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

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

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

أدرار| االمیر عبد القادر | اوالد اونقال  | 010101: المؤسسة  

دبولو   لخضر 17000057 مقبول105.50  بـبرینكان08/10/2001

حقاوي   آمال 17000004 جید207.50  بـادرار23/11/2002

قوماني   عبد القادر 17000231 قریب من الجید306.10  بـادرار28/08/2001

معطاهللا   عبد الكریم 17000228 جید407.00  بـادرار01/05/2002

دلیمي   فؤاد عماد الدین 17000238 قریب من الجید506.50  بـادرار05/05/2002

روخو   عبد الكریم 17000229 مقبول605.80  بـادرار17/11/2002

بن سودان   عبد الكریم 17000230 مقبول705.60  بحكم بـعین صالح2003

محجوبي   صفیة 17000190 مقبول805.90  بـادرار16/02/2001

یعیش   شیماء 17000171 مقبول905.00  بـادرار05/01/2002

بحاحصة   رقیة 17000155 مقبول1005.60  بـادرار01/03/2002

بودربالة   شیماء 17000172 مقبول1105.70  بـادرار11-08-2002

زفان   سید احمد جابر 17000180 جید جدا1208.20  بـادرار01/10/2002

صافري   شریف 17000184 جید1307.60  بـحماد15/03/2003

بن اللة   یوسف 17000137 مقبول1405.20  بـادرار21/05/1998

لیندة   یاسین 17000118 مقبول1505.00  بـادرار10/01/2002

اعبلة   خدیجة 17000126 مقبول1605.20  بـاوالد اونقال25/08/2002

مروان   اسامة 17000102 قریب من الجید1706.90  بـادرار06/10/2002

340من1:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| االمیر عبد القادر | اوالد وشن  | 010102: المؤسسة  

غنجوري   اسماعیل 17000088 مقبول105.60  بـاوالد اوشن20/02/2002

باعلي   نوال 17000018 مقبول205.50  بـاوالد اوشن08/03/2002

بن سالم   اسماء 17000087 جید307.50  بـاوالد اوشن10/10/2002

طیعاوي   ابراھیم 17000079 مقبول405.40  بـاوالد اوشن20/12/2002

نمرو   عبد الرحمان 17000223 مقبول505.40  بـادرار09/07/2002

باعلي   سمیة 17000165 مقبول605.00  بـاوالد اوشن19/06/2002

لخضر   اكرام 17000104 قریب من الجید706.00  بـاوالد اوشن03/01/2002

ھواري   حفیظة 17000129 قریب من الجید806.80  بـاوالد اوشن26/01/2002

عبد الالوي   خالد 17000117 مقبول905.70  بـاوالد اوشن01/04/2002

بن المھدي   بالل عبد العظیم 17000105 مقبول1005.90  بـاوالد اوشن25/04/2002

سرحاني   یعقوب 17000128 مقبول1105.70  بـاوالد اوشن14/11/2002

كریمي   حفصة 17000133 مقبول1205.20  بـادرار03/01/2003

داودي   شمس الدین 17000274 جید1307.00  بـوھران09-01-02

340من2:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| االمیر عبد القادر | االمیر عبد القادر  | 010103: المؤسسة  

دالوي   ایمن 17000081 قریب من الجید106.30  بـادرار05-02-2001

موالي امبارك   اسماء 17000086 جید207.60  بـادرار27/01/2002

موك   محمد عبد اهللا 17000039 مقبول305.40  بـادرار21/03/2002

بن عیسى   الحسین 17000072 مقبول405.40  بـادرار22/05/2002

محجوبي   محمد عبد اهللا 17000040 مقبول505.10  بـاوالد اونقال27/06/2002

خافي   امینة 17000071 قریب من الجید606.30  بـادرار29/06/2002

وقواق   لیلى 17000022 جید707.60  بـادرار06/07/2002

ارجیلوس   محمد رمزي 17000036 جید جدا808.10  بـادرار19/07/2002

عبیبس   الطیب 17000073 قریب من الجید906.20  بـادرار31/08/2002

ھقاري   محمد سلیمان 17000037 مقبول1005.90  بـادرار29/10/2002

فالكو   عبد الرحیم 17000224 مقبول1105.40  بـادرار08/06/2001

غنجوري   رجاء 17000154 مقبول1205.70  بـادرار01/02/2002

ناني   صالح الدین 17000159 قریب من الجید1306.10  بـادرار11/04/2002

بوبكر   یوسف 17000138 مقبول1405.00  بـمغنیة16/08/2001

حمداني   وھیبة 17000273 مقبول1505.20  بـادرار09/06/2001

دقدوقة   ھارون 17000264 مقبول1605.10  بـوھران28/07/2002

داوى   فاطمة 17000251 مقبول1705.10  بـادرار31/08/2002

340من3:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| االمیر عبد القادر | مدرسة الصم والبكم  | 010104: المؤسسة  

حباشي   لیلى 17000021 جید107.30  بـبوفادي19-02-1995

باعربي   احمد 17000083 جید207.90  بـسالي23-06-1995

خالدي   المھدي 17000069 جید307.00  بـادرار28-01-1996

خالدي   موسى 17000067 جید407.00  بـادرار01-04-1998

مسكور   میلود 17000053 ممتاز509.40  بـبرینكان تسابیت24-06-1999

عیساوي   ماجدة 17000012 جید جدا608.20  بـالواتة بشار02-08-2000

بلة   محمد 17000025 ممتاز709.10  بـبرینكان تسابیت23-09-2000

خالدي   عبد السالم 17000225 جید807.50  بـادرار01-06-1997

عبد اهللا   عبد الحفیظ 17000221 جید907.00  بـادرار25-11-1999

سي حمو   فاطمة 17000240 جید جدا1008.70  بـتبركان زاویة كنتة26-03-2001

بادحان   عائشة 17000214 قریب من الجید1106.90  بـادرار06-11-2001

العابد   سعیدة 17000189 جید جدا1208.40  بـادرار17-07-1999

بلة   خدیجة 17000123 جید جدا1308.70  بـبرینكان تسابیت02-09-1997

فردي   حلیمة 17000113 جید1407.90  بـكرزاز بشار19-12-1998

غوالم   رمیسة 17000139 قریب من الجید1506.20  بـادرار02-06-1999

340من4:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| االمیر عبد القادر | ادغا  | 010105: المؤسسة  

