 مقبول605.30  بـلرجام02-03-2002

مختاري   بن شھرة 18079726 قریب من الجید706.10  بـلرجام18-03-2002

طرشي   حبیبة 18079728 مقبول805.90  بـتسمسیلت16-05-2002

رمضاني   خالدیة 18079733 مقبول905.80  بـلرجام18-07-2002

ربیعي   علي 18079764 جید جدا1008.10  بـلرجام04-09-2002

273من199الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عزیز محمد سیدي العنتري | سیدي العنتري | تیسمسیلت380305المؤسسة :  

خوجة   وفاء 18079816 جید جدا108.30  بـلرجام06-05-1999

حاج جلول   كریمة 18079772 جید جدا208.60  بحكم بـسیدي العنتري1999

حاج جلول   حمزة 18079731 جید307.70  بـسیدي العنتري21-03-2000

حاج جلول   عمر 18079765 جید407.30  بـلرجام22-06-2000

بلعبادي   رضوان 18079742 جید جدا508.90  بـسیدي العنتري06-12-2000

حاج جلول   محي الدین 18079786 جید607.90  بـلرجام12-12-2000

زیاني   كریمة 18079773 جید707.40  بـسیدي العنتري01-07-2001

شراطي   فاطیمة 18079770 جید جدا808.00  بـسیدي العنتري09-12-2001

273من200الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیدي المیسوم | سیدي العنتري | تیسمسیلت380306المؤسسة :  

عمار   لخضر 18079775 مقبول105.80  بـسیدي العنتري07-01-2001

بالخیر   عیدة 18079766 جید207.80  بـسیدي العنتري20-03-2001

بن علة   محمد 18079778 مقبول305.70  بـلرجام21-04-2001

بلخیر   بختة 18079722 قریب من الجید406.80  بـلرجام28-05-2001

بغالیة   فاطمة 18079768 قریب من الجید506.20  بـتیارت09-03-2002

273من201الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الجدیدة سیدي العنتري | سیدي العنتري | تیسمسیلت380307المؤسسة :  

حمزة   عزیز 18079763 مقبول105.50  بـسیدي العنتري07-06-1999

حاجي   جمال عبد الناصر 18079727 قریب من الجید206.20  بـلرجام10-02-2000

بوھنوش   لویزة 18079777 جید جدا308.60  بـمغیلة27-12-2001

ختال   محمد االمین 18079783 جید جدا408.30  بـسیدي العنتري01-01-2002

مداني   محمد 18079779 جید جدا508.00  بـلرجام14-01-2002

بلعسل   میلود 18079794 قریب من الجید606.90  بـسیدي العنتري10-02-2002

بن شبیرة   نصیرة 18079799 ممتاز709.00  بـلرجام13-02-2002

موالي علي   الجیاللي 18079719 جید جدا808.60  بـلرجام20-02-2002

العربي   فتیحة 18079771 جید907.80  بـسیدي العنتري17-03-2002

بلحاج   رشید 18079741 جید1007.10  بـلرجام21-03-2002

عماري   خیرة 18079735 جید1107.60  بـلرجام05-04-2002

بلفرار   حسیبة 18079730 مقبول1205.50  بـلرجام06-06-2002

مصطفى   بالل 18079724 جید1307.50  بـسیدي العنتري08-06-2002

بن شبیرة   مھدي 18079792 جید1407.90  بـلرجام18-06-2002

سایح   بالل 18079725 جید1507.80  بـجندل07-07-2002

مصطفى   نصیرة 18079800 جید جدا1608.40  بـلرجام08-07-2002

ختال   مروان 18079789 جید1707.40  بـلرجام12-07-2002

بوھنوش   سمیر 18079746 جید1807.90  بـعماري22-08-2002

جیاللي   حدیجة 18079729 جید1907.20  بـلرجام10-10-2002

سالت   شھرة 18079747 جید2007.10  بـلرجام14-12-2002

نواري   أسماء 18079711 جید جدا2108.70  بـلرجام15-12-2002

273من202الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة المركزیة الملعب | الملعب | تیسمسیلت380316المؤسسة :  

بلفاطمي   كریم 18079882 قریب من الجید106.80  بـلرجام01-08-1999

برابح   المیة 18079887 قریب من الجید206.60  بـتیارت25-08-2000

بن علي   منیر 18079898 مقبول305.10  بـالملعب25-09-2000

لطرش   محمد 18079890 مقبول405.00  بـالملعب24-11-2001

بن ھني   محمد أمین 18079895 جید جدا508.40  بـتیارت30-01-2002

زروق   نصیرة 18079904 مقبول605.20  بـلرجام03-02-2002

بن سعید   معزوزة 18079897 جید707.00  بـوھران15/02/02

بوھكة   ھجیرة 18079907 جید جدا808.20  بـلرجام22-02-2002

عمار   محمد 18079891 جید جدا908.40  بـتیارت30-03-2002

عبد الرحمان   كمال 18079885 قریب من الجید1006.80  بـلرجام03-04-2002

باقل   كمال 18079886 جید جدا1108.60  بـالملعب25-04-2002

بن عیدة   محمد 18079892 جید جدا1208.20  بـالملعب16-06-2002

سحنون   كریمة 18079883 جید1307.40  بـالملعب06-07-2002

ربیعي   نور الھدى 18079906 ممتاز1409.10  بـتیارت02-11-2002

طواح   حبیب 18079846 قریب من الجید1506.50  بـالملعب25/06/98

رقیق   جالل 18079841 قریب من الجید1606.20  بـتیارت26-06-1999

لطرش   جیاللي 18079845 قریب من الجید1706.20  بـالملعب13-02-2000

رقیق   إبراھیم 18079835 قریب من الجید1806.40  بـالملعب26-02-2000

رحو   فضیلة 18079871 قریب من الجید1906.60  بـتیارت11-07-2000

طواح   الجیاللي 18079839 مقبول2005.60  بـالملعب19-11-2000

بوستة   جمال 18079842 مقبول2105.30  بـطریس وادي لیلي02-12-2000

جیاللي   فتیحة 18079870 مقبول2205.20  بـالملعب12-12-2000

بن علي   خدیجة 18079851 جید جدا2308.30  بـتیارت23-12-2000

معزوز   علي 18079865 قریب من الجید2406.20  بـلرجام24-02-2001

273من203الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة المركزیة الملعب | الملعب | تیسمسیلت380316المؤسسة :  

زروق   إبراھیم 18079836 قریب من الجید2506.60  بـالملعب04-03-2001

عباس   فاطمة 18079868 مقبول2605.20  بـالملعب01-04-2001

بن عیدة   عبد الوھاب 18079863 قریب من الجید2706.90  بـلرجام19-05-2001

برابح   خیرة 18079852 مقبول2805.30  بـلرجام10-09-2001

خلیفة   فایزة 18079869 مقبول2905.20  بـتیارت09-10-2001

خلیفة   جھیدة 18079844 قریب من الجید3006.10  بـالملعب02-11-2001

عمار   بدر الدین 18079840 جید3107.20  بـتیارت16-12-2001

لطرش   جمال 18079843 جید3207.50  بـتسمسیلت17-12-2001

بلقاسم   إیمان حیاة 18079837 قریب من الجید3306.10  بـتیارت16/03/02

عبد هللا   حوریة 18079850 قریب من الجید3406.30  بـالملعب20-04-2002

سحنون   شریفة 18079855 جید3507.30  بـلرجام05-05-2002

عباس   حنان 18079848 مقبول3605.10  بـالملعب17-05-2002

عیبوط   فاروق 18079867 جید جدا3708.10  بـلرجام08-06-2002

زروقي   شیماء 18079856 قریب من الجید3806.40  بـزرالدة11-06-2002

عبد هللا   رابح 18079854 قریب من الجید3906.00  بـلرجام13-07-2002

بلقاسم   عبد القادر 18079859 مقبول4005.30  بـلرجام14-07-2002

ربیع   علي 18079866 مقبول4105.80  بـلرجام18-08-2002

غریبي   أیمن 18079834 مقبول4205.00  بـتیارت27-08-2002

معمر   إیناس 18079838 قریب من الجید4306.40  بـلرجام29-08-2002

عبد الحق   حلیمة 18079847 مقبول4405.40  بـتیارت12/10/02

عرقوب   عبد الھادي 18079862 جید4507.80  بـتسمسیلت14-10-2002

بوستة   أسامة 18079833 جید جدا4608.40  بـلرجام15-10-2002

معزوز   عبد القادر 18079860 مقبول4705.20  بـالملعب04-11-2002

لرابي   خیرة 18079853 جید جدا4808.40  بـمستغانم05-11-2002

273من204الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة قادة عبدالقادر تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380330المؤسسة :  

العیمش   فاطمة 18080053 قریب من الجید106.60  بـتمالحت02-03-1998

قرنوق   عبد الحق 18080025 قریب من الجید206.30  بـبرج بونعامة08-05-2000

حمیس   عبد النور 18080038 جید307.90  بـبرج بونعامة18-08-2000

دربال   علي 18080047 مقبول405.70  بـبرج بونعامة28-10-2001

العصیدي   عبد النور 18080039 مقبول505.80  بـبرج بونعامة22-12-2001

بركوس   عبد القادر 18080032 ممتاز609.10  بـبرج بونعامة24-01-2002

حباني   عز الدین 18080043 مقبول705.40  بـتمالحت20-02-2002

داشیر   عبد النور 18080040 قریب من الجید806.80  بـبرج بونعامة19-03-2002

شقران   شیماء 18080018 مقبول905.40  بـبرج بونعامة27-05-2002

قلقال   فاطمة الزھرة 18080056 جید جدا1008.80  بـبرج بونعامة29-05-2002

دفوس   عمار 18080049 قریب من الجید1106.60  بـبرج بونعامة07-06-2002

قلقال   عبد النور 18080041 جید1207.70  بـبرج بونعامة09-07-2002

عوان   صارة 18080020 جید جدا1308.60  بـلرجام22-09-2002

شعاف   عبد القادر 18080037 جید جدا1408.50  بـتمالحت08-11-2002

قلقال   ھشام 18080102 مقبول1505.10  بـتمالحت16-10-1999

سماري   محمد 18080082 جید1607.40  بـبرج بونعامة05-03-2001

جاوى   نصیرة 18080094 مقبول1705.30  بـتمالحت25-07-2001

راموص   ھشام 18080103 مقبول1805.80  بـبرج بونعامة14-01-2002

میسومي   ھشام 18080104 جید1907.90  بـالوادي25-03-2002

ضنین   ھواري 18080106 جید2007.80  بـتمالحت20-04-2002

داھل   خیرة 18079974 مقبول2105.20  بـبرج بونعامة16-10-2001

ربحي   سھیلة 18080002 جید2207.40  بـبرج بونعامة25-11-2001

العاللي   سعاد 18079992 قریب من الجید2306.50  بـتمالحت04-03-2002

فراد   خیرة 18079975 قریب من الجید2406.10  بـتمالحت19-03-2002

273من205الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة قادة عبدالقادر تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380330المؤسسة :  

عطیش   زكریاء 18079987 مقبول2505.40  بـلرجام24-03-2002

بوزار   رتیبة 18079979 قریب من الجید2606.40  بـبرج بونعامة02-04-2002

نشاب   سھام 18080000 مقبول2705.00  بـبرج بونعامة05-05-2002

لمو   حیاة 18079968 قریب من الجید2806.10  بـبرج بونعامة17-05-2002

بلحدیدي   رمیسة 18079984 جید جدا2908.80  بـتیارت03-06-2002

مخروط   سلیمة 18079997 جید3007.50  بـتمالحت09-11-2002

مقراني   رزیقة 18079981 جید جدا3108.90  بـبرج بونعامة29-12-2002

حمیس   الغالم 18079941 جید3207.10  بـبرج بونعامة15-04-1998

حمیس   الجیاللي 18079939 قریب من الجید3306.90  بـتمالحت09-01-1999

قلقال   بختة 18079945 قریب من الجید3406.90  بـبرج بونعامة09-08-2000

ناقل   اسماعیل 18079937 مقبول3505.40  بـبرج بونعامة26-05-2001

قرنوق   توفیق 18079948 جید3607.20  بـتمالحت27-03-2002

تلحة   أیوب 18079934 قریب من الجید3706.70  بـبرج بونعامة11-04-2002

تاموم   امینة 18079944 جید جدا3808.30  بـتمالحت13-04-2002

زنجي   جیھان 18079953 جید جدا3908.10  بـلرجام13-07-2002

دربال   حوریة 18079957 جید4007.10  بـبرج بونعامة09-08-2002

قرنوق   أسامة 18079923 جید4107.30  بـبرج بونعامة03-09-2002

خلوف   أمینة 18079932 قریب من الجید4206.70  بـمازونة غلیزان13-09-2002

لمو   حنان 18079956 قریب من الجید4306.40  بـبرج بونعامة30-09-2002

مقراني   اسماعیل 18079938 جید جدا4408.00  بـتمالحت10-02-2003

جاوي   جمیلة 18079951 قریب من الجید4506.70  بـبرج بونعامة07-06-2003

273من206الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة المنكوشي تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380331المؤسسة :  