عبد اهللا   محمد 17000024 مقبول105.30  بـأدرار25-07-00

عقباوي   الزھراء 17000075 جید207.80  بـأدرار03-02-01

معلم   مسعودة 17000065 مقبول305.30  بـأدغا20-04-01

بن دریس   أیمن عبد الحفیظ 17000020 مقبول405.80  بـأدرار17-07-01

كبیر   محمد عبد الكریم 17000051 جید جدا508.30  بـأدرار02-01-02

بكاري   اللة عائشة 17000011 قریب من الجید606.00  بـأدرار17-03-02

سلیماني   محمد 17000027 قریب من الجید706.00  بـأدرار27-03-02

حالة   مروة 17000060 قریب من الجید806.70  بـأدرار15-04-02

بن النوي   منار 17000007 ممتاز909.00  بـأدغا30-05-02

بن عبد اهللا   مصطفى 17000064 قریب من الجید1006.20  بـأدرار08-06-02

حماوي   محمد 17000029 جید جدا1108.20  بـأدرار29-06-02

قادیري   آیة 17000055 جید جدا1208.00  بـأدرار20-07-02

شنتوف   أحمد 17000030 جید1307.70  بـأدرار12-08-02

قدوري   أسماء 17000061 قریب من الجید1406.00  بـأدرار26-10-02

حالة   محمد األمین 17000033 جید1507.60  بـأدرار20-11-02

بن ھاشم   لمیاء 17000008 قریب من الجید1606.70  بـأدرار02-12-02

فافا   أمیرة 17000010 جید1707.40  بـأدرار26-02-03

ابن مبارك   أسامة 17000063 مقبول1805.00  بـأدرار04-03-03

مزوار   أم الخیر 17000002 مقبول1905.80  بـأدرار09-03-03

عقبة كنتھ   فاطمة 17000239 جید جدا2008.30  بـأدرار18-12-00

حماوي   طھ 17000201 قریب من الجید2106.40  بـأدرار24-08-02

صندید   عماد الدین 17000210 جید جدا2208.80  بـأدرار25-11-02

عبید   عیدة 17000237 قریب من الجید2306.20  بـأدغا04-12-02

بوبكري   عبد اهللا 17000219 قریب من الجید2406.10  بـالقصبة تیمیمون14-12-02

340من5:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| االمیر عبد القادر | ادغا  | 010105: المؤسسة  

بویدیة   رفیق 17000156 مقبول2505.40  بـأدار22-04-02

معمري   سلیمان 17000162 قریب من الجید2606.90  بـأدرار28-04-02

بایشي   رحمة 17000153 مقبول2705.90  بـأدرار24-10-02

التوجي   خدیجة 17000124 مقبول2805.70  بـأوقدیم10-03-01

بن دابة   حنان 17000109 جید2907.20  بـأدرار30-03-02

عقباوي   باي 17000106 جید جدا3008.30  بـأدرار22-04-02

بلحاج   یاسین 17000119 جید3107.50  بـأدرار05-05-02

حماوي   خولة 17000134 قریب من الجید3206.20  بـأدرار06-07-02

حماوي   حفصة 17000131 جید3307.30  بـأدرار20-10-02

قروط   راویة 17000140 مقبول3405.10  بـأدرار06-12-2002

تفال   حوریة 17000136 مقبول3505.20  بـأدرار03-02-03

سلیماني   دعاء 17000127 قریب من الجید3606.90  بـأدرار24-02-03

أبرزولغ   فوكي 17000262 مقبول3705.40  بـأدرار21-05-01

یوسفي   وصال حور العین 17000272 جید3807.50  بـأدرار15-04-02

قادیري   إیمان 17000265 جید جدا3908.10  بـأدرار04-06-02

حالة   إیمان 17000266 مقبول4005.90  بـأدرار12-07-02

حمیمد   إدریس 17000268 قریب من الجید4106.10  بـأدغا10-09-02

سلیماني   فاطمة الزھراء 17000256 مقبول4205.40  بـأدرار23-11-02

340من6:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عثمان بن عفان  | 1050تیلیالن | 010109: المؤسسة  

بالعكرمي   أیة 17000364 قریب من الجید106.50  بـأدرار17-01-2002

شرقي   محمد االمین 17000345 ممتاز209.00  بـتیمیمون10-02-2002

بن عبد الرحمان   نصر الدین 17000303 قریب من الجید306.40  بـبشار09-07-2002

ناصري   محمد االمین 17000346 ممتاز409.00  بـوھران23-07-2002

بن زاید   نھى 17000307 قریب من الجید506.20  بـأدرار30-07-2002

بوقرو   منال 17000286 جید جدا608.60  بـادرار02-12-2002

مومني   نفیسة 17000305 جید707.80  بـأدرار12-01-2003

بونعامة   لیلى 17000316 جید جدا808.90  بـادرار18-01-2003

بن عطیللھ   نفیسة 17000306 ممتاز909.00  بـمستغانم25-01-2003

اوبراھیم   ملیسة 17000295 جید جدا1008.70  بـبوغني24-02-2003

لعجال   أنس صالح الدین 17000292 جید جدا1108.50  بـتیارت11-03-2003

مسیخ   ندى 17000299 جید1207.00  بـعنابة23-06-2003

رابحي   حفصة 17000492 قریب من الجید1306.80 اوالد خضیر- بـاوالد رافع15-04-2002

الشیخ   خولة 17000495 مقبول1405.10 انزجمیر- بـقصبة مرابطین17-05-2002

ببو   ریاض 17000510 مقبول1505.70  بـمتلیلي25-07-2002

فوالوي   خیرة 17000486 جید جدا1608.40  بـسیق05-08-2002

موغلي   امیرة 17000662 قریب من الجید1706.30  بـمغنیة11-05-2001

شلغوم   امیر 17000410 جید1807.00  بـبوقاعة07-11-2001

بوصبع   أشرف الدین 17000389 جید جدا1908.80  بـالقل14-06-2002

خالي علي   عبد الكریم 17000604 قریب من الجید2006.70 رقان- بـباحو سالي 25-03-2000

جوھري   فاطمة الزھراء 17000621 مقبول2105.80  بـأدرار16-05-2001

مزاولي   عائشة 17000586 قریب من الجید2206.80  بـادرار30-01-2003

نوھنو   شیماء 17000539 مقبول2305.10  بـتیمیمون14-11-2001

شكیر   كنزة 17000567 قریب من الجید2406.70  بـتیوتیرت04-05-2002

340من7:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عثمان بن عفان  | 1050تیلیالن | 010109: المؤسسة  

جالیلة   علي 17000571 مقبول2505.10  بـأدرار11-10-2002

عمراوي   كریمة 17000570 مقبول2605.80 انزجمیر- بـبوانجي05-01-2003

340من8:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عثمان بن عفان  | 500تیلیالن | 010110: المؤسسة  