حالل   عبد القادر 18080031 مقبول105.40  بـلرجام02-11-2001

فدول   صلیحة 18080023 جید207.00  بحكم بـتمالحت2002

یزلي   فایزة 18080068 جید جدا308.00  بـبرج بونعامة09-08-2002

بغالیة   فطیمة زھرة 18080075 قریب من الجید406.80  بـتیارت23-12-2002

قبور   دنیة 18079977 مقبول505.30  بـتمالحت17-02-2002

ھدیر   زرقة 18079985 قریب من الجید606.80  بـبرج بونعامة02-03-2002

فني   أبو بكر 18079920 جید707.90  بـبرج بونعامة26-07-2003

273من207الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة العنصر لبیض تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380332المؤسسة :  

بالي   عیدة 18080051 مقبول105.80  بـتمالحت10-04-2000

باھا   عبد القادر 18080030 قریب من الجید206.30  بـبرج بونعامة21-09-2001

عوان   وسیلة 18080107 جید307.00  بـبرج بونعامة06-02-2001

حداد   محمد 18080083 جید407.70  بـتمالحت02-09-2001

حباني   نور الدین 18080100 مقبول505.00  بـتمالحت22-10-2001

فراد   فریدة 18080073 قریب من الجید606.80  بـتمالحت05-05-2002

بن عابد   مباركة 18080077 جید707.80  بـحمادیة06-05-2002

شقران   فضیلة 18080074 قریب من الجید806.90  بـتمالحت12-07-2002

حاشد   فرید 18080072 قریب من الجید906.80  بـبرج بونعامة10-09-2002

شقران   نصیرة 18080096 جید1007.10  بـتمالحت19-09-2002

بلعسل   خیرة 18079972 مقبول1105.00  بـتمالحت20-05-2000

عریب   رشید 18079982 مقبول1205.70  بـتمالحت05-02-2001

شقران   سعیدة 18079995 قریب من الجید1306.00  بـبرج بونعامة15-11-2001

باھا   سارة 18079989 جید1407.90  بـتمالحت04-03-2002

شقران   اسماعیل 18079936 جید1507.00  بـبرج بونعامة12-01-2001

شقروم   أم الخیر 18079925 جید1607.20  بـتمالحت08-12-2001

شقران   براھیم 18079946 قریب من الجید1706.00  بـتمالحت01-02-2002

شقران   حنان 18079955 جید1807.40  بـبرج بونعامة10-07-2002

شقران   آنیسة 18079918 قریب من الجید1906.30  بـبرج بونعامة27-09-2002

273من208الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیدي الغالم تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380333المؤسسة :  

عسوس   عبد الرحمان 18080026 جید107.70  بـبني لحسن14-02-1998

عماني   فؤاد 18080052 جید جدا208.10  بـتمالحت12-01-2002

عماني   محمد 18080080 مقبول305.70  بـتمالحت14-08-2000

العیمش   محمد 18080085 جید407.30  بـبرج بونعامة28-01-2002

طالبي   نصیرة 18080095 جید جدا508.70  بـتمالحت19-03-2002

تاموم   نورة 18080101 جید جدا608.10  بـتمالحت01-05-2002

یزلي   محمد عبد الحفیظ 18080089 جید707.60  بـلرجام20-07-2002

تاموم   خیرة 18079976 جید جدا808.60  بـتمالحت29-05-2002

عماني   امال 18079943 جید907.90  بـتمالحت25-02-2002

محرز   أمال 18079927 قریب من الجید1006.80  بـلرجام25-07-2002

العیمش   أنیسة 18079933 جید جدا1108.40  بـبرج بونعامة09-10-2002

273من209الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عنصر بلیاس تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380334المؤسسة :  

زدمي   عبد القادر 18080029 مقبول105.00  بـتمالحت04-03-2000

زدمي   محمد 18080081 قریب من الجید206.10  بـتمالحت25-11-2000

مقراني   شفیقة 18080006 مقبول305.40  بـتمالحت07-07-2001

مقران   رحمة 18079980 مقبول405.50  بـتمالحت13-01-2002

ناضور   ربیعة 18079978 مقبول505.40  بـبرج بونعامة18-02-2002

273من210الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة لمواس تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380335المؤسسة :  

تایل   عبد الباسط 18080024 جید جدا108.10  بـتمالحت20-01-2002

شبیو   سعدیة 18079994 جید207.60  بـبني لحسن12-03-2000

شبیو   خدیجة 18079969 جید307.70  بـبرج بونعامة08-03-2001

شبوني   سھیلة 18080001 قریب من الجید406.20  بـبرج بونعامة07-06-2001

شاحي   رشیدة 18079983 مقبول505.90  بـبرج بونعامة15-10-2001

تایل   آیة 18079919 قریب من الجید606.50  بـبرج بونعامة27-08-2002

لرقم   أسماء 18079924 جید جدا708.40  بـبرج بونعامة12-10-2003

273من211الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الكرایش تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380336المؤسسة :  

لحیاني   عبد القادر 18080036 جید107.20  بـبرج بونعامة04-11-2002

عماني   محمد 18080086 مقبول205.70  بـتمالحت17-03-2002

عماني   یزید 18080118 مقبول305.30  بـبرج بونعامة21-11-2003

تكران   سمیر 18079999 قریب من الجید406.60  بـمھدیة16/04/01

تریك   خضرة 18079970 جید جدا508.70  بـلرجام17-04-2002

تكران   سارة 18079990 جید607.30  بـمھدیة09/11/02

تكران   أمال 18079926 قریب من الجید706.10  بـمھدیة26-02-2001

لحیاني   ابراھیم 18079935 مقبول805.80  بـلرجام25-03-2002

عماني   حفیظة 18079954 مقبول905.30  بـتمالحت03-07-2002

تكران   توفیق 18079949 جید1007.70  بـبرج بونعامة07-08-2002

تریكي   أحالم 18079921 جید جدا1108.20  بـلرجام27-12-2002

لحیاني   الغالم 18079942 جید1207.10  بـبرج بونعامة16-08-2003

273من212الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الجوزاء تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380337المؤسسة :  

بوزیان الشریف   صلیحة 18080022 مقبول105.70  بـتیسمسیلت05-03-2001

فدول   فاطمة 18080054 مقبول205.60  بـلرجام18-03-2001

بوزیان الشریف   علي 18080046 جید307.80  بـسیدي عابد05-05-2001

جالل   عبد القادر 18080033 جید جدا408.00  بـتیسمسیلت18-02-2002

مساح   علي 18080048 قریب من الجید506.20  بـلرجام05-07-2002

بارد   فاطمة 18080055 قریب من الجید606.80  بـلرجام11-11-2002

معمري   نوال 18080098 جید707.10  بـتیسمسیلت24-03-2001

سبعي   محمد 18080084 جید807.80  بـسیدي عابد31-12-2001

محمد الشریف   فتیحة 18080070 قریب من الجید906.20  بـلرجام23-02-2002

مساح   محمد 18080087 جید جدا1008.00  بـلرجام10-08-2002

سبعي   كریمة 18080076 قریب من الجید1106.40  بـتیسمسیلت27-10-2002

بوزیان الشریف   شھرة زاد 18080007 جید جدا1208.10  بـتیسمسیلت08-03-2001

مساح   سعاد 18079993 قریب من الجید1306.40  بـلرجام27-03-2002

مساح   جیاللي 18079952 جید جدا1408.50  بـسیدي عابد13-01-2002

273من213الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الرفافسة تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380338المؤسسة :  

نضور   عشورة 18080045 جید جدا108.70  بـتمالحت20-05-2001

غالم   عبد القادر 18080035 جید207.80  بـلرجام08-07-2002

عدي   صایف الدین 18080021 قریب من الجید306.80  بـلرجام07-09-2002

غالم   شیماء 18080019 جید407.00  بـبرج بونعامة28-09-2002

نضور   نصیرة 18080097 جید جدا508.50  بـبرج بونعامة05-11-2002

مساد   یسرى 18080119 جید607.70  بـتمالحت09-02-2002

عدي   شریف 18080005 قریب من الجید706.00  بـتمالحت26-02-2000

غالم   أمحمد 18079929 جید807.30  بـتمالحت14-07-2002

شعنان   أمحمد 18079930 جید جدا908.20  بـبرج بونعامة14-09-2002

273من214الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عین البیضاء تمالحت | تمالحت | تیسمسیلت380339المؤسسة :  

شبیو   عبد القادر 18080034 قریب من الجید106.50  بـبرج بونعامة18-04-2002

ملوك   عبد الفتاح 18080027 جید207.10  بـسیدي عابد08-09-2002

بلزرق   فتیحة 18080071 جید جدا308.50  بـبني لحسن07-06-2002

نارون   یعقوب 18080120 جید جدا408.60  بـبرج بونعامة09/04/02

نعمان   زكریا 18079986 مقبول505.80  بـلرجام17-04-2002

ملوك   سمیة 18079998 جید جدا608.20  بـسیدي عابد19-05-2002

نارون   سفیان 18079996 جید جدا708.40  بـبرج بونعامة30-05-2003

مناد   بالل 18079947 جید807.70  بـتیسمسیلت25-06-2002

نعمان   أمیرة 18079931 جید جدا908.60  بـبرج بونعامة31-12-2002

273من215الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة صبیح صالح برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380341المؤسسة :  

بومعروف   مصطفى 18080537 مقبول105.30  بـحمادیة18-08-2000

نزرق   نعیمة 18080568 جید207.20  بـبرج بونعامة19-12-2001

سبع   مصطفى 18080538 جید307.40  بـبرج بونعامة14-01-2002

فرجاني   مریم 18080533 مقبول405.70  بـالشلف27-02-2002

علواش   فاطمة 18080442 جید جدا508.70  بـبرج بونعامة19-04-2002

لعجال   محمود 18080512 قریب من الجید606.40  بـاالزھریة22-05-2002

بضة   محمد بھاء الدین 18080505 مقبول705.90  بـبرج بونعامة19-06-2002

مریان   مروة 18080520 قریب من الجید806.20  بـبرج بونعامة04-07-2002

الشمي   مروة 18080521 مقبول905.70  بـبرج بونعامة15-12-2002

وراد   نصر الدین 18080564 جید1007.50  بـبرج بونعامة29-01-2003

مزاري   محمد عبد الغني 18080509 جید جدا1108.40  بـتیسمسیلت11-03-2003

مریان   نذیر 18080559 جید جدا1208.20  بـبرج بونعامة10-07-2003

زادت   ھاجر 18080591 جید جدا1308.40  بـبرج بونعامة05-04-2002

قارة   نور الھدى 18080584 جید جدا1408.70  بـتیسمسیلت18-06-2002

صالح   نور الھدى 18080587 ممتاز1509.00  بـبرج بونعامة31-10-2002

لرقم   ولید 18080602 جید1607.30  بـبرج بونعامة13-11-2002

مشعشع   ولید 18080603 جید1707.30  بـبرج بونعامة01-12-2002

عباد   وسیلة 18080600 جید1807.50  بـبرج بونعامة29-05-2003

بكوش   طھ 18080361 جید1907.60  بـبرج بونعامة06-01-2002

سعاد   سید احمد 18080332 جید2007.20  بـبرج بونعامة12-06-2002

قاید   صابرین 18080349 جید2107.20  بـبرج بونعامة29-06-2002

عجال   شفاء 18080341 ممتاز2209.20  بـبرج بونعامة08-08-2002

بوعمرة   شیماء 18080348 قریب من الجید2306.60  بـبرج بونعامة13-01-2003

مداني   عبد الحمید 18080382 قریب من الجید2406.00  بـبرج بونعامة24-07-2001

273من216الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة صبیح صالح برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380341المؤسسة :  

رموس   عز الدین 18080415 قریب من الجید2506.10  بـبرج بونعامة31-01-2002

فاطمي   عزیزة 18080418 جید2607.00  بـبرج بونعامة26-05-2002

دكوم   عبد المالك 18080405 جید جدا2708.80  بـبرج بونعامة20-11-2002

یشكور   عبد اللطیف 18080401 جید جدا2808.20  بـبرج بونعامة05-06-2003

عدیلة   حلیمة 18080248 قریب من الجید2906.70  بـبرج بونعامة14-03-2002

بوعمرة   خادم اكرام 18080260 جید3007.30  بـبرج بونعامة27-03-2002

عشاب   حمزة 18080253 مقبول3105.90  بـبرج بونعامة30-05-2002

مختار   جھینة 18080236 ممتاز3209.50  بـمروانة10-10-2002

شراد   خولة 18080268 جید جدا3308.60  بـبرج بونعامة06-01-2003

دریس   حكیمة 18080247 جید3407.80  بـبرج بونعامة02-05-2003

عمور   دنیة 18080283 جید جدا3508.70  بـبرج بونعامة08-09-2002

عبایة   بخیرة 18080205 مقبول3605.60  بـبرج بونعامة20-09-2000

مغالط   ایة 18080196 جید جدا3708.60  بـبرج بونعامة16-05-2002

عجوط   ایة 18080197 ممتاز3809.20  بـبرج بونعامة28-05-2002

بالغ   امال 18080192 ممتاز3909.00  بـبرج بونعامة09-07-2002

زرق العین   امال 18080193 قریب من الجید4006.10  بـبرج بونعامة24-07-2002

اوراغي   بثینة 18080204 جید4107.60  بـبرج بونعامة14-09-2002

حالس   جالل 18080220 جید جدا4208.90  بـتیارت20-11-2002

ولد عمارة   بلعید 18080212 جید جدا4308.70  بـبرج بونعامة27-12-2002

بیاز   ایوب 18080203 ممتاز4409.10  بـبرج بونعامة01-01-2003

قبلي   ایة 18080200 جید4507.50  بـبرج بونعامة07-05-2003

معرف   اسماء 18080162 جید جدا4608.30  بـسعیدة01-03-2002

مغالط   اكرام 18080169 قریب من الجید4706.30  بـبرج بونعامة16-05-2002

273من217الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة مفدي زكریا برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380342المؤسسة :  

سعاد   مروة 18080516 مقبول105.30  بـبرج بونعامة11-09-2001

بوعمود   مروان 18080514 جید207.70  بـبرج بونعامة03-12-2001

شاشا   كوثر 18080466 جید جدا308.40  بـبرج بونعامة01-01-2002

عدیلة   مغنیة 18080544 جید407.50  بـبرج بونعامة11-05-2002

قارة   فاطمة الزھرة 18080447 ممتاز509.40  بـبرج بونعامة04-07-2002

بن میرة   لؤي 18080468 جید607.10  بـبني صاف03-08-2002

عبود   محمد 18080494 جید جدا708.10  بـوھران18-08-2002

بركات   محمد امین 18080503 جید جدا808.10  بـبرج بونعامة19-08-2002

عطاب   محمد نور اإلسالم 18080510 جید جدا908.90  بـبرج بونعامة19/08/02

نقاب   فاتح 18080435 ممتاز1009.00  بـبرج بونعامة21-08-2002

حمید   محمد خالد 18080506 قریب من الجید1106.60  بـتیسمسیلت06-09-2002

حواص   نسرین 18080560 مقبول1205.00  بـبرج بونعامة22-09-2002

بدال   نسرین 18080561 مقبول1305.40  بـبرج بونعامة12-10-2002

جالل   منیر 18080551 مقبول1405.00  بـبرج بونعامة15-10-2002

بحري   مسعود 18080536 ممتاز1509.40  بـتیسمسیلت12-11-2002

بالحجي   فلة 18080460 قریب من الجید1606.00  بـخمیس ملیانة03-12-2002

عمورة   نورة 18080588 مقبول1705.80  بـبرج بونعامة02-02-2001

غالب   ھجیرة 18080594 جید1807.70  بـبرج بونعامة17-04-2002

عمالو   نور الھدى 18080586 جید جدا1908.90  بـبرج بونعامة18-08-2002

بوعوینة   یسرى 18080609 قریب من الجید2006.50  بـالحروش18-09-2002

یزلي   ھاجر صارة 18080593 قریب من الجید2106.60  بـبرج بونعامة07/11/02

بوعمود   یاسر حبیب هللا 18080605 قریب من الجید2206.00  بـبرج بونعامة28-02-2003

یختار   سید علي 18080334 مقبول2305.60  بـبرج بونعامة14-06-2001

بلغازي   طاوس 18080360 قریب من الجید2406.80  بـبرج بونعامة12/07/01

273من218الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة مفدي زكریا برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380342المؤسسة :  

لودني   شیراز 18080346 قریب من الجید2506.60  بـبرج بونعامة27-12-2001

زادت   سیف الدین 18080338 جید جدا2608.80  بـتمالحت10-02-2002

باشا   سید علي 18080336 ممتاز2709.30  بـبرج بونعامة13-04-2002

باشا   عامر محمد یوسف 18080365 جید جدا2808.70  بـبرج بونعامة14-07-2002

حاكم   سید احمد 18080333 مقبول2905.50  بـبرج بونعامة03-10-2002

عمر   صارة 18080351 ممتاز3009.00  بـبرج بونعامة11-10-2002

شاشا   شمس الدین 18080343 جید جدا3108.20  بـبرج بونعامة16-12-2002

بودینة   عبد الوھاب 18080410 مقبول3205.10  بـبرج بونعامة26-03-2001

صابیح   عبد القادر 18080398 قریب من الجید3306.30  بـبرج بونعامة07-04-2002

عدروش   عزیزة 18080417 جید3407.10  بـبرج بونعامة18-05-2002

باجي   عبد الھادي 18080409 ممتاز3509.50  بـبرج بونعامة26-05-2002

دكوم   عبد المجید 18080406 قریب من الجید3606.00  بـبرج بونعامة21-06-2002

عرابي   عبد الوھاب 18080411 جید3707.70  بـبرج بونعامة02-09-2002

عدیلة   عبد الوھاب 18080412 قریب من الجید3806.60  بـبرج بونعامة06-09-2002

بحري   عبد القادر 18080399 ممتاز3909.10  بـتیسمسیلت12-11-2002

سدود   عبد هللا 18080402 جید جدا4008.60  بـبرج بونعامة19-12-2002

ریاد   سارة 18080302 قریب من الجید4106.40  بـبرج بونعامة14-03-2002

مانع   رانیة منال 18080289 قریب من الجید4206.80  بـبرج بونعامة23/06/02

مخلدي   زكریاء 18080299 جید جدا4308.80  بـبرج بونعامة19-09-2002

باشا   الطاھر امین 18080186 مقبول4405.90  بـتیارت04-09-1999

بالحجي   بوعالم 18080218 مقبول4505.90  بـالشلف28-06-2000

قارة   ایة 18080198 ممتاز4609.10  بـبرج بونعامة02-08-2002

بلیاسین   جلیلة 18080221 جید4707.60  بـبرج بونعامة21-11-2002

عدیلة   اسامة 18080159 ممتاز4809.00  بـبرج بونعامة08-01-2002

مجاھد   اكرام 18080167 جید جدا4908.60  بـبرج بونعامة23-03-2002

بردي   اسراء ایمان 18080161 جید جدا5008.90  بـبرج بونعامة30-05-2002

واعد   احمد 18080154 جید5107.90  بـبرج بونعامة07-07-2002

حجام   اسماء 18080163 مقبول5205.30  بـبرج بونعامة15-07-2002

سوداني   احمد 18080155 جید جدا5308.30  بـبرج بونعامة08-09-2002

273من219الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة مفدي زكریا برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380342المؤسسة :  

شاكر   اكرام 18080171 قریب من الجید5406.10  بـبرج بونعامة20-12-2002

273من220الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة المقطع برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380343المؤسسة :  

صدیق خوجة   فتیحة 18080457 قریب من الجید106.70  بـبرج بونعامة24/04/02

شنتیر   مروة 18080519 مقبول205.00  بـبرج بونعامة25-06-2002

یشكور   مروان 18080515 مقبول305.80  بـبرج بونعامة20-09-2002

عرابي   لمیاء 18080470 جید407.40  بـبرج بونعامة20-10-2002

یشكور   نصیرة 18080567 قریب من الجید506.10  بـبرج بونعامة23-11-2002

فادن   یزید 18080607 مقبول605.70  بـبرج بونعامة16-10-1999

نادر   شھرزاد 18080344 قریب من الجید706.80  بـاالزھریة16-09-2000

صدیق خوجة   عادل 18080363 قریب من الجید806.80  بـبرج بونعامة23/08/01

صاحي   حمزة 18080249 مقبول905.30  بـبرج بونعامة13-06-2000

عرابي   جیھان 18080237 قریب من الجید1006.00  بـبرج بونعامة14-11-2002

العصیدي   سھام 18080317 قریب من الجید1106.30  بـبرج بونعامة05-12-2001

نھدي   سعاد 18080305 جید1207.40  بـبرج بونعامة15-07-2002

سدود   الزھرة 18080185 جید1307.00  بـبرج بونعامة05-07-2002

سدود   ایمن 18080202 جید جدا1408.10  بـبرج بونعامة10-08-2002

صاعو   اسامة 18080158 قریب من الجید1506.00  بـبرج بونعامة10-10-2001

صدیق خوجة   اكرام 18080170 مقبول1605.30  بـبرج بونعامة23/08/02

273من221الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة محمد اكلي برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380344المؤسسة :  

حاشد   فاطمة 18080439 جید جدا108.80  بـتمالحت27-05-2001

محیوس   فاطمة 18080440 جید جدا208.90  بـبرج بونعامة13-01-2002

قایش   مروة 18080518 جید307.50  بـبشار08-02-2002

صالح   ناصر 18080556 جید407.60  بـبرج بونعامة20-02-2002

مشعشع   كوثر 18080467 جید جدا508.00  بـبرج بونعامة06-04-2002

شایر   غالم هللا 18080434 جید607.90  بـبرج بونعامة11-05-2002

عیص   فلایر 18080458 جید جدا708.40  بـبرج بونعامة14-05-2002

قبلي   نسرین 18080562 جید807.60  بـبرج بونعامة07-11-2002

ساھد   محمد 18080496 مقبول905.50  بـبرج بونعامة24-11-2002

فطاك   فاطمة 18080444 جید جدا1008.80  بـبرج بونعامة01-12-2002

بركوس   نوال 18080582 قریب من الجید1106.60  بـبرج بونعامة06-10-2001

ساھد   یمینة 18080611 مقبول1205.90  بـبرج بونعامة26-11-2001

صالح   ھاجر 18080592 جید1307.20  بـتیسمسیلت19-06-2002

أسد   یوسف 18080612 جید جدا1408.00  بـبرج بونعامة20-07-2002

شبلي   ھشام 18080597 جید1507.10  بـاألزھریة14-08-2002

شایر   وسام 18080599 جید1607.20  بـبرج بونعامة27-12-2002

حافظ   عبد الحلیم 18080371 قریب من الجید1706.20  بـبرج بونعامة19-06-1998

ایمان   صدیق 18080354 جید1807.60  بـبرج بونعامة22-06-2001

مونیس   صبرینة 18080353 مقبول1905.80  بـبرج بونعامة21-08-2002

صامت   صالح الدین 18080355 جید2007.40  بـبرج بونعامة13-09-2002

مامري   عبد الحمید 18080383 قریب من الجید2106.40  بـبرج بونعامة16-12-2002

دراوي   خالد 18080263 جید جدا2208.90  بـبرج بونعامة07-01-2002

محمد الشریف   جمال 18080232 قریب من الجید2306.00  بـبرج بونعامة30-01-2002

شایر   خیرة 18080270 جید جدا2408.30  بـبرج بونعامة04-02-2002

273من222الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة محمد اكلي برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380344المؤسسة :  

بشري   جمال الدین 18080234 قریب من الجید2506.30  بـبرج بونعامة15-05-2002

زناتي   سعدة 18080307 قریب من الجید2606.20  بـبرج بونعامة11-03-2002

حفراد   رانیة أشواق 18080288 قریب من الجید2706.70  بـبرج بونعامة01-07-2002

صالح   المیلود 18080189 ممتاز2809.00  بـبرج بونعامة24-05-2002

ماجور   أیوب 18080139 قریب من الجید2906.40  بـتمالحت10-04-2002

منیعة   ابتسام 18080150 جید3007.30  بـالبلیدة15-07-2002

بردي   آیة 18080133 مقبول3105.20  بـبرج بونعامة22-11-2002

273من223الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت02 | مدرسة سیدي بوزیان 380345المؤسسة :  

مصباح   محمد 18080484 جید جدا108.40  بـبرج بونعامة08-02-2001

عدار   مریم 18080534 جید207.70  بـادرار10-03-2002

سید احمد   فاطمة الزھرة 18080446 جید جدا308.20  بـبرج بونعامة29-04-2002

عایش   عائشة 18080362 جید407.30  بـبرج بونعامة07-10-2002

عایش   علي 18080421 قریب من الجید506.00  بـاالزھریة08-10-2000

عمروش   عبد القادر 18080393 مقبول605.00  بـبرج بونعامة08-09-2001

عدیلة   عبد الرحمان 18080387 جید جدا708.50  بـبرج بونعامة26-05-2002

كبیر   على 18080420 جید807.50  بـبرج بونعامة01-06-2002

عدار   عبد النور 18080407 جید907.30  بـبرج بونعامة16-08-2002

قطو   حنان 18080254 مقبول1005.10  بـبرج بونعامة02-01-2002

عریس   رزیقة 18080292 جید1107.10  بـبرج بونعامة03-01-2002

عدار   الھواریة 18080190 قریب من الجید1206.20  بـبرج بونعامة27-03-2002

حمید   اسراء 18080160 قریب من الجید1306.80  بـلرجام15-10-2002

273من224الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة متیجة برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380346المؤسسة :  

بوعمرة   محمد 18080488 قریب من الجید106.50  بـبرج بونعامة12-09-2001

بلة   غالم هللا 18080433 جید جدا208.20  بـبرج بونعامة15-12-2001

بنة   كلثوم 18080462 مقبول305.30  بـبرج بونعامة07-01-2002

بطة   مروة سعدة 18080532 قریب من الجید406.50  بـبرج بونعامة21-08-2002

بیاز   صابرینة 18080350 مقبول505.70  بـبرج بونعامة29-01-2002

عابر   شیماء 18080347 قریب من الجید606.40  بـبرج بونعامة26-12-2002

بوز   عبد العزیز 18080389 جید جدا708.60  بـبرج بونعامة08-01-2001

بكرو   خیر الدین 18080269 جید جدا808.80  بـبرج بونعامة20-09-2002

بلي   حفیظة 18080242 جید907.10  بـبرج بونعامة11-10-2002

صافري   سعیدة 18080309 قریب من الجید1006.60  بـبرج بونعامة15-03-2002

عدنان   ایمان 18080201 جید1107.80  بـبرج بونعامة20-04-2002

273من225الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بلكنون برج بمعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380347المؤسسة :  