منقورویس   حلیمة 17000462 قریب من الجید106.30  بـادرار30-09-1999

عبادي   بوبكر حلیم 17000457 قریب من الجید206.30  بـادرار12-07-2001

عدار   ایمان 17000439 جید جدا308.60  بـادرار08-11-2001

فوندو   ایوب 17000446 مقبول405.70  بـادرار26-01-2002

خنوسي   احالم 17000437 قریب من الجید506.70  بـبجایة14-08-2002

بلوھام   دنیا 17000460 مقبول605.10  بـادرار17-11-2002

نصیرة   مالك 17000298 مقبول705.80  بـالمنیعة11-12-1998

رمضاني   محمد 17000320 مقبول805.90  بـادرار04-02-2001

التوجي   محمد 17000335 قریب من الجید906.00  بحكم بـادرار2002

صافي   محمد 17000337 جید1007.70  بـادرار28-04-2002

بلحاج   مریم 17000370 مقبول1105.00  بـادرار13-07-2002

بورقبة   محمد امین 17000350 مقبول1205.90  بـبشار02-08-2002

كبیر   محمد 17000338 قریب من الجید1306.40  بـتندوف15-08-2002

زمیري   مریم 17000371 مقبول1405.90  بـادرار31-10-2002

یونس   سماعیل 17000518 مقبول1505.50  بـادرار04-11-2001

فوندو   حفصة 17000491 جید1607.70  بـادرار02-04-2002

داود   فتح اهللا 17000636 مقبول1705.80  بـادرار04-08-2002

بورقعة   ھاجر 17000649 مقبول1805.80  بـادرار21-12-2002

حجو   العربي 17000418 مقبول1905.20 شروین_ بـتقلزي 14-11-1999

دادو   امال 17000397 جید جدا2008.20  بحكم بـادرار2002

غداري   ابتسام 17000419 جید2107.60  بـادرار09-09-2002

لكضر   عبد الكریم 17000605 قریب من الجید2206.60  بـباالبیار01-10-2000

غنومي   عشور 17000619 مقبول2305.30  بـادرار05-04-2001

بن یحي   عائشة 17000584 مقبول2405.50  بـادرار08-12-2001

340من9:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عثمان بن عفان  | 500تیلیالن | 010110: المؤسسة  

بن عسلة   عبیر نورة 17000614 قریب من الجید2506.90  بـحاسي ماماش10-06-2002

رقادي   صباح 17000538 جید2607.00  بحكم بـادرار2001

كرومي   كریمة 17000569 جید جدا2708.20  بـادرار20-11-2001

غضبان   شیماء 17000541 جید2807.50  بـادرار22-01-2002

بوعیشة   زكریاء 17000555 قریب من الجید2906.10  بـاوالد رافع10-04-2002

زویني   كلتوم 17000568 جید3007.10  بـفنوغیل26-05-2002

حدودي   صفاء 17000559 جید3107.50  بـعین طایة20-10-2002

340من10:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عثمان بن عفان | عیشاوي مسعود  | 010111: المؤسسة  

آغا   یمینة 17000465 مقبول105.40  بـأدرار02-04-2002

عزاوي   ایمان 17000441 جید جدا208.70  بـفنوغیل11-09-2002

لخریف   اسماعیل 17000449 جید307.30  بـادرار19-03-2003

معطا اهللا   بھاء الدین 17000456 جید407.40  بـوھران23-05-2003

مساوي   محمد االمین 17000343 مقبول505.10  بـأدرار08-09-2001

الطالب   أمحمد یاسین 17000294 جید607.50  بـأدرار22-12-2001

شویرف   محمد یونس 17000357 قریب من الجید706.00  بـأدرار26-03-2002

كشناوي   أحمد بھاء الدین 17000356 جید جدا808.50  بـالمحمدیة29-03-2002

زواوي   لحسن 17000368 قریب من الجید906.20  بـراس الماء30-05-2002

بوناصر   أم الخیر 17000284 جید جدا1008.10  بـأدرار29-06-2002

صالحي   نور الھدى 17000312 قریب من الجید1106.70  بـأدرار09-07-2002

دریسي   ندى الریحان 17000300 ممتاز1209.10  بـالمشریة18-08-2002

بن سلیمان   منال 17000287 جید جدا1308.30  بـادرار03-12-2002

خرفي   منال 17000288 جید1407.70  بـسیدي أمحمد14-01-2003

الداودي   أحمد عماد الدین 17000358 قریب من الجید1506.10  بـأدرار26-01-2003

عمیري   آیة 17000363 قریب من الجید1606.90  بـمغنیة20-03-2003

سوفي   ریاض 17000509 مقبول1705.50  بـأدرار04-04-2002

كیحل   ریان 17000507 قریب من الجید1806.50  بـالمیلیة27-06-2002

محجوبي   حوریة فاطمة الزھراء 17000501 قریب من الجید1906.00  بـالسوقر20-08-2002

بولحیة   رحاب 17000508 جید جدا2008.50  بـالقل20-12-2002

كیحل   إیمان 17000652 مقبول2105.00  بـالمیلیة07-06-2001

موالي جلول   إبتسام 17000650 مقبول2205.70  بـأدرار13-11-2001

عیشاوي   فتیحة 17000637 مقبول2305.90  بـادرار24-04-2002

عامر   إسراء آیة اهللا 17000655 قریب من الجید2406.00  بـأدرار02-08-2002

340من11:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عثمان بن عفان | عیشاوي مسعود  | 010111: المؤسسة  

دافي   إكرام 17000658 جید2507.30  بـبوعدناس21-10-2002

عزیزي   إلیاس 17000645 مقبول2605.30  بـأدرار19-12-2002

عمراني   أسماء 17000386 مقبول2705.50  بـأدرار16-11-2001

بابھون   ابراھیم 17000422 جید2807.10  بـالقرارة02-03-2002

حاجي   أسماء 17000387 ممتاز2909.00  بـأدرار21-05-2002

قعموسي   مروة 17000385 قریب من الجید3006.10  بـسوقر27/06/2002

غربي   مروان عادل 17000384 قریب من الجید3106.10  بـأدرار11-11-2002

رامي   الحسین 17000411 قریب من الجید3206.30  بـوھران18-11-2002

عمراني   مصطفى 17000390 مقبول3305.40  بـأدرار14-12-2002

الطالب   امحمد یونس 17000405 جید3407.40  بـادرار13-02-2003

بلقاسمي   عبد الكریم 17000606 قریب من الجید3506.50  بـالسوقر22-06-2001

أقاسم   عبد الفتاح 17000613 جید3607.20  بـأدرار02-08-2001

عمري   عبد النور 17000589 مقبول3705.60  بـبشار30-11-2001

عمراني   عبد القادر 17000609 مقبول3805.00  بـرقان21-06-2002

دیكو   عائشة 17000585 مقبول3905.70  بـمغنیة10-09-2002

بسطاني   شیماء 17000542 قریب من الجید4006.90  بـأدرار23-05-2002

جیاللي   شھرزاد 17000565 جید4107.80  بـادرار03-08-2002

340من12:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عثمان بن عفان | العقید لطفي ادرار  | 010112: المؤسسة  