حومل   میمونة 18080554 قریب من الجید106.20  بـتیسمسیلت06/04/02

قراش   فاطمة 18080441 ممتاز209.10  بـبرج بونعامة11-04-2002

مشاش   نصیرة 18080566 جید جدا308.20  بـبرج بونعامة07/05/02

واصیف   صالح 18080352 قریب من الجید406.10  بـلرجام18-08-2001

حاجي   شمس الدین 18080342 جید507.80  بـبرج بونعامة01-08-2002

حاجي   عبد الحق 18080370 جید607.70  بـبرج بونعامة01-08-2002

قاصب   عبد القادر 18080396 قریب من الجید706.10  بـبرج بونعامة11-01-2002

ناشف   خولة 18080267 قریب من الجید806.50  بـبرج بونعامة24-06-2000

عثمان   ربیعة 18080290 مقبول905.10  بـبرج بونعامة23-11-2001

رمضاني   ریان 18080297 مقبول1005.70  بـبرج بونعامة15/02/02

داد   بالل 18080208 قریب من الجید1106.50  بـبرج بونعامة11-05-2002

273من226الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عین بعالش برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380348المؤسسة :  

عكلي   محمود 18080511 مقبول105.50  بـبرج بونعامة10-09-1998

معروف   فتیحة 18080452 جید207.10  بـبرج بونعامة14-02-2001

زیان   معمر 18080542 مقبول305.80  بـبرج بونعامة14-03-2001

یختار   فتیحة 18080453 جید جدا408.60  بـبرج بونعامة10-09-2001

زیان   محمد العید 18080502 مقبول505.60  بـبرج بونعامة26-02-2002

بسیط   نبیل 18080558 جید607.10  بـبرج بونعامة07-11-2002

عجمي   فاطیمة 18080450 جید707.30  بـبرج بونعامة21-11-2002

دفوس   نور الھدلى 18080583 جید جدا808.00  بـبرج بونعامة10-03-2002

یختار   عبد الحق 18080369 جید907.40  بـبرج بونعامة07-02-2002

ماوي   شریفة 18080340 جید جدا1008.50  بـبرج بونعامة18-09-2002

عجمي   عبد القادر 18080392 قریب من الجید1106.30  بـبرج بونعامة16-08-2000

عكلي   عز الدین 18080413 قریب من الجید1206.00  بـبرج بونعامة15-01-2001

بعداني   عبد الرحمان 18080386 قریب من الجید1306.40  بـبرج بونعامة27-01-2002

عدة   حمزة 18080252 جید جدا1408.70  بـبرج بونعامة23-04-2002

بومدل   حفصة 18080241 مقبول1505.10  بـبرج بونعامة01-08-2002

بعداني   حنان 18080256 جید1607.50  بـبرج بونعامة19-08-2002

یختار   جمیلة 18080235 جید1707.90  بـبرج بونعامة20-12-2002

وراد   رفیق 18080296 جید1807.60  بـلرجام05-07-2002

عكلي   انیسة 18080195 مقبول1905.80  بـبرج بونعامة07-02-2001

سبع   بن شھرة 18080215 قریب من الجید2006.80  بـبرج بونعامة18-12-2001

بركات   امینة 18080194 جید2107.00  بـبرج بونعامة26-08-2002

بعداني   احالم 18080152 مقبول2205.70  بـبرج بونعامة01-03-2002

273من227الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | برج بونعامة | تیسمسیلت02 | مدرسة السواعد 380349المؤسسة :  

شعار   نصیرة 18080565 مقبول105.80  بـبرج بونعامة12-03-2002

شاھد   ملیكة 18080547 جید207.20  بـبرج بونعامة04-05-2003

ودان   صلیحة 18080357 قریب من الجید306.90  بـالشلف10-08-2002

مامري   حوریة 18080258 مقبول405.20  بـبرج بونعامة29-04-2000

برایك   حكیم 18080243 مقبول505.80  بـبرج بونعامة24-01-2002

مامري   دلیلة 18080282 جید جدا608.50  بـبرج بونعامة17-05-2002

مانع   بالل 18080210 مقبول705.50  بـبرج بونعامة17-06-2002

مامري   ابراھیم 18080151 قریب من الجید806.70  بـبرج بونعامة24-01-2002

مامري   احالم 18080153 جید907.00  بـبرج بونعامة12-10-2003

273من228الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة صدیقي خوجة برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380351المؤسسة :  

بوشریط   میلود 18080553 مقبول105.20  بـبرج بونعامة27-06-1999

عبلة   محمد 18080483 مقبول205.30  بـاألزھریة30-03-2000

سعاد   فاطمة الزھرة 18080445 جید307.30  بـتمالحت31-05-2000

مرزوق   نبیل 18080557 مقبول405.90  بـبرج بونعامة03-02-2001

عاصي   مریم وفاء 18080535 جید507.90  بـبرج بونعامة10-02-2002

قریب   مصطفى 18080539 جید607.40  بـبرج بونعامة13-02-2002

عدوان   نعیمة 18080570 جید جدا708.20  بـبرج بونعامة26-02-2002

عشاب   محمد إكرام الدین 18080499 مقبول805.80  بـبرج بونعامة19-07-2002

شھیلي   ملیكة 18080546 مقبول905.10  بـبرج بونعامة19-12-2002

بغالل   یسرى 18080610 مقبول1005.40  بـمستغانم21-12-2002

عقود   ولید 18080604 قریب من الجید1106.90  بـبرج بونعامة04-01-2003

لكاف   عبد الھادي 18080408 جید1207.90  بـبرج بونعامة19-11-2000

حومل   عزیزة 18080416 قریب من الجید1306.10  بـبرج بونعامة10-01-2001

شداد   عبد الرؤوف 18080384 قریب من الجید1406.70  بـبرج بونعامة03-05-2003

بلحمدي   سماح 18080312 قریب من الجید1506.70  بـبرج بونعامة10-05-2002

یشكور   بدر الدین 18080206 ممتاز1609.10  بـبرج بونعامة03-05-2002

محجوب عرایبي   المھدي 18080188 مقبول1705.30  بـبرج بونعامة27-07-2002

معنصر   إلیاس 18080147 قریب من الجید1806.90  بـبرج بونعامة03-03-2001

جالل   أسامة 18080136 جید جدا1908.00  بـبرج بونعامة09-11-2002

273من229الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الجدیدة برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380352المؤسسة :  

لحوم   لطیفة 18080469 جید107.60  بـبرج بونعامة05-10-1999

بلحواص   فاطمة 18080437 جید جدا208.60  بـبرج بونعامة16-06-2000

صامت   محمد 18080486 ممتاز309.00  بـبرج بونعامة20-05-2001

عطیش   فضیل 18080459 جید407.80  بـبرج بونعامة27-06-2001

مداني   مفیدة 18080545 جید جدا508.20  بـبرج بونعامة01-10-2001

عشار   محمد أمین 18080497 جید جدا608.00  بـبرج بونعامة06-01-2002

لباني   محمد 18080490 قریب من الجید706.30  بـبرج بونعامة31/01/02

شراد   مروة 18080517 جید جدا808.70  بـبرج بونعامة01-02-2002

دبحان   لیندة 18080482 جید جدا908.40  بـبرج بونعامة03-02-2002

عدیلة   لیلى 18080471 ممتاز1009.20  بـبرج بونعامة14-03-2002

قادري   محمد 18080491 قریب من الجید1106.50  بـالشلف14-03-2002

دعنون   منصف عبد القادر 18080549 ممتاز1209.00  بـبرج بونعامة29-03-2002

درافل   محمد 18080492 ممتاز1309.00  بـبرج بونعامة21-04-2002

دكوم   محمد عبد الرؤوف 18080508 ممتاز1409.10  بـبرج بونعامة02-06-2002

غالم   منال 18080548 جید جدا1508.10  بـبرج بونعامة18-07-2002

بیاز   فاطیمة 18080449 جید جدا1608.40  بـبرج بونعامة14-08-2002

عدیلة   محمد 18080495 مقبول1705.60  بـبرج بونعامة21-08-2002

بعزي   محمد إسالم 18080498 جید1807.40  بـبرج بونعامة20-09-2002

إیمان   فاطمة الزھرة 18080448 قریب من الجید1906.70  بـبرج بونعامة07-12-2002

بوكلیلة   یسرى 18080608 جید2007.80  بـبرج بونعامة24-07-2001

عبار   نورة 18080589 جید جدا2108.20  بـبرج بونعامة02-05-2002

إیمان   نور الھدى 18080585 جید جدا2208.60  بـبرج بونعامة06-08-2002

عدیلة   نورة 18080590 مقبول2305.70  بـاألزھریة06-08-2002

قمجي   یاسین 18080606 مقبول2405.90  بـالدحموني25-10-2002

273من230الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة الجدیدة برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380352المؤسسة :  

قراش   شھیناز 18080345 قریب من الجید2506.50  بـبرج بونعامة20-01-2002

بولعراش   شریفة 18080339 جید جدا2608.80  بـبرج بونعامة21-04-2002

لباني   عبد الجلیل 18080368 جید جدا2708.80  بـبرج بونعامة20-07-2002

بلكیحل   عبد الباسط 18080366 ممتاز2809.00  بـبرج بونعامة02-12-2002

بعداني   عبد الجكیم 18080367 جید2907.00  بـبرج بونعامة03-12-2002

بغداد   عامر 18080364 قریب من الجید3006.80  بـبرج بونعامة10-12-2002

سایب   عشورة 18080419 جید جدا3108.50  بـلرجام14-04-2000

شرف   عز الدین 18080414 قریب من الجید3206.30  بـلرجام22-01-2001

بیاز   عبد المؤمن 18080403 ممتاز3309.40  بـبرج بونعامة17-01-2002

مجناح   عبد القادر 18080397 جید جدا3408.30  بـبرج بونعامة18-02-2002

بودینار   عبد العزیز 18080390 ممتاز3509.20  بـبرج بونعامة01-05-2002

زرقان   عبد الكریم 18080400 جید3607.70  بـبرج بونعامة16-06-2002

غالل   عبد الرزق 18080388 جید جدا3708.60  بـبرج بونعامة29-09-2002

عمورة   خالد 18080262 جید جدا3808.30  بـبرج بونعامة24-05-2001

بلغازي   حكیم 18080244 جید جدا3908.00  بـبرج بونعامة01-02-2002

مطوي   حیاة 18080259 جید4007.50  بـبرج بونعامة25/04/02

دفوس   حسام عبد الحكیم 18080239 جید4107.50  بـبرج بونعامة06-05-2002

علي بوشرور   خدیجة 18080264 جید جدا4208.20  بـبرج بونعامة12-05-2002

حافظ   حنان 18080255 جید4307.60  بـبرج بونعامة20-05-2002

سناني   حنان 18080257 جید4407.30  بـبرج بونعامة09-12-2002

یشكور   جمال 18080233 جید جدا4508.30  بـبرج بونعامة31-12-2002

ھدار   رؤوف 18080284 جید4607.00  بـبرج بونعامة03-02-2001

بلحواص   راضیة 18080287 مقبول4705.30  بـبرج بونعامة12-02-2001

طالیس   سماح 18080310 جید جدا4808.50  بـبرج بونعامة28-04-2001

حداد   سوالف 18080321 جید جدا4908.00  بـبرج بونعامة30/10/01

طارد   سماح 18080311 ممتاز5009.10  بـبرج بونعامة29-01-2002

غندوز   رابح 18080286 جید جدا5108.30  بـبرج بونعامة23-05-2002

ذبحان   سھام 18080318 جید جدا5208.10  بـبرج بونعامة29-09-2002

بغدالي   سمیة 18080314 جید5307.90  بـبرج بونعامة30-09-2002

273من231الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة الجدیدة برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380352المؤسسة :  

حمادو   براھیم 18080207 مقبول5405.60  بـتیارت06-09-1999

دراوي   الحاج 18080184 جید جدا5508.20  بـبرج بونعامة26-02-2001

بنبري   توفیق 18080219 جید5607.00  بـبرج بونعامة27-06-2001

حومل   بالل 18080209 جید جدا5708.60  بـبرج بونعامة02-06-2002

لباني   بالل 18080211 ممتاز5809.00  بـبرج بونعامة25-06-2002

نابد   إسراء 18080141 جید جدا5908.20  بـبرج بونعامة12-02-2002

صامت   أحمد 18080135 جید6007.80  بـبرج بونعامة17-02-2002

صادق   إكرام 18080144 جید جدا6108.60  بـبرج بونعامة11-04-2002

وانس   إسالم 18080142 جید6207.90  بـبرج بونعامة14-04-2002

قراش   إلھام 18080146 جید6307.60  بـبرج بونعامة06-05-2002

لعاني   إبراھیم 18080140 ممتاز6409.50  بـبرج بونعامة09-05-2002

ریاق   إكرام 18080145 جید6507.50  بـبرج بونعامة15-05-2002

فداق   إنصاف 18080148 جید6607.10  بـلرجام07-06-2002

عرابي   آیة 18080132 مقبول6705.50  بـبرج بونعامة04-07-2002

باشا   أسامة 18080137 جید جدا6808.90  بـبرج بونعامة02-12-2002

سدود   آیة 18080134 مقبول6905.20  بـبرج بونعامة10-12-2002

مھلول   إسالم 18080143 جید7007.60  بـلرجام27-04-2003

273من232الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة العقایب برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت380353المؤسسة :  