عزوز   ایمن 17000434 جید جدا108.20  بـادرار01/12/2001

عثماني   اسامة 17000450 قریب من الجید206.60  بـادرار16/01/2002

بن اللة   اسماء 17000447 جید307.30  بـفرنسا27-03-2002

غني   ایناس فاطمة 17000442 جید جدا408.60  بـادرار11/08/2002

ماموني   اكرام 17000451 مقبول505.70  بـادرار17/09/2002

شعیبي   حلیمة 17000463 مقبول605.90  بـادرار16/01/2003

لعیدي   یمنة منصوریة 17000466 جید707.60  بـادرار08/03/2003

موالي   محمد اسالم 17000353 جید807.60  بـادرار22/01/2001

قدوري   محمد االمین 17000344 قریب من الجید906.30  بـاوالد رافع18/10/2001

الطیبي   محمد 17000334 مقبول1005.10  بـزاویة كنتة17/12/2001

بكیرات   لیندة 17000315 جید1107.30  بـادرار07/01/2002

بن دحان   مروان 17000372 جید جدا1208.10  بـادرار04/04/2002

شحمي   محمد 17000339 مقبول1305.20  بـادرار29/08/2002

بن ھیبة   نوح 17000309 جید جدا1408.30  بـادرار16/10/2002

مصطفاوي   نور الدین 17000310 قریب من الجید1506.30  بـالقبة27/11/2002

شویرف   نسرین 17000304 جید1607.60  بـادرار28/12/2002

سنور   رانیة 17000503 مقبول1705.70  بـادرار09/06/2001

حلوات   راویة 17000504 جید جدا1808.30  بـالقادریة15/10/2002

معاش   فیصل 17000640 مقبول1905.50  بـادرار06/03/2000

صادقي   فریدة 17000641 قریب من الجید2006.40  بـادرار07/08/2000

الشیخ بلة   ھاجر 17000647 جید2107.10  بـادرار13/02/2001

لحسن   ھاجر 17000648 جید جدا2208.20  بـادرار22/03/2002

بن الشیخ   ولید عبد الجواد 17000660 مقبول2305.20  بـادرار05/12/2002

ھیري   انس 17000399 مقبول2405.50  بـادرار24/01/2002

340من13:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عثمان بن عفان | العقید لطفي ادرار  | 010112: المؤسسة  

كرومي   امینة 17000403 جید2507.20  بـادرار18/02/2002

طھراوي   امیلیا 17000406 قریب من الجید2606.40  بـتیزي وزو23/06/2002

دباغ   الحاج عبد الرحمن 17000407 جید2707.70  بـاولف27/06/2002

اوداشن   الیسیا 17000412 جید جدا2808.10  بـفرنسا25-08-2002

جرادي   انس 17000400 جید2907.60  بـادرار07/11/2002

موالي عمار   موالي قاسم 17000393 قریب من الجید3006.00  بـادرار03/02/2003

برماتي   ابتھال 17000420 ممتاز3109.10  بـادرار22/02/2003

بوداود   عفاف 17000620 جید جدا3208.00  بـالعین الصفراء13/06/2002

خشاب   عبد الجلیل 17000596 قریب من الجید3306.20  بـادرار27/12/2002

یحي   عیسى 17000616 مقبول3405.30  بـادرار15/02/2003

بیدار   شھرة زاد 17000564 قریب من الجید3506.60  بـادرار05/06/2002

كتاب   شیماء 17000543 قریب من الجید3606.50  بـادرار20/06/2002

حالي   سیلیا 17000548 جید3707.40  بـبوغني17/07/2002

عبداد   زكریاء 17000556 جید جدا3808.10  بـادرار26/01/2003

موساوي   سمیة 17000535 قریب من الجید3906.20  بـادرار14/02/2003

مسیح الدین   سید احمد منیر 17000549 جید4007.60  بـادرار15/03/2003

340من14:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عثمان بن عفان | مالك بن انس ادرار  | 010113: المؤسسة  

اقاسم   اعلي 17000453 مقبول105.20  بـادرار26/06/2002

فنیش   اسماعیل 17000448 قریب من الجید206.40  بـادرار13/09/2002

سقوان   احمد 17000445 مقبول305.80  بـادرار15/12/2002

لروي   منال مسعودة 17000289 مقبول405.80  بـادرار05/02/2001

ربیع شریف   مریم 17000369 جید507.50  بـباب الواد15/01/2002

فنیش   محمد امین 17000349 جید جدا608.20  بـادرار23/03/2002

لروي   محمد اسالم 17000354 مقبول705.20  بـادرار27-09-2002

شریفي   میمنة الدرة 17000313 جید جدا808.50  بـادرار18/10/2002

رشید   محمد العربي 17000351 جید907.10  بـادرار27/11/2002

عبد اللي   محمد 17000340 جید جدا1008.30  بـادرار01/01/2003

تناح   محمد الفرح 17000352 جید1107.90  بـادرار02/02/2003

داحاج   لیلى 17000317 مقبول1205.80  بـادرار01/04/2003

سالمة   منة اهللا فدوى 17000290 جید جدا1308.30  بـبولو غین07/05/2003

بلعیفة   یوسف 17000502 جید1407.60  بحكم بـادرار2001

صفراني   خولة 17000493 مقبول1505.60  بـادرار03/04/2002

ربیع شریف   خولة 17000494 جید جدا1608.60  بـالجزائر27/04/2002

عیشاوي   حوریة 17000499 مقبول1705.40  بـادرار16/05/2002

فودوا   خولة 17000497 جید جدا1808.10  بـاولف22/10/2002

بلبالي   رومیسة 17000516 مقبول1905.40  بـتمنراست25/10/2002

بوید   ھنیة 17000644 مقبول2005.80  بـادرار13/07/2002

بن سماعیل   ھواریة 17000659 جید جدا2108.00  بـوھران28-07-2002

بال   فاطیمة نداج ملك 17000635 جید جدا2208.10  بـادرار17/12/2002

العلوي   لقمان 17000392 مقبول2305.50  بـاولف07/07/2002

یعیشي   انفال آیة 17000402 جید جدا2408.00  بـادرار02/10/2002

340من15:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عثمان بن عفان | مالك بن انس ادرار  | 010113: المؤسسة  

عیشاوي   انصاف 17000401 جید جدا2508.40  بـباتنة14/07/2003

حساني   عبد المجیب 17000590 جید2607.90  بـادرار13/03/2002

عیساني   فاطمة الزھراء 17000623 جید جدا2708.00  بـادرار31/03/2002

بن منصور   عز الدین 17000618 جید جدا2808.40  بـعین تموشنت18/12/2002

برماتي   سید احمد البركة 17000550 جید جدا2908.10  بـادرار27-04-2002

340من16:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عثمان بن عفان  | 1050مجمع  | 010114: المؤسسة  

الذھبي   بشرى ایمان 17000455 مقبول105.30  بـادرار17-03-2003

مھداني   محمد االمین 17000347 جید207.90  بـبشار02-09-2002

باصي   محمد االمین 17000348 جید جدا308.00  بـالمنیعة23-09-2002

صوافي   محمد عادل 17000359 قریب من الجید406.30  بـادرار31-10-2002

شرقي   إكرام 17000656 قریب من الجید506.90  بـالمطارفة11-03-2001

حناني   وفاء 17000661 مقبول605.80  بـتیمیمون14-01-2002

تاقي   عبد الكریم 17000607 قریب من الجید706.90  بـأدرار26-03-2002

المجدوب   عبد اهللا 17000594 مقبول805.00  بـتیلولین المرابطین17-09-2002

مھیدي   عبد الكریم 17000608 مقبول905.70 اوالد خضیر- بـقصابي 09-10-2002

جعدي   زكریاء 17000554 قریب من الجید1006.20  بـبنورة01-03-2002

ماموني   سھیلة 17000562 قریب من الجید1106.40  بـفنوغیل12-10-2002

340من17:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | مراقن االستصالح  | 010115: المؤسسة  