بلیاسین   محمد االمین 18080501 قریب من الجید106.40  بـبرج بونعامة15-07-2001

رحال   فاطمة 18080443 جید207.00  بـبرج بونعامة01-08-2002

وقیدي   خیرة 18080271 جید307.60  بـبرج بونعامة24-11-2002

عدوان   سمیة 18080315 قریب من الجید406.10  بـبرج بونعامة11-02-2003

عافر   سھام 18080319 مقبول505.50  بـبرج بونعامة26-03-2003

عدوان   بوزیان 18080217 قریب من الجید606.30  بـبرج بونعامة28-12-2001

الشمي   ایة 18080199 مقبول705.00  بـبرج بونعامة14-01-2003

بعزي   اكرام 18080166 مقبول805.10  بـبرج بونعامة07-02-2002

273من233الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 برج بونعامة | برج بونعامة | تیسمسیلت01 | مدرسة السواعد 380354المؤسسة :  

عدي   محمد 18080493 قریب من الجید106.10  بـبرج بونعامة13-05-2002

مجاھد   مراد 18080513 مقبول205.80  بـبرج بونعامة22-11-2002

سعاد   فاتح 18080436 جید جدا308.20  بـبرج بونعامة25-11-2003

مجاھد   خلیل 18080266 جید جدا408.50  بـبرج بونعامة02-02-2003

273من234الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة اوالد بخالفة | برج بونعامة | تیسمسیلت380355المؤسسة :  

تلحة   نعیمة 18080569 مقبول105.70  بـبرج بونعامة19-12-2001

دري   امال 18080191 مقبول205.50  بـبرج بونعامة11-09-1999

تالحي   بن اعمر 18080214 مقبول305.20  بـبرج بونعامة30-03-2002

دھیس   اكرام 18080165 مقبول405.50  بـبرج بونعامة02-02-2002

دبوب   اكرام 18080168 مقبول505.80  بـبرج بونعامة04-05-2002

273من235الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة مصطفى زرار سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380365المؤسسة :  

زمور   وردة 18080874 قریب من الجید106.50  بـبرج بونعامة02-02-2002

صاري   وسیم 18080877 جید207.20  بـالبلیدة01-07-2002

حموش   یونس 18080885 مقبول305.10  بـبرج بونعامة14-10-2002

زراق   وفاء 18080879 قریب من الجید406.30  بـبرج بونعامة24/10/02

لعزاب   نجاة 18080844 مقبول505.20  بـسیدي سلیمان02/11/96

فیاش   ھواري 18080860 مقبول605.60  بـبرج بونعامة08-09-2001

زانو   مصطفى 18080839 جید707.80  بـبرج بونعامة20-01-2002

حموش   محمد عبد الھادي 18080835 قریب من الجید806.30  بـتیسمسیلت22-01-2002

غالب   نصیرة 18080849 قریب من الجید906.00  بـبوقائد10-03-2002

كباس   وئام 18080862 جید1007.10  بـبرج بونعامة22-03-2002

كرمان   نصیرة 18080850 ممتاز1109.20  بـسیدي سلیمان11-07-2002

زانو   نجیة 18080847 قریب من الجید1206.50  بـبرج بونعامة03-11-2002

كباس   رحمة 18080724 قریب من الجید1306.60  بـتلمسان02-12-2001

قالل   عبد الحق 18080760 قریب من الجید1406.00  بـسیدي سلیمان14-12-2001

العمري   رتیبة 18080723 قریب من الجید1506.70  بـبرج بونعامة22-01-2002

بن مقیدش   زھرة 18080729 ممتاز1609.50  بـبابار29-01-2002

فاسي   سلیمة 18080741 مقبول1705.50  بـبرج بونعامة11-02-2002

ناجي   سارة 18080731 قریب من الجید1806.40  بـبرج بونعامة04-04-2002

نایب   رزیقة 18080726 جید جدا1908.60  بـبرج بونعامة23-04-2002

غالب   سمیر 18080745 قریب من الجید2006.30  بـبرج بونعامة28-08-2002

غالل   صفاء 18080755 جید جدا2108.10  بـبرج بونعامة16-10-2002

شاكري   عبد الحق 18080761 جید جدا2208.00  بـیرج بونعامة20-10-2002

حوالي   فتحي 18080802 مقبول2305.80  بـبرج بونعامة03-02-2000

عبور   عبدالقادر 18080780 قریب من الجید2406.00  بـبرج بونعامة07-01-2001

273من236الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة مصطفى زرار سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380365المؤسسة :  

رباح   عبدالنور 18080783 جید2507.70  بـتیسمسیلت15-03-2001

منیعة   عیدة 18080793 جید جدا2608.20  بـبرج بونعامة21-02-2002

فنیق   فاطمة 18080798 جید2707.30  بـبرج بونعامة25-02-2002

طاشور   عبدالرزاق 18080777 جید2807.10  بـسیدي سلیمان07-03-2002

غزال   فاطمة 18080800 جید2907.30  بـبرج بونعامة21-03-2002

فنیق   كلتوم 18080811 جید جدا3008.00  بـسیدي سلیمان23-03-2002

مشاھر   علي 18080791 جید3107.20  بـسیدي سلیمان09-05-2002

درنان   عبدالكریم 18080782 قریب من الجید3206.50  بـبرج بونعامة12-07-2002

سقدي   جعفر 18080680 مقبول3305.10  بـبرج بونعامة24-07-1999

بطاح   حكیم 18080688 قریب من الجید3406.90  بـبرج بونعامة22-02-2000

حموش   خدیجة 18080702 قریب من الجید3506.20  بـبرج بونعامة15-06-2000

قبلي   بن شھرة 18080676 قریب من الجید3606.60  بـبرج بونعامة27-10-2000

قاسمي   حمزة 18080691 قریب من الجید3706.80  بـسیدي سلیمان21-01-2001

حالیس   جمیلة 18080684 قریب من الجید3806.80  بـسیدي سلیمان06-09-2001

حالیس   خالد 18080698 جید3907.20  بـبرج بونعامة18-01-2002

حامل   جمال 18080681 جید جدا4008.30  بـبرج بونعامة01-03-2002

حیسب   رابح 18080711 جید جدا4108.10  بـبرج بونعامة19/06/02

بطاح   خالدیة 18080701 جید جدا4208.20  بـبرج بونعامة04/12/02

نجار   خالد 18080699 جید4307.80  بـبرج بونعامة15-12-2002

لعزاب   حیزیة 18080696 مقبول4405.80  بـبرج بونعامة18-12-2002

معافي   العالیة 18080654 جید4507.00  بـبرج بونعامة13-03-2001

معافي   العربي 18080655 جید جدا4608.30  بـبرج بونعامة13-03-2001

مشاھر   أحمد 18080627 جید4707.10  بـبرج بونعامة29-01-2002

فرقتو   العربي 18080656 جید4807.20  بـسیدي سلیمان29-01-2002

غالل   أبو بكر 18080623 مقبول4905.90  بـبرج بونعامة30-03-2002

تعمي   أحمد ریان 18080632 جید جدا5008.50  بـبرج بونعامة16-05-2002

نقروف   أسماء 18080635 مقبول5105.70  بـبرج بونعامة08-06-2002

العایب   إكرام 18080646 جید جدا5208.80  بـسیدي سلیمان08-07-2002

حموش   إكرام 18080647 جید5307.70  بـبرج بونعامة31-08-2002

273من237الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة مصطفى زرار سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380365المؤسسة :  

حالیس   أسامة 18080634 قریب من الجید5406.70  بـبرج بونعامة14-10-2002

قالل   أسماء 18080637 جید5507.70  بـبرج بونعامة16-10-2002

273من238الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة االخوة شداد سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380366المؤسسة :  

لعزاب   نوال 18080851 جید107.60  بـبرج بونعامة24-03-2001

رباح   محمد 18080830 مقبول205.20  بـبرج بونعامة30-06-2002

لعلق   ناصر 18080841 مقبول305.50  بـبرج بونعامة25-08-2002

قاسمي   محمد 18080831 مقبول405.40  بـبرج بونعامة30-11-2002

قبال   سلیم 18080737 مقبول505.70  بـبرج بونعامة17-03-2000

لعزاب   عاشور 18080759 مقبول605.20  بـبرج بونعامة05-04-2000

لعزاب   شھیرة 18080752 قریب من الجید706.80  بـسیدي سلیمان16-08-2001

قاسمي   سفیان 18080734 قریب من الجید806.70  بـبرج بونعامة08-06-2002

العوري   زھرة 18080730 قریب من الجید906.10  بـبرج بونعامة25-11-2002

غالل   فتحي 18080803 جید1007.50  بـسیدي سلیمان01-10-2000

قاسمي   عبدالرزاق 18080776 قریب من الجید1106.70  بـسیدي سلیمان04-01-2002

لعزاب   قویدر 18080809 جید1207.60  بـسیدي سلیمان13-04-2002

لعزاب   فاطیمة 18080801 قریب من الجید1306.30  بـبرج بونعامة26-04-2002

غالل   عبد النور 18080773 قریب من الجید1406.10  بـسیدي سلیمان02-05-2002

قبال   عبدالفتاح 18080778 قریب من الجید1506.90  بـبرج بونعامة14-09-2002

قطو   حكیم 18080689 قریب من الجید1606.90  بـبرج بونعامة16-05-2002

لكلي   الحسین 18080652 جید1707.00  بـبرج بونعامة31-08-2000

قبال   إكرام 18080645 مقبول1805.10  بـبرج بونعامة13-06-2002

حاطي   أسماء 18080636 جید1907.30  بـتیسمسیلت27-09-2002

273من239الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الخالفة سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380367المؤسسة :  

وقید   یزید 18080884 مقبول105.40  بـسیدي سلیمان27-12-2002

وقید   نورة 18080859 جید جدا208.90  بـسیدي سلیمان04-01-2002

وقید   نوال 18080852 جید جدا308.20  بـبرج بونعامة23-02-2002

العبدي   نبیل 18080843 مقبول405.90  بـبرج بونعامة09-09-2002

مشید   كمال 18080824 قریب من الجید506.60  بـبرج بونعامة14-12-2002

وقید   عبدالحلیم 18080775 قریب من الجید606.70  بـبرج بونعامة21-11-2002

مشید   فلایر 18080807 قریب من الجید706.00  بـسیدي سلیمان08-10-2003

وقید   بشرى 18080673 جید جدا808.00  بـبرج بونعامة31-08-2002

مشید   خالد 18080700 جید907.60  بـبرج بونعامة28-03-2003

وقید   الحاج 18080649 قریب من الجید1006.10  بـسیدي سلیمان28-03-2002

مشاني   أسامة 18080633 قریب من الجید1106.90  بـبرج بونعامة09-06-2002

مشید   أسماء 18080638 جید1207.40  بـسیدي سلیمان22-11-2002

وقید   امال 18080661 مقبول1305.60  بـبرج بونعامة05-05-2003

273من240الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة السعاید سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380368المؤسسة :  

لحلوح   وردة 18080875 مقبول105.40  بـبرج بونعامة22-08-2002

العشمي   وھیبة 18080882 جید207.80  بـسیدي سلیمان13-09-2002

لحلوح   محمد 18080832 مقبول305.90  بـسیدي سلیمان27-12-2002

راھب   سلیمان 18080739 قریب من الجید406.60  بـسیدي سلیمان15-03-2002

لعباني   فاطمة 18080795 قریب من الجید506.50  بـسیدي سلیمان15-06-2000

راھب   فاتح 18080794 جید جدا608.20  بـسیدي سلیمان01-11-2001

العشیشي   عبدالحق 18080774 جید جدا708.00  بـسیدي سلیمان28-04-2002

العباني   كریم 18080810 قریب من الجید806.90  بـبرج بونعامة15/07/02

رھاز   عصام 18080789 جید جدا908.40  بـسیدي سلیمان11/12/02

لحلوح   حفیظة 18080687 مقبول1005.00  بـبرج بونعامة10-06-2000

راھب   دلیلة 18080708 جید1107.50  بـسیدي سلیمان19-01-2002

لحلوح   جمال 18080682 جید جدا1208.40  بـسیدي سلیمان25-05-2002

صفار   بختة 18080662 قریب من الجید1306.80  بـسیدي سلیمان13-02-1999

سقدي   إكرام 18080644 قریب من الجید1406.00  بـسیدي سلیمان10-05-2002

لعبو   الھواریة 18080660 مقبول1505.20  بـبرج بونعامة18-10-2002

شداد   أمال 18080640 جید1607.70  بـسیدي سلیمان13-12-2002

273من241الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیدي جعفر سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380369المؤسسة :  

رقاد   محمد 18080828 قریب من الجید106.40  بـسیدي سیلمان19-12-1998

العروي   كلثوم 18080812 مقبول205.60  بـبرج بونعامة24-01-2001

لعكاف   خیرة 18080705 جید307.00  بـسیدي سلیمان09-11-2000

صمار   حوریة 18080694 قریب من الجید406.20  بـسیدي سلیمان03-02-2001

ربحي   إبراھیم 18080643 مقبول505.30  بـسیدي سلیمان22-10-2000

273من242الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة القنانشة سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380370المؤسسة :  

بطاح   عبد الحكیم 18080762 جید107.40  بـبرج بونعامة23-03-2002

حیرد   سمیة 18080744 جید207.80  بـبرج بونعامة17-02-2003

غالب   فوزیة 18080808 جید307.90  بـسیدي سلیمان13-01-2002

قاھر   فتیحة 18080805 جید407.30  بـتیسمسیلت01-04-2002

نشوب   عربیة 18080785 جید507.30  بـسیدي سلیمان20-04-2002

حیرد   فتیحة 18080806 جید607.00  بـسیدي سلیمان27-11-2003

حیرد   بن عابد 18080677 جید707.10  بـسیدي سلیمان20-07-2000

قاھر   تركیة 18080679 قریب من الجید806.90  بـتسیمسیلت01-04-2002

بطاح   دنیة 18080709 جید جدا908.60  بـسیدي سلیمان01-08-2002

273من243الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الھطاطزة سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380371المؤسسة :  

بویادري   كمال 18080823 جید107.90  بـسیدي سلیمان07-04-2002

لعلق   نور الھدى 18080856 قریب من الجید206.60  بـبرج بونعامة09-11-2002

لعزاب   نوال 18080854 مقبول305.30  بـسیدي سلیمان12-04-2003

لعلق   عیدة 18080792 جید جدا408.40  بـسیدي سلیمان15-02-2002

نادي   بلقاسم 18080675 جید جدا508.30  بـملیانة07-03-2002

زمور   حسین 18080686 مقبول605.60  بـبرج بونعامة30-07-2002

رقاد   أحالم 18080624 قریب من الجید706.20  بـبرج بونعامة05-11-2002

273من244الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الدحامنیة سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380372المؤسسة :  

مامش   محمد جمال 18080834 قریب من الجید106.60  بـسیدي سلیمان24-02-2002

شداد   نادیة 18080840 جید207.50  بـبرج بونعامة30-03-2002

شداد   نوال 18080853 مقبول305.10  بـبرج بونعامة10-09-2002

نوري   ھواري 18080861 قریب من الجید406.10  بـبرج بونعامة19-10-2002

بالل   صفیة 18080756 مقبول505.70  بـبرج بونعامة25-12-2001

حمداني   رزیقة 18080727 جید جدا608.90  بـبرج بونعامة08-11-2002

لعاني   فاطمة 18080796 مقبول705.70  بـسیدي سلیمان02-03-2001

لعاني   حلیم 18080690 قریب من الجید806.30  بـبرج بونعامة15-02-2001

مزاري   خیرة 18080706 قریب من الجید906.70  بـسیدي سلیمان09-03-2001

معنصر   رابح 18080710 جید1007.90  بـبرج بونعامة21-03-2002

عاقب   أمال 18080639 مقبول1105.50  بـبرج بونعامة27-08-2001

معنصر   العید 18080658 جید1207.60  بـبرج بونعامة26-01-2002

مزاري   أیمن 18080642 جید1307.00  بـبرج بونعامة17-03-2002

مامش   أمینة 18080641 جید جدا1408.40  بـبرج بونعامة17-09-2002

273من245الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عین عبدهللا سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380373المؤسسة :  

دعبال   ولید 18080880 جید107.90  بـبرج بونعامة08-09-2002

عبور   مریم 18080838 مقبول205.50  بـسیدي سلیمان10-03-2001

صاري   نجیة 18080848 جید307.30  بـبرج بونعامة30-12-2002

بوضیاف   صبرینة 18080754 مقبول405.30  بـبرج بونعامة11-01-2001

مشید   شھیرة 18080751 مقبول505.40  بـسیدي سلیمان15-06-2001

باشا   سلیم 18080738 قریب من الجید606.60  بـبرج بونعامة04-04-2002

باشا   عبدالھادي 18080784 جید جدا708.80  بـبرج بونعامة26-06-2002

باشا   حوریة 18080695 مقبول805.70  بـبرج بونعامة23-11-2002

بلقاید   العربي 18080657 جید907.50  بـسیدي سلیمان29/04/02

بوضیاف   أحمد 18080628 مقبول1005.90  بـبرج بونعامة26-05-2002

دعبال   العید 18080659 قریب من الجید1106.40  بـسیدي سلیمان20-12-2002

273من246الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الشمرة سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380374المؤسسة :  

فراق   فاطمة 18080797 مقبول105.70  بـبوقائد24-01-2002

273من247الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة ملیانة سیدي سلیمان | سیدي سلیمان | تیسمسیلت380375المؤسسة :  

جعراوي   عز الدین 18080786 مقبول105.10  بـبرج بونعامة01-02-2003

بومدل   أحمد 18080629 مقبول205.20  بـبوقائد24-08-2002

جاد   أحالم 18080625 مقبول305.80  بـبوقائد20-12-2003

273من248الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | بني شعیب | بني شعیب | تیسمسیلت380386المؤسسة :  

ضروي   نسیمة 18080946 قریب من الجید106.20  بـبني شعیب30-04-2001

تبان   نصیرة 18080948 قریب من الجید206.10  بحكم بـبني شعیب2002

یداح   نور الھدى 18080950 جید307.10  بـقصر الشاللة26/07/02

شاكري   نصر الدین 18080947 قریب من الجید406.00  بـتیسمسیلت17-02-2003

فتاش   رمضان 18080911 مقبول505.10  بـبني شعیب08-03-1999

قعریش   بختة 18080902 جید جدا608.20  بـبني شعیب09-05-1999

شكرون   العربي 18080900 مقبول705.20  بـبني شعیب19-04-2000

عبد الالوي   عبد القادر 18080924 مقبول805.90  بـتیسمسیلت11-01-2001

بخوش   فتیحة 18080928 قریب من الجید906.30  بـبني شعیب20-05-2001

دندان   سفیان 18080913 قریب من الجید1006.50  بـبني شعیب21-07-2001

فخار   الحسین 18080898 مقبول1105.60  بـبني شعیب24-08-2001

غالل   حلیمة 18080908 جید1207.20  بـخمیستي06-02-2002

ناضر   فلة 18080929 مقبول1305.00  بـشلف10/02/02

قال   الصدیق 18080899 قریب من الجید1406.20  بـتیسمسیلت15-04-2002

فخار   خیرة 18080909 مقبول1505.30  بـخمیستي29-04-2002

فراد   ایناس 18080901 مقبول1605.70  بـخمیستي01-05-2002

غرار   حفیظة 18080907 جید1707.40  بـبرج بونعامة08-05-2002

رھواني   شیماء 18080918 قریب من الجید1806.70  بـخمیستي21-07-2002

حابي   سیف الدین 18080916 مقبول1905.10  بـخمیستي14-12-2002

273من249الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة تافرنت بتي لحسن | بني لحسن | تیسمسیلت380398المؤسسة :  

ساكو   حسین 18080982 مقبول105.20  بـبرج بونعامة07-06-1997

فدول   بوعالم 18080980 مقبول205.60  بـبني لحسن10-01-1999

برودي   العربي 18080976 قریب من الجید306.00  بـبرج بونعامة03-09-2001

زادت   الحاج 18080971 مقبول405.00  بـبني لحسن08-04-2002

أم الناس   رقیة 18080998 جید507.90  بـبني لحسن01-06-2002

بلعطاف   حیاة 18080988 قریب من الجید606.50  بـبرج بونعامة27-07-2002

بلعطاف   إكرام 18080966 جید707.00  بـبرج بونعامة09-08-2002

زرار   أنیسة 18080965 قریب من الجید806.10  بـبرج بونعامة27-09-2002

أم الناس   خدیجة 18080993 جید جدا908.70  بـبني لحسن25-08-2003

باقل   عبد الرحمان 18081022 مقبول1005.20  بـبرج بونعامة15-01-2001

عسوس   عائشة 18081018 قریب من الجید1106.90  بـبني لحسن10-02-2001

فدول   فضیلة 18081031 مقبول1205.70  بـبني لحسن04-02-2002

بیشة   عبد الرزاق 18081024 مقبول1305.70  بـبرج بونعامة31-05-2002

واشم   سفیان 18081014 قریب من الجید1406.20  بـبني لحسن03-06-2002

فدول   فریدة 18081030 مقبول1505.20  بـبرج بونعامة10-06-2002

بغدالي   یحیى 18081048 مقبول1605.60  بـبني لحسن01-07-2002

باقل   عزیزة 18081029 قریب من الجید1706.80  بـبرج بونعامة10-09-2002

باقل   عبد الكریم 18081027 مقبول1805.90  بـبرج بونعامة10-01-2003

273من250الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عین البرقوق بني لحسن | بني لحسن | تیسمسیلت380399المؤسسة :  

یازة   حمید 18080984 مقبول105.50  بـبرج بونعامة14-08-1999

قلحام   خالد 18080992 مقبول205.20  بـبني لحسن02-07-2000

قطو   سعاد 18081002 مقبول305.80  بـتیارت16-03-2001

تواب   حجوبة 18080981 قریب من الجید406.20  بـبرج بونعامة05-05-2001

فرحاح   راضیة 18080997 قریب من الجید506.80  بـبرج بونعامة15-06-2002

العایب   حنان 18080985 جید جدا608.00  بـسیدي سلیمان17-12-2002

غرار   عبد الحق 18081020 جید جدا708.90  بـبني لحسن02-12-2001

العایب   عبد النور 18081028 جید جدا808.20  بـسیدي سلیمان08-03-2002

عدة   محمد 18081038 جید907.20  بـبرج بونعامة06-07-2002

273من251الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة غریغر بني لحسن | بني لحسن | تیسمسیلت380400المؤسسة :  

نادور   حیاة 18080987 مقبول105.30  بـبرج بونعامة15-09-2001

سماني   العالیة 18080975 مقبول205.10  بـبني لحسن02-04-2002

نظور   سامیة 18081001 قریب من الجید306.10  بـتیسمسیلت19-05-2002

دولي   الجیاللي 18080970 قریب من الجید406.50  بـبرج بونعامة25-07-2002

دوسن   زولیخة 18080999 جید507.00  بـبني لحسن04-08-2002

بیشة   أحمد 18080963 ممتاز609.00  بـبرج بونعامة18-11-2002

بلوسیف   حوریة 18080986 مقبول705.00  بـبني لحسن05-01-2003

عسوس   عبد العزیز 18081025 مقبول805.00  بـبني لحسن15-07-1998

بلوسیف   محمد 18081039 قریب من الجید906.80  بـبني لحسن01-10-2002

عاقب   عائشة 18081019 مقبول1005.60  بـبني لحسن07-06-2003

273من252الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة البرا ھمة بني لحسن | بني لحسن | تیسمسیلت380401المؤسسة :  

سدود   امحمد 18080977 جید107.70  بـبني لحسن18-08-1999

سدود   فوضیل 18081032 قریب من الجید206.60  بـبني لحسن10-02-2002

دادو   لخضر 18081034 قریب من الجید306.90  بـبني لحسن04-08-2002

273من253الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عمر الزواوي بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380412المؤسسة :  

سھلي   یوسف 18081262 قریب من الجید106.40  بـبرج بونعامة10-08-2001

قصري   یونس 18081264 جید207.60  بـبرج بونعامة25-11-2002

صفو   فضیلة 18081191 مقبول305.90  بـبرج بونعامة15-10-1999

ناضر   ھواري 18081247 مقبول405.60  بـبوقائد12-12-1999

صافر   نور الدین 18081234 مقبول505.10  بـبرج بونعامة09/02/2000

سعدات   عبد الرؤوف 18081162 مقبول605.50  بـبرج بونعامة17-01-2001

دوح   عبد القادر 18081168 مقبول705.10  بـبرج بونعامة11-03-2001

كعبور   كمال 18081199 جید جدا808.20  بـبوقائد25-05-2001

رمیلي   عبد الحق 18081160 مقبول905.00  بـبوقائد10-07-2001

صافر   عربیة 18081176 قریب من الجید1006.50  بـبرج بونعامة26-09-2001

صافر   محمد أمین 18081218 جید جدا1108.60  بـبرج بونعامة12-01-2002

ریاد   فضیلة 18081192 قریب من الجید1206.40  بـبرج بونعامة19-01-2002

بارد   ھیبة 18081248 مقبول1305.80  بـبرج بونعامة29-01-2002

عدیلة   منال 18081228 جید جدا1408.30  بـبرج بونعامة14-02-2002

بیشة   نیلة 18081240 جید جدا1508.40  بـبرج بونعامة10-03-2002

غنیم   نبیل 18081232 جید1607.20  بـبرج بونعامة13-03-2002

ریاد   عزیزة 18081177 جید جدا1708.70  بـبرج بونعامة22-03-2002

بوشعیر   فاروق 18081182 قریب من الجید1806.90  بـبرج بونعامة25-03-2002

میرادي   نور الدین 18081237 جید جدا1908.00  بـبرج بونعامة11-04-2002

عمالو   وائل 18081249 جید2007.40  بـبرج بونعامة04-05-2002

سعدات   مالك 18081227 قریب من الجید2106.60  بـبرج بونعامة08-05-2002

عیدود   ھاجر 18081241 جید2207.70  بـمھدیة10-06-2002

غانس   فیصل 18081196 جید جدا2308.50  بـتامنراست15-06-2002

رحیم   لمیاء 18081211 جید جدا2408.10  بـبرج بونعامة20-06-2002

273من254الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة عمر الزواوي بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380412المؤسسة :  