تناح   ام لخیر 17000758 مقبول105.90  بـادرار17-04-2002

عقباوي   جمیلة 17000834 مقبول205.20  بحكم بـادرار2001

عقبة كنتة   بوبكر 17000827 مقبول305.90  بـادرار28-08-2001

باال   یمینة 17000837 مقبول405.10  بـادرار09-10-2002

بن نانة   سارة 17000904 قریب من الجید506.60  بـادرار24-02-2002

لنصاري   نعیمة 17000691 مقبول605.30  بحكم بـعین صالح2001

حمو صالح   عبد اهللا 17000982 جید707.40  بحكم بـادرار2001

باال   عبد الوھاب 17001004 قریب من الجید806.20  بـادرار19-09-2001

لنصاري   عبد اهللا 17000983 قریب من الجید906.70  بـاولف13-05-2002

كنتاوي   سیدي امحمد 17000928 جید1007.70  بـادرار08-08-1997

لمصادفة   عائشة 17000960 مقبول1105.00  بحكم بـادرار2000

بوزید   كلتوم 17000950 مقبول1205.10  بـادرار13-11-2001

عقباوي   سیدا عمار 17000927 مقبول1305.70  بحكم بـادرار2002

340من18:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | خالي علي علي  | 010116: المؤسسة  

زحیل   ھاجر صابرین 17001036 جید جدا108.70  بـمعسكر28/05/2000

صدوق   فاطمة الزھراء 17001024 ممتاز209.50  بـبشار28/01/2002

یعیشي   فاطمة كوثر 17001028 جید جدا308.80  بـادرار01/05/2002

بن قویة   فاطمة الزھرة 17001027 ممتاز409.30  بـادرار12/09/2002

عوماري   وصال 17001050 جید507.40  بـادرار23/12/2002

زحیل   مروة سارة 17000748 جید جدا608.70  بـمعسكر27/10/2001

خلیلي   محمد خلیل 17000735 ممتاز709.10  بـادرار02/10/2002

ابي زیان   محمد والء الدین 17000740 قریب من الجید806.40  بـعین تموشنت19/11/2002

موال عمار   محمد السعید 17000730 ممتاز909.10  بـادرار05/12/2002

كنزاح   اوسامة زین العابدین 17000825 جید جدا1008.90  بـزاویة كنتة18/02/2002

ابیش   اكرم رضوان 17000822 قریب من الجید1106.40  بـادرار19/02/2002

قاسمي   دعاء 17000858 جید جدا1208.60  بـادرار29/08/2002

مالكي   یاسین 17000849 مقبول1305.40  بـادرار11/12/2002

بوسعید   رباب 17000884 قریب من الجید1406.20  بـادرار19/08/2001

باقة   سمیة 17000897 جید جدا1508.40  بـادرار21-03-2002

فرحي   ریان 17000887 مقبول1605.70  بـاالبیار21/09/2002

موالي حسان   رباب 17000885 قریب من الجید1706.00  بـادرار27/11/2002

بالل   نجم الدین ھشام 17000683 قریب من الجید1806.80  بـادرار24/09/2002

بخلیل   محمد 17000707 قریب من الجید1906.80  بـادرار05/10/2002

عبد الحي   الشریفة 17000780 قریب من الجید2006.70  بـادرار27/02/2002

باله   اسماء 17000805 جید جدا2108.00  بـادرار09/03/2002

اعریبي   ایمن 17000789 جید2207.80  بـادرار27/04/2002

بلقندوز   اشرف 17000810 جید جدا2308.50  بـادرار10/06/2002

سماني   ایمان 17000793 قریب من الجید2406.30  بـرقان17/01/2003

340من19:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ابي ذر الغفاري | خالي علي علي  | 010116: المؤسسة  

بوتدارة   عائشة 17000972 قریب من الجید2506.60  بـادرار14/01/2002

بلعقید   عبیر 17001006 جید جدا2608.70  بـارزیو14/07/2002

بوسعید   شریفة 17000933 جید2707.90  بـادرار19/08/2001

حجراوي   سعدیة 17000939 جید2807.30  بـادرار24/05/2002

فنیش   قدور 17000956 قریب من الجید2906.10  بـادرار09/08/2002

340من20:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | البنات ادرار  | 010117: المؤسسة  

بن سویسي   ولید 17001046 قریب من الجید106.20  بـأدرار07-08-01

معلم   إیمان 17001040 قریب من الجید206.80  بـأدرار16-01-02

بكراوي   ھاجر 17001034 جید جدا308.50  بـأدرار04-04-02

مزرار   وسام 17001049 جید407.00  بـباب الواد28-07-02

حساني   ھیثم 17001043 جید جدا508.10  بـأم البواقي08-03-03

راجي   وداد فاطمة الزھراء 17001048 جید جدا608.10  بـأدرار27-03-2003

كفوس   مریة 17000745 جید جدا708.10  بـالقرارة23-08-01

لحسن   أیوب 17000743 قریب من الجید806.00  بـأدرار20-10-01

الحمر   أسماء رفیدة 17000750 جید جدا908.60  بـوھران13-04-02

طلحاوي   مریم 17000744 جید جدا1008.80  بـالدار البیضاء23-08-02

كابویة   مھا 17000754 قریب من الجید1106.40  بـأدرار16-09-02

مصطفاوي   أحمد وائل 17000741 جید جدا1208.80  بـوھران22-09-02

بونعامة   محمد األمین 17000726 جید1307.80  بـأدرار07-11-02

فرحات   محمد األمین 17000727 جید1407.40  بـأدرار14-12-02

أنصاري   محمد العربي 17000732 جید جدا1508.40  بـأدرار15-01-03

جعفر   مھدي 17000755 جید جدا1608.40  بـأدرار06-02-03

حملیل   محمد أیمن 17000725 ممتاز1709.00  بـالسانیة11-04-03

بن طوبة   محمد نذیر 17000723 جید جدا1808.40  بـأدرار25-04-03

الشیخ بوبكر   یسرى 17000857 جید1907.10  بـأدرار15-05-02

جرماني   خالد 17000843 جید جدا2008.00  بـاألبیض سیدي الشیخ31-07-02

عباسي   خولة 17000861 جید جدا2108.50  بـأدرار22-08-02

یوسف   ضیاء الدین 17000908 قریب من الجید2206.20  بـآریس23-08-02

بن الشیخ   زین الدین 17000910 جید2307.00  بـأدرار01-09-02

سعدون   رمیساء 17000882 قریب من الجید2406.90  بـباب الوادي15-10-02

340من21:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ابي ذر الغفاري | البنات ادرار  | 010117: المؤسسة  