كامل   عبد الناصر 18081173 قریب من الجید2506.40  بـبرج بونعامة30-06-2002

یشكور   ھناء 18081246 مقبول2605.10  بـتیسمسیلت25-07-2002

بابو   عبد المؤمن 18081172 ممتاز2709.30  بـبرج بونعامة31-07-2002

غانس   محمد الشریف 18081220 جید جدا2808.90  بـبرج بونعامة05-08-2002

رتیعة   ھاجر 18081242 جید جدا2908.90  بـأوالد بسام19-08-2002

سعدات   عبد الحق 18081161 جید3007.30  بـبرج بونعامة25-08-2002

فاطمي   ھاجر 18081243 جید جدا3108.20  بـبرج بونعامة31-08-2002

بوشھر   عیسى 18081181 قریب من الجید3206.50  بـبرج بونعامة12-09-2002

شاحي   فلایر 18081188 جید3307.20  بـبرج بونعامة18/09/2002

لعبان   عبد القادر 18081169 مقبول3405.60  بـبرج بونعامة25-09-2002

مفرج   محمد أمین 18081219 جید3507.90  بـبرج بونعامة26-09-2002

یونسي   عبد النور 18081174 مقبول3605.20  بـتیسمسیلت03-10-2002

سعدات   عبد الكریم 18081171 جید3707.70  بـبرج بونعامة05-11-2002

سحاب   عبد القادر 18081170 قریب من الجید3806.50  بـبوقائد19-11-2002

سحاب   نور الدین 18081238 مقبول3905.10  بـبرج بونعامة20-11-2002

ربوح   فلایر 18081189 مقبول4005.70  بـبرج بونعامة26/11/2002

قانیت   منال 18081229 ممتاز4109.40  بـبرج بونعامة04-12-2002

قصري   عبد العزیز یزید 18081166 جید4207.20  بـبرج بونعامة19-12-2002

ریاد   سامیة 18081134 قریب من الجید4306.10  بـبرج بونعامة01/01/2000

یشكور   عبد الباسط 18081149 جید جدا4408.20  بـبرج بونعامة23-11-2000

ریاد   حوریة 18081113 قریب من الجید4506.30  بـبرج بونعامة23-02-2001

مفرج   سلیم 18081138 قریب من الجید4606.10  بـبرج بونعامة15-04-2001

كاوس   سمیة 18081139 مقبول4705.30  بـبرج بونعامة06-08-2001

نادي   صابرین 18081146 جید جدا4808.00  بـبرج بونعامة16-12-2001

مخطاري   حنان 18081111 قریب من الجید4906.50  بـعین الصفراء10-01-2002

بارد   حیاة 18081114 جید5007.30  بـسیدي عابد02-02-2002

زرقان   خدیجة 18081116 جید جدا5108.80  بـبوقائد01-03-2002

شاحي   ربیع 18081126 جید جدا5208.90  بـبرج بونعامة14-04-2002

كبدي   خالد 18081115 جید5307.90  بـبوقائد24-04-2002

273من255الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة عمر الزواوي بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380412المؤسسة :  

زدام   سعدة 18081137 جید5407.30  بـبرج بونعامة09-05-2002

مفرج   زینب 18081133 مقبول5505.90  بـبرج بونعامة12-05-2002

العقاب   خیرة 18081120 مقبول5605.50  بـبوقائد23-06-2002

بوشعیر   رزیقة 18081127 ممتاز5709.50  بـبرج بونعامة27-06-2002

كعبور   سمیة 18081140 جید5807.40  بـبرج بونعامة05-09-2002

زوطاط   شمس الدین 18081145 جید5907.20  بـبرج بونعامة30-10-2002

غانس   العید 18081079 مقبول6005.20  بـبرج بونعامة16-03-2000

حفراد   بالل 18081084 مقبول6105.50  بـقصر الشاللة27/07/2001

طاھري   حمزة 18081095 جید6207.60  بـبرج بونعامة06/11/01

كبدي   العید 18081080 قریب من الجید6306.30  بـبوقائد20-01-2002

ھاید   جمال 18081091 قریب من الجید6406.00  بـبرج بونعامة08-02-2002

ریحي   إلیاس 18081070 جید جدا6508.90  بـبرج بونعامة16-02-2002

حفصي   بختة 18081082 قریب من الجید6606.70  بـبوقائد17/02/2002

عدید   حمزة 18081097 قریب من الجید6706.00  بـبرج بونعامة27-02-2002

سعدات   أیوب 18081063 قریب من الجید6806.90  بـبرج بونعامة21-03-2002

بوشارب   بالل 18081085 قریب من الجید6906.80  بـبرج بونعامة30-03-2002

نافي   إیھاب 18081072 قریب من الجید7006.30  بـبرج بونعامة26-04-2002

فراد   إكرام 18081065 جید7107.30  بـبرج بونعامة05-05-2002

خرافة   إكرام 18081066 ممتاز7209.30  بـبرج بونعامة06-07-2002

مخلدي   حبیبة 18081093 قریب من الجید7306.90  بـبرج بونعامة28-07-2002

سبكي   أسامة 18081060 جید جدا7408.20  بـبوقائد10-08-2002

قابي   جالل 18081090 قریب من الجید7506.70  بـبرج بونعامة21-08-2002

زغاري   إكرام 18081067 جید جدا7608.80  بـبرج بونعامة21-09-2002

قاید   إلھام 18081069 قریب من الجید7706.40  بـالشلف14-11-2002

حیدرة   أسامة 18081062 جید جدا7808.10  بـبرج بونعامة06-12-2002

كاتي   تقي الدین 18081087 مقبول7905.80  بـوھران19-12-2002

273من256الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة بیشة محمد بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380413المؤسسة :  

بارد   یونس 18081263 جید جدا108.40  بـبرج بونعامة27/05/2002

قاید   یاسمین 18081261 جید جدا208.80  بـبرج بونعامة05/07/2003

بوعیشة   ھشام 18081244 جید307.60  بـالشلف26/02/1998

عریس   محمد أمین 18081217 مقبول405.40  بـبرج بونعامة13/05/1999

بلعربیة   كریم 18081197 جید جدا508.00  بـبرج بونعامة13/12/2001

بوعمود   فلة 18081193 جید607.80  بـبرج بونعامة07/02/2002

بارد   عبد الرزاق 18081164 مقبول705.20  بـبوقائد10/03/2002

بارد   كریم 18081198 جید جدا808.90  بـبرج بونعامة10/03/2002

بارد   لیندة 18081212 جید جدا908.50  بـبرج بونعامة03/04/2002

بوشارب   عودة 18081180 جید1007.10  بـبوقائد14/04/2002

بوشارب   محمد رفیق 18081222 ممتاز1109.00  بـبرج بونعامة28/04/2002

ضحاك   عبد الوھاب 18081175 جید1207.60  بـبرج بونعامة22/05/2002

شاكر   ھناء 18081245 ممتاز1309.30  بـبرج بونعامة23/05/2002

بوغرفة   عبد العزیز 18081165 جید1407.90  بـبرج بونعامة11-06-2002

قارون   فتحي 18081185 قریب من الجید1506.20  بـبوقائد07/07/2002

سحاب   محمد 18081216 جید جدا1608.90  بـبرج بونعامة13/07/2002

بوعمود   نور األسماء 18081233 جید1707.50  بـبرج بونعامة29/07/2002

بوخاتم   محمد عماد الدین 18081223 جید جدا1808.10  بـبرج بونعامة15/08/2002

بوشارب   عبد الغني 18081167 جید جدا1908.00  بـبرج بونعامة31/12/2002

عریس   دعاء 18081122 جید2007.80  بـبرج بونعامة27/04/2000

عمروش   ریمة 18081128 جید2107.60  بـبرج بونعامة14/03/2001

فتاح   صادق 18081147 جید2207.50  بـبرج بونعامة03-09-2001

بلعربیة   خیر الدین 18081119 جید2307.80  بـبرج بونعامة06/03/2002

بوحمار   سھام 18081142 جید جدا2408.60  بـبرج بونعامة30-03-2002

273من257الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة بیشة محمد بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380413المؤسسة :  

قارون   سودة 18081143 جید جدا2508.00  بـبرج بونعامة30/03/2002

بیشة   عادل 18081148 قریب من الجید2606.90  بـبرج بونعامة02/04/2002

بارد   زكریا 18081129 جید جدا2708.80  بـبرج بونعامة16/04/2002

بوشربة   دعاء 18081123 جید2807.10  بـبرج بونعامة02/07/2002

عریس   سامیة 18081135 قریب من الجید2906.80  بـبرج بونعامة04/10/2002

بوعمود   زكریاء 18081130 قریب من الجید3006.00  بـبرج بونعامة06/10/2002

غالل   حنان 18081112 جید3107.40  بـبرج بونعامة29/10/2002

بوشربة   خولة 18081118 جید3207.40  بـبرج بونعامة17/11/2002

عمالو   زكریاء 18081131 قریب من الجید3306.10  بـبرج بونعامة31/12/2002

شارع   الحاج 18081077 جید3407.40  بـبرج بونعامة27/02/1999

بیشة   حمید 18081098 قریب من الجید3506.50  بـبرج بونعامة16/03/2000

یشكور   ابراھیم 18081073 قریب من الجید3606.60  بـبرج بونعامة15/06/2001

راني   حمزة 18081096 جید جدا3708.30  بـبرج بونعامة27/01/2002

غالل   بشرى 18081083 جید جدا3808.20  بـالشلف21/03/2002

العنتري   إسراء 18081064 ممتاز3909.10  بـتیسمسیلت26/04/2002

بوشربة   إلھام 18081068 قریب من الجید4006.80  بـبرج بونعامة03/06/2002

غالل   توفیق 18081088 جید جدا4108.40  بـبرج بونعامة14/06/2002

سي صالح   ادریس 18081075 جید4207.80  بـحمادیة09-07-2002

بارد   توفیق عالء الدین 18081089 ممتاز4309.20  بـبرج بونعامة08/10/2002

بوخاتم   أسامة 18081061 جید4407.50  بـبرج بونعامة25/11/2002

273من258الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عین عنتر بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380414المؤسسة :  

كاتي   فلایر 18081187 جید جدا108.00  بـبرج بوتعامة16/12/2001

غانس   نادیة 18081230 جید جدا208.00  بـبرج بونعامة19/12/2002

كانیت   مروة 18081225 جید307.40  بـبرج بونعامة20/05/2003

بومدین   فاطمة الزھراء 18081183 قریب من الجید406.70  بـبرج بونعامة06/09/2003

ساجي   فیروز 18081195 جید507.00  بـبرج بونعامة01/01/2004

كاتي   شروق 18081144 قریب من الجید606.30  بـبرج بونعامة16/12/2001

كمال   خیرة 18081121 مقبول705.70  بـبرج بونعامة21/05/2003

شرفي   امباركة 18081081 مقبول805.30  بـبرج بونعامة22/08/2003

عشیر   ابراھیم 18081074 مقبول905.30  بـبرج بونعامة01/11/2003

273من259الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة سیدي سعید بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380415المؤسسة :  

عبلة   نور الدین 18081235 جید107.50  بـاالزھریة29/09/2001

بوجرادة   محمد 18081215 جید جدا208.90  بـبرج بونعامة05/01/2002

قناب   عماد الدین 18081178 قریب من الجید306.40  بـالعطاف07/03/2003

شویب   حسین 18081094 جید جدا408.20  بـاالزھریة12/01/2002

273من260الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة البواطیط بوقاید | بوقاید | تیسمسیلت380418المؤسسة :  

ریاد   مصطفى 18081226 جید جدا108.40  بـبرج بونعامة03/01/2002

ساجي   ناریمان 18081231 جید207.70  بـبرج بونعامة19/01/2002

ریاد   عمر 18081179 مقبول305.30  بـبرج بونعامة30/07/2002

رتیع   نورة 18081239 قریب من الجید406.40  بـبرج بونعامة25/12/2002

ساجي   لطیفة 18081210 جید جدا508.00  بـبوقائد16/03/2003

ریاد   زینب 18081132 مقبول605.90  بـبوقائد25/10/1999

ساجي   سعدة 18081136 جید جدا708.90  بـبوقاید02/12/2000

رندي   سمیرة 18081141 جید807.50  بـبوقائد26/10/2003

ساجي   جمیلة 18081092 جید907.70  بـبوقائد02/12/2000

ریاح   العالیة 18081078 جید1007.30  بحكم بـبوقائد2002

273من261الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة عدیلة الجیاللي االزھریة | االزھریة | تیسمسیلت380429المؤسسة :  