برادعي   سمیة 17000898 مقبول2505.60  بـأدرار25-10-02

قرافي   یوسف 17000879 جید جدا2608.00  بـأدرار14-11-02

تمام   سلمى 17000894 جید2707.20  بـأدرار13-12-02

بن عبد الفتاح   سمیة 17000899 جید جدا2808.20  بـعین صالح17-01-03

بورورو   محمد 17000703 مقبول2905.40  بـبنورة07-04-01

بیازید   لمین 17000675 مقبول3005.00  بـإقلي02-10-01

بن موالي   اللة 17000679 جید3107.70  بـأدرار21-11-01

لروي   نصیرة 17000687 جید3207.90  بـأدرار19-02-02

ھنون   نصیرة 17000688 جید3307.40  بـأدرار07-04-02

الشیخ بوبكر   منال 17000672 قریب من الجید3406.70  بـأدرار15-05-02

قلوم   أمي اللة سلیمة 17000674 ممتاز3509.30  بـأدرار20-06-02

قدرز   أمیمة 17000676 جید جدا3608.30  بـأدرار12-07-02

بومیالك   نزار فضل االلھ 17000686 جید3707.40  بـالقالة15-07-02

منصوري   أمین 17000678 مقبول3805.60  بـبسكرة20-09-02

ملیاني   أحمد 17000706 جید3907.40  بـأدرار20-09-02

قلوم   أیمن 17000696 جید4007.20  بـأدرار24-09-2002

قریدة   لیلى 17000699 جید جدا4108.40  بـأدرار23-12-02

بوركاب   عبد اللطیف 17000980 جید4207.50  بـأدرار28-08-01

بورورو   عبد العزیز 17001003 مقبول4305.80  بـغردایة11-12-02

طواھریة   عبد الحق 17000989 جید4407.60  بـأدرار22-12-02

قریدة   زولیخة 17000946 جید4507.00  بـأدرار03-05-02

برادعي   كنزة 17000949 جید4607.90  بـأدرار13-05-02

لین   كتیب محمد سالم 17000952 قریب من الجید4706.70  بـأدرار20-05-02

حاج قویدر   سرور 17000935 جید جدا4808.40  بـأدرار03-09-2002

عبیرات   زینب 17000924 جید جدا4908.50  بـأدرار03-10-02

لروي   صفاء 17000941 جید جدا5008.70  بـأدرار12-11-02

بداوي   كامیلیا 17000951 جید جدا5108.10  بـزیرالدا25-12-02

بوریشة   كریم 17000953 قریب من الجید5206.60  بـأدرار22-01-03

340من22:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | الذكور ادرار  | 010118: المؤسسة  

میدوني   ھاجر 17001033 جید107.60  بـغردایة25-03-2002

بولغب   ھناء 17001030 جید207.60  بـالمیلیة21/06/2002

دریسي   وفاء 17001052 جید307.40  بـبني فودة02/11/2002

حمراوي   محمد االمین 17000728 جید407.30  بـادرار26/06/2001

عزاوي   موالي التھامي 17000756 جید507.50  بـادرار01-04-2002

اویدن   محمد عبدو 17000739 جید607.60  بـتمنراست24/05/2002

میدوني   معاد 17000753 جید جدا708.10  بـادرار03-08-2002

میدي   محمد ادیب 17000733 جید807.90  بـادرار14/09/2002

بودنة   مروة 17000746 جید جدا908.10  بـادرار03/11/2002

ھواري   مروة 17000747 جید1007.50  بـعماري30/11/2002

مباركي   محمد لمین 17000722 جید جدا1108.50  بـادرار23/01/2003

عومري   خدیجة 17000852 جید1207.50  بـحماد تسابیت25-10-1998

بومیدونة   براھیم 17000826 قریب من الجید1306.50  بـالنعامة09/11/1998

شقراني   دلیلة 17000832 جید1407.30  بـبني عباس31/08/1999

بكراوي   یاسر 17000850 جید جدا1508.60  بـحاسي القارة24/09/2000

بلخروف   جھاد 17000860 جید1607.90  بـادرار19-08-2002

بقباق   حنان 17000831 جید1707.80  بـادرار28/08/2002

رزقي   خلود 17000842 جید جدا1808.60  بـالقرارة23/01/2003

حضري   خیر الدین 17000854 جید1907.50  بـادرار24/02/2003

عیدات   سلسبیل 17000901 جید جدا2008.80  بـادرار17/02/2002

عنابي   رفیق 17000892 جید جدا2108.30  بـالمدیة16/04/2002

بوعالم   رضوان 17000889 جید جدا2208.30  بـسیدي بلعباس23-04-2002

یوسفي   یونس 17000876 جید2307.30  بـادرار10-08-2002

عمراني   ریان 17000886 مقبول2405.70  بـحاسي ماماش13/09/2002

340من23:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ابي ذر الغفاري | الذكور ادرار  | 010118: المؤسسة  

باخو   یوسف اسالم 17000880 قریب من الجید2506.70  بـادرار29/12/2002

باناصر   طارق 17000905 جید2607.90  بـادرار21/01/2003

مربوح   محمد 17000701 مقبول2705.90  بـادرار25/06/1999

بوزیان   لیلة 17000697 جید جدا2808.30  بـادرار01/04/2002

فاضلي   نصر الدین 17000689 جید2907.60  بـادرار01/05/2002

مرموري   منى 17000673 جید جدا3008.60  بـادرار09/11/2002

الھامل   نور الھدى 17000694 قریب من الجید3106.20  بـادرار20/01/2003

میدوني   اسماء 17000804 جید جدا3208.40  بـادرار06/01/2002

عطوات   اروى 17000801 جید جدا3308.60  بـادرار27/03/2002

اوسنة   ابراھیم 17000785 جید جدا3408.30  بـادرار29-05-2002

بوزیان   احمد 17000797 جید3507.40  بـادرار07/12/2002

لكبیر   عبد العزیز 17001001 جید3607.60  بـادرار02/02/2001

عزاوي   عبد الحمید 17000986 جید جدا3708.00  بـادرار27/12/2001

قبلي   عبد المجید 17000979 جید جدا3808.10  بـادرار25/04/2002

یوسفي   عائشة 17000973 جید3907.50  بـادرار18/08/2002

بوسوماح   عبد العزیز 17001002 جید4007.60  بـسیق11/10/2002

اعومري   سیف الدین 17000930 جید جدا4108.40  بـادرار11/01/2002

رزوقي   علي 17000958 جید جدا4208.70  بـادرار22/01/2002

تونسي   صھیلة 17000945 جید4307.00  بـادرار15/02/2002

ساوس   سھام 17000943 جید جدا4408.70  بـاالبیض سید الشیخ15/06/2002

بودنة   صفاء 17000940 جید جدا4508.30  بـادرار03/11/2002

بوحوس   صوفیا 17000947 جید4607.80  بـالحراش04/12/2002

340من24:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | امحمد الشریف اوالد علي  | 010119: المؤسسة  