فالق   یوسف 18081431 مقبول105.40  بـاألزھریة17-01-2002

طھار   یاسین 18081426 جید207.30  بـاألزھریة25-06-2002

تجاني   یزید 18081427 جید307.10  بـاألزھریة05-08-2002

مقاللي   محمد 18081386 مقبول405.50  بـاألزھریة30-11-1999

زغاري   مریم 18081400 قریب من الجید506.30  بـاألزھریة09-11-2001

حمادو   محمد أمین 18081392 مقبول605.70  بـاألزھریة23-01-2002

بلقبلي   فیصل 18081378 جید جدا708.70  بـاألزھریة11-04-2002

جعران   مولود 18081404 جید جدا808.80  بـاألزھریة20-05-2002

ناصف   محمد أمین 18081395 قریب من الجید906.10  بـاألزھریة09-06-2002

برجة   محمد أمین 18081397 مقبول1005.80  بـاألزھریة19-11-2002

لزیب   محمد تاج الدین 18081399 جید جدا1108.40  بـاألزھریة27-12-2002

غاضب   فاطمة الزھرة 18081362 مقبول1205.40  بـالبلیدة08-10-2000

شمدي   عبد المجید 18081347 جید1307.40  بـاألزھریة02-03-2002

لقرید   عماد الدین 18081355 جید1407.30  بـبرج بونعامة02-05-2002

قریمش   عبد الرزاق 18081339 قریب من الجید1506.60  بـاالزھریة19-06-2002

فتاح   عبد الھادي 18081351 جید جدا1608.00  بـبرج بونعامة21-10-2002

صرفاق   سارة 18081308 مقبول1705.80  بـاألزھریة07-01-2002

قریمش   أیوب 18081285 جید جدا1808.80  بـاألزھریة23-03-2002

صامت   سارة 18081309 جید1907.90  بـاألزھریة27-03-2002

طرفاوي   حوریة 18081300 جید2007.50  بـالشلف13-04-2002

قطو   رفیق 18081305 قریب من الجید2106.90  بـاألزھریة11-06-2002

مجناح   حنان 18081299 مقبول2205.00  بـاالزھربة28-06-2002

صامت   زھیرة 18081307 مقبول2305.60  بـبرج بونعامة26-07-2002

مشكور   رباب 18081303 جید2407.50  بـبرج بونعامة22-08-2002

273من262الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة عدیلة الجیاللي االزھریة | االزھریة | تیسمسیلت380429المؤسسة :  

سعدون   إكرام 18081288 ممتاز2509.30  بـاألزھریة15-09-2002

273من263الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة تفان بن عرفة األزھریة | االزھریة | تیسمسیلت380430المؤسسة :  

خماس   ولید 18081425 جید جدا108.80  بـاألزھریة12-02-2002

رمضاني   نورة 18081412 مقبول205.00  بـاألزھریة20-06-2001

شایم   ناصر 18081406 جید307.20  بـاألزھریة05-08-2001

حبال   مریم 18081401 جید407.10  بـاألزھریة06-01-2002

نقي   محمد الصدیق 18081398 جید جدا508.90  بـاألزھریة01-02-2002

لعجال   محمد أمین 18081394 جید607.20  بـاألزھریة01-06-2002

نكاع   محمد 18081390 جید707.60  بـبرج بونعامة19-07-2002

ناصف   منال 18081403 جید جدا808.00  بـاألزھریة08-10-2002

مجناح   عبد الحكیم 18081336 جید907.00  بـاألزھریة25-01-2000

قارش   عبد العزیز 18081340 مقبول1005.90  بـاألزھریة26-06-2000

زغاري   شھیناز 18081333 مقبول1105.30  بـبرج بونعامة24-12-2000

مزالح   فؤاد 18081359 قریب من الجید1206.10  بـاألزھریة03-05-2001

ناتش   عبد الرزاق 18081338 جید1307.40  بـاألزھریة19-08-2001

تونسي   عبد اللطیف 18081346 جید1407.80  بـاألزھریة17-09-2001

ضامن   صالح الدین 18081335 جید جدا1508.70  بـاألزھریة12-03-2002

لعاب   فؤاد 18081360 جید جدا1608.10  بـاألزھریة13-04-2002

شحیمة   سھیلة 18081327 جید جدا1708.80  بـاألزھریة02-09-2002

بوحلیمة   عبد الرؤوف 18081337 جید جدا1808.20  بـاألزھریة22-09-2002

لعجال   سھام 18081325 قریب من الجید1906.90  بـاألزھریة29-10-2002

ساسي   سید أحمد 18081328 جید جدا2008.30  بـاألزھریة05-01-2003

قوفي   أحمد 18081281 مقبول2105.70  بـاألزھریة09-12-1999

لكاف   رمیساء الحیاة 18081306 قریب من الجید2206.60  بـبني مسوس01-10-2001

صفراوي   أحالم 18081279 جید2307.90  بـاألزھریة17-03-2002

بوحلیمة   اسمھان 18081290 جید2407.10  بـاألزھریة29-04-2002

273من264الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

 | مدرسة تفان بن عرفة األزھریة | االزھریة | تیسمسیلت380430المؤسسة :  

ویلم   جواد 18081296 جید2507.60  بـاألزھریة31-05-2002

خوتة   حفیظة 18081297 جید جدا2608.60  بـاألزھریة21-10-2002

273من265الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة تمزالیت االزھریة | االزھریة | تیسمسیلت380431المؤسسة :  

تمري   یسرى 18081428 مقبول105.30  بـاالزھریة02-09-2001

لعدلي   وفاء 18081414 مقبول205.40  بـاألزھریة23-07-2001

لعوبي   ندى 18081408 مقبول305.70  بـاالزھریة06-03-2002

معیرش   عبد النور 18081350 قریب من الجید406.80  بـاالزھریة16-12-2001

معیرش   عبد الكریم 18081344 قریب من الجید506.20  بـاالزھریة22-12-2001

ولیمار   سامیة 18081310 ممتاز609.00  بـاالزھریة26-01-2002

مبرك   إكرام 18081286 مقبول705.60  بـاألزھریة19-02-2002

بغالل   حلیمة 18081298 قریب من الجید806.20  بـاالزھریة02-03-2002

معبد   إكرام 18081287 قریب من الجید906.30  بـاالزھریة13-04-2002

لعمروس   أمال 18081283 جید جدا1008.10  بـاألزھریة05-09-2002

مجناح   آمال 18081277 جید جدا1108.90  بـاالزھریة01-11-2002

مھني   سفیان 18081312 قریب من الجید1206.70  بـاالزھریة31-12-2002

273من266الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة باب القبلي االزھریة | االزھریة | تیسمسیلت380432المؤسسة :  

زناتي   فتحي 18081376 مقبول105.30  بـاالزھریة16-02-1999

طالم   فاطمة 18081361 مقبول205.00  بـاالزھریة17-11-1998

بلقبلي   عبد الغني 18081341 قریب من الجید306.60  بـاالزھریة21-01-2002

طالم   غنیة 18081357 جید407.60  بـاالزھریة11-02-2002

طویري   سمیرة 18081313 جید جدا508.10  بـاالزھریة19-06-2001

273من267الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة العرایبیة االزھریة | االزھریة | تیسمسیلت380433المؤسسة :  

داني   كمال 18081381 جید107.30  بـاألزھریة15-08-2001

شایم   محفوظ 18081384 جید جدا208.70  بـاألزھریة02-03-2002

حافظ   محمد أمین 18081393 جید جدا308.00  بـاألزھریة07-03-2002

شمة   سھیلة 18081326 قریب من الجید406.00  بـاألزھریة11-05-2002

شمة   عبد الكریم 18081345 مقبول505.80  بـاألزھریة14-01-2003

شمدي   بلقاسم 18081294 جید جدا608.90  بـبرج بونعامة11-06-2001

شایم   بشرى 18081292 قریب من الجید706.00  بـاألزھریة30-05-2002

شمدي   بوعالم 18081295 جید807.60  بـاألزھریة05-04-2003

273من268الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة ملیس عبدالقادر االربعاء | االربعاء | تیسمسیلت380445المؤسسة :  

یعقر   فتیحة 18081504 مقبول105.20  بـأوالد بن عبد القادر09-09-2001

سني   كریمة 18081507 جید207.10  بـاألربعاء07-11-2001

منوس   نورة 18081517 جید307.60  بـاألربعاء06-04-2002

نغلي   فاطمة 18081501 ممتاز409.00  بـاألربعاء22-04-2002

مزوان   محمد أمین 18081510 جید507.50  بـبرج بونعامة12-07-2002

نكاس   علي 18081497 مقبول605.70  بـاالربعاء10-08-2002

نھمار   عزیزة 18081493 جید جدا708.50  بـبرج بونعامة14-09-2002

سراي   العید 18081450 جید807.10  بـاالربعاء24-02-1998

طاللة   بختة 18081454 قریب من الجید906.80  بـحمادیة01-02-2001

ھنیة   جمال 18081456 قریب من الجید1006.30  بـاألربعاء26-05-2001

میاس   جمیلة 18081458 جید1107.20  بـبرج بونعامة01-12-2001

نانوش   عائدة 18081472 جید1207.40  بـاألربعاء13-01-2002

نكاع   عبد الغني 18081475 مقبول1305.80  بـاألزھریة23-02-2002

متلف   حفیظة 18081459 جید1407.80  بـبرج بونعامة08-03-2002

منوس   عبد المالك 18081480 قریب من الجید1506.10  بـاألربعاء22-04-2002

العاشي   خولة شریھان 18081463 جید1607.50  بـلرجام23-05-2002

مشید   سھیلة 18081467 جید1707.20  بـاألربعاء17-08-2002

نغلي   احمد سلیمان 18081448 جید1807.10  بـبرج بونعامة08-09-2002

یانس   أمیرة 18081445 مقبول1905.80  بـأوالد بن عبد القادر16-09-2002

273من269الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة الصفیات االربعاء | االربعاء | تیسمسیلت380446المؤسسة :  

راموص   فاطمة 18081499 قریب من الجید106.70  بـاألربعاء22-04-2000

راموص   فاطمة زھرة 18081503 جید207.50  بـاألربعاء26-09-2002

یھمي   محمد توفیق 18081511 قریب من الجید306.80  بـاألزھریة17-03-2003

یھمي   أمنة 18081444 مقبول405.60  بـاألربعاء10-03-2001

راموص   عائشة 18081473 جید507.00  بـاألربعاء01-04-2001

علوش   عائشة 18081474 جید607.20  بـاألربعاء10-02-2002

عبدوس   إكرام 18081446 جید707.20  بـاألزھریة08-04-2002

یھمي   جمال 18081457 جید807.20  بـاألزھریة03-05-2002

یماني   أسماء 18081443 ممتاز909.40  بـاألربعاء06-05-2002

غالم   سماح 18081466 جید جدا1008.40  بـاألزھریة19-12-2002

غالم   عبد الكریم 18081479 قریب من الجید1106.60  بـاألزھریة15-03-2003

273من270الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة نكاع محمد االربعاء | االربعاء | تیسمسیلت380447المؤسسة :  

نغلي   نوال 18081516 مقبول105.60  بـبرج بونعامة12-02-2002

نھمار   نورة 18081518 جید207.00  بـبرج بونعامة30-04-2002

طاللة   نعیمة 18081515 جید جدا308.20  بـبرج بونعامة08-06-2003

نقال   حمزة 18081460 مقبول405.30  بـالشلف17-10-2001

موبارك   عبد القادر 18081477 جید507.90  بـاألربعاء03-03-2002

نقال   حمزة 18081461 جید607.60  بـاألربعاء29-12-2002

273من271الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة المحامدیة | االربعاء | تیسمسیلت380448المؤسسة :  

طالب   لویزة 18081508 مقبول105.60  بحكم بـأوالد بن عبد القادر1999

مقران   علي 18081495 مقبول205.00  بـاألربعاء15-05-2001

سلماني   فاطمة 18081500 جید جدا308.00  بـبرج بونعامة26-11-2001

واكد   شھیناز 18081470 جید407.30  بـبرج بونعامة18-01-2001

طالب   العید 18081451 جید507.40  بـأوالد بن عبد القادر05-02-2001

واكد   العید 18081452 مقبول605.40  بـبرج بونعامة06-03-2001

یماني   بالل 18081455 جید جدا708.00  بـلرجام02-02-2002

273من272الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع



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

2013امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة : مـاي 
قائمة الناجحین في

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

 | مدرسة العسوالت | االربعاء | تیسمسیلت380449المؤسسة :  

شداد   یسرى 18081520 قریب من الجید106.00  بـالشلف12-12-2002

شرف   أحمد 18081442 مقبول205.50  بـبرج بونعامة29-04-2000

شرف   عبد القادر 18081476 قریب من الجید306.40  بـاألربعاء19-02-2002

شرف   خالد 18081462 جید407.50  بـاألربعاء12-07-2002

273من273الصفحة  :  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
بحالط رمضان

الختم والتوقیع