بن علي   وھیبة 17001053 جید107.20  بـادرار22-03-2002

معطا اهللا   لطیفة 17001055 جید207.40  بـتمیمون23-03-2002

بوعكاز   فاطمة الزھراء 17001025 مقبول305.30  بـادرار04-07-2002

بن عابد   محمد الشریف 17000729 قریب من الجید406.90  بـادرار06-03-2001

یوسفي   محمد عادل 17000738 جید507.00  بـادرار23-01-2002

بن الطیبي   محمد العید 17000731 مقبول605.30  بـادرار22-02-2002

عثمان   ام الخیر 17000759 مقبول705.30  بـادرار05-09-2002

مومني   مصطفئ 17000752 جید807.20  بـادرار14-10-2002

ضراوي   جمیلة 17000835 مقبول905.50  بـادرار28-04-2001

بن الدین   یاسین 17000846 مقبول1005.00  بـادرار18-08-2001

بن عابد   خدیجة 17000853 جید1107.40  بـادرار29-04-2002

صالحي   خالد 17000844 قریب من الجید1206.70  بـادرار22-09-2002

لعصب   شیماء 17000909 قریب من الجید1306.30  بـادرار01-08-2001

بوعكاز   سناء 17000895 قریب من الجید1406.30  بـادرار02-05-2002

بقلوش   یوسف 17000878 جید1507.30  بـادرار03-05-2002

بن حمادي   یونس 17000875 قریب من الجید1606.50  بـادرار09-08-2002

نواري   رقیة 17000891 جید1707.50  بـادرار13-05-2003

بومحروق   لیلى 17000698 مقبول1805.40  بـادرار23-09-2001

بن العریة   نبیلة 17000682 جید جدا1908.50  بـادرار07-06-2002

موالي علي   اسماء 17000806 مقبول2005.60  بـتمراست22-08-2002

عبد الكریمي   امال 17000772 قریب من الجید2106.70  بـادرار18-09-2002

حمودین   انس 17000773 مقبول2205.80  بـبغداد26-09-2002

لبان   اسامة 17000809 جید2307.60  بـادرار26-12-2002

حمیمد   عبد الكریم 17000996 مقبول2405.70  بـادرار25-04-2002

340من25:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ابي ذر الغفاري | امحمد الشریف اوالد علي  | 010119: المؤسسة  

عبو   عبد الكمال 17000995 جید2507.20  بـادرار15-07-2002

خرشف   عبد الرحمان 17000993 جید2607.60  بـتلمسان08-08-2002

مرمي   عبد الحمید 17000987 قریب من الجید2706.70  بـادرار15-09-2002

اوالد البكاي   عبد اهللا 17000984 مقبول2805.00  بحكم بـمالي2003

بومحروق   سھیلة 17000944 جید2907.60  بـادرار12-12-1999

بن موالي   سعاد 17000937 جید3007.00  بـادرار20-06-2001

قاسمي   صراح 17000931 مقبول3105.90  بـادرار19-01-2002

اداوعلي   سید احمد 17000926 قریب من الجید3206.20  بـفنوغیل13-03-2002

بن عابد   زینب 17000923 جید3307.80  بـادرار29-04-2002

داخلي   زكریاء 17000936 جید3407.60  بـادرار12-07-2002

العرابي   شریفة 17000934 جید جدا3508.20  بـادرار19-07-2002

بن الشیخ   سعید 17000938 جید3607.40  بـاوالد براھیم05-01-2003

340من26:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | االنتفاضة  | 010120: المؤسسة  

قاسمي   فاروق 17001022 مقبول105.50  بـادرار26-02-2002

لونیس   ھبة اهللا 17001037 قریب من الجید206.90  بـادرار09-03-2002

مزیان   فاطمة الزھراء 17001054 مقبول305.00  بـادرار07-11-2002

بن عامر   ھبة اهللا 17001038 ممتاز409.20  بـادرار10-11-2002

حریرش   ولید 17001047 جید507.80  بـالدویرة19-11-2002

سھولي   ھالة 17001031 قریب من الجید606.60  بـادرار22-03-2003

عدو   امل یاسمین 17000760 جید جدا708.70  بـادرار13-11-2002

فنیش   محمد ریان 17000736 جید807.70  بـادرار25-12-2002

میلودي   محمد نور االسالم 17000724 ممتاز909.10  بـوھران03-02-2003

سوداني   محمد ریان 17000737 جید1007.80  بـعین تموشنت09-01-2004

بوعمي   یاسین 17000845 جید جدا1108.40  بـباب اهللا سالي02-08-2001

یحیاني   یاسین 17000847 جید1207.30  بـادرار04-09-2001

عزوق   اغیالس 17000824 جید جدا1308.70  بـادرار03-06-2002

بن یحي   یحي 17000851 جید جدا1408.40  بـادرار26-06-2002

بوسندة   حفصة 17000859 جید جدا1508.50  بـسیدي بلعباس02-09-2002

قرزو   رضوان 17000888 جید1607.70  بـادرار14-03-2002

سلیماني   زین الدین 17000911 جید1707.20  بـادرار21-02-2003

اسباغو   نسرین 17000690 جید1807.60  بـادرار15-01-2002

غزالوي   أحمد 17000705 جید جدا1908.60  بـادرار18-05-2002

نور   نورھان 17000695 مقبول2005.20  بـحجوط20-05-2002

بن حیدي   نرمال زھرة 17000684 جید جدا2108.80  بـسبدو15-06-2002

بن سماعیل   امحمد 17000775 قریب من الجید2206.00  بـزوایة كنتة27-05-2001

تراكت   ایمن 17000788 جید جدا2308.50  بـادرار29-03-2002

بوسعید   ایناس 17000794 جید جدا2408.80  بـادرار30-05-2002

340من27:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ابي ذر الغفاري | االنتفاضة  | 010120: المؤسسة  

بوكراع بطیب   اسماء 17000807 قریب من الجید2506.00  بـحمام بوحجر10-09-2002

سعیدي   ادم یونس 17000787 جید جدا2608.10  بـادرار07-11-2002

موالي الزین   ایوب 17000800 قریب من الجید2706.50  بـادرار18-11-2002

قصیس   ایات خدیجة 17000798 جید2807.10  بـادرار20-12-2002

بلعیمش   عبد الرحمن 17000991 جید جدا2908.00  بـالسوقر23-08-2002

موالي   عز الدین 17001008 مقبول3005.60  بـادرار30-08-2002

قاسمي   عبد الباسط 17000985 قریب من الجید3106.70  بـادرار13-12-2002

عبد الحق   عباس 17000976 جید جدا3208.30  بـادرار16-01-2003

شبوب   عالء الدین االمین 17000957 جید جدا3308.00  بـوھران21-11-2002

340من28:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | االشعري  | 010121: المؤسسة  

بلعربي   إیمان 17001041 جید107.70  بـأدرار04-04-2002

مسلم   إیمان 17001042 جید جدا208.90  بـأدرار10-07-2002

فارنخلة   وسیلة 17001051 جید307.80  بـوھران05-08-2002

باعلي   ھاجر 17001035 قریب من الجید406.40  بـأقروت07-12-2002

عبد الدایم   مروى 17000749 ممتاز509.10  بـأدرار28-02-2002

بندیر   مصطفى 17000751 جید جدا608.80  بـأدرار03-06-2002

ناجمي   یاسین 17000848 قریب من الجید706.80  بـادرار18-08-2002

رمضان   حمو 17000840 جید807.50  بـبنورة02-10-2002

دیداوي   اكرام 17000823 قریب من الجید906.90  بـأدرار18-11-2002

ابي ھریرة   مامة 17000680 جید جدا1008.50  بـأدرار08-11-2002

بن بابا   عبد الرحمن 17000990 قریب من الجید1106.10  بـتسابیت12-03-2002

عبد الجلیل   عید الجلیل 17001007 جید1207.10  بـسیدو29-06-2002

بن دیدي   سیدي عثمان 17000929 مقبول1305.30  بـأدرار03-02-2002

دھیب   طیب 17000925 جید1407.30  بـعین تموشنت16-07-2002

نواري   كمال 17000948 جید1507.00  بـأدرار19-08-2002

340من29:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابي ذر الغفاري | مناد امحمد  | 010122: المؤسسة  

حلیفي   فاطمة الزھراء 17001026 جید107.00  بـادرار26-08-2002

أقاسم   حمزة 17000839 قریب من الجید206.40  بـادرار05-11-2001

حمادي   بوجمعة 17000828 جید307.30  بـادرار04-04-2002

سماحي   حسام الدین 17000856 قریب من الجید406.90  بـاالبیض سیدي الشیخ17-08-2002

دوكي   یونس 17000874 مقبول505.50  بـاوالد علي27-01-2000

شرفاوي   رقیة 17000890 مقبول605.10  بـادرار30-01-2001

لمقدم   سارة 17000903 قریب من الجید706.00  بـادرار03-08-2001

نبو   طاھر 17000906 مقبول805.10  بـادرار15-09-2001

شایب   رانیة 17000883 قریب من الجید906.80  بـاوالد علي02-01-2002

رحمان   خولة 17000872 جید جدا1008.20  بـادرار12-10-2002

مبروكي   أمین 17000677 جید1107.30  بـادرار17-06-2000

بوغردة   محمد 17000704 قریب من الجید1206.20  بـادرار13-03-2002

بطي   ماریة 17000681 مقبول1305.50  بـادرار24-08-2002

الدھبي   امحمد 17000776 قریب من الجید1406.00  بـادرار22-01-2002

الكوز   الھام 17000782 قریب من الجید1506.00  بـادرار21-07-2002

عوماري   اروئ 17000802 جید جدا1608.30  بـادرار13-08-2002

ھزیل   امیرة 17000778 مقبول1705.10  بـبنورة06-11-2002

قادري   عبد الحق 17000988 جید جدا1808.20  بـادرار13-10-2002

بن دحمان   فؤاد 17001011 قریب من الجید1906.90  بـادرار14-01-2003

حمیلي   عبد المعز 17000981 جید2007.20  بـادرار24-02-2003

بلعریبي   سرین منار 17000932 جید جدا2108.10  بـقسنطینة30-10-2002

340من30:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | بریك عبد القادر  | 010125: المؤسسة  

األزاوي   إبراھیم  بن محمد 17001518 قریب من الجید106.40  بحكم بـالحي الغربي2000

بن دریس   وفاء 17001530 مقبول205.40  بـأدرار17-04-02

غیتاوي   ھاجر 17001515 جید جدا308.80  بـأدرار11-07-02

بن خلیفة   ھدیل 17001521 قریب من الجید406.10  بـأدرار07-09-02

صویدق   إكرام 17001527 مقبول505.80  بـأدرار02-02-03

لھاللي   علي 17001421 قریب من الجید606.10  بـأدرار21-11-01

أبوزو   عائشة 17001435 جید707.60  بحكم بـأدرار2002

لھاللي   الحاج 17001233 مقبول805.00  بـأدرار03-01-00

التوجي   الشریفة بنت بوبكر 17001245 جید جدا908.00  بحكم بـأدرار2002

الطیبي   المھدي 17001230 مقبول1005.30  بـأدرار06-06-02

غیتاوي   الحسان 17001234 مقبول1105.90  بـأدرار16-10-02

التوجي   الحوسین 17001236 جید1207.70  بـأدرار26-12-02

العمراني   الحسین 17001235 قریب من الجید1306.70  بحكم بـحیبوق ما لي2003

لمصادفة   جمعة 17001283 جید1407.90  بـأدرار15-02-02

بلخیرات   حیاة 17001295 مقبول1505.90  بـتیسمسیلت12-04-02

حماوي   عبد العزیز 17001473 قریب من الجید1606.70  بـأدرار21-06-01

االزام   فاطمة 17001485 قریب من الجید1706.60  بحكم بـأدرار2002

غیتاوي   عبد الرحمن 17001467 قریب من الجید1806.60  بـأدرار05-03-02

التوجي   فاطمة بنت البكاي 17001491 جید جدا1908.00  بـأدرار25-03-02

التوجي   فرحات 17001497 مقبول2005.90  بـأدرار20-07-02

عقباوي   عیشة 17001477 قریب من الجید2106.30  بحكم بـتندوف2003

دادو   مریم 17001193 جید2207.60  بـأدرار10-07-02

غسال   زكریاء 17001394 مقبول2305.30  بـأدرار06-09-98

صبراوي   كریم 17001403 جید2407.80  بـأدرار01-12-2001

340من31:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | بریك عبد القادر  | 010125: المؤسسة  

غرابي   سھیلة 17001398 جید جدا2508.30  بـأدرار02-08-02

بن دریس   شریف 17001387 قریب من الجید2606.60  بـأدرار19-12-02

340من32:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | ابوعبیدة بن الجراح  | 010126: المؤسسة  

رقادي   إبراھیم 17001517 قریب من الجید106.20  بـأدرار04-08-01

العمراني   عمار 17001419 مقبول205.10  بحكم بـأدرار2001

طمري   اللة 17001077 مقبول305.00  بـأدرار03-01-99

دھمة   ماریة 17001082 جید جدا408.00  بـمتلیلي24-06-02

بوسعید   أم الخیر 17001064 قریب من الجید506.70  بـأدرار05-10-02

لمصادفة   محمد اآلمین 17001147 مقبول605.10  بحكم بـأدرار2001

طیني   محمد لمین 17001143 قریب من الجید706.20  بحكم بـأدرار2002

سعیدي   أیمن أسامة 17001116 قریب من الجید806.00  بـبشار22-08-02

دادو   بادي 17001266 جید907.90  بـتھقارت02-06-01

كرزازي   حنان 17001278 قریب من الجید1006.80  بـأدرار05-02-02

لمصادفة   دنیا 17001280 جید1107.00  بـبشار13-10-02

لحبوس   عبد الرحمن 17001464 جید1207.00  بـأدرار15-07-99

عقباوي   عقیدة 17001479 قریب من الجید1306.60  بـأدرار15-10-01

لنصاري   میلودة  بنت 17001179 جید1407.80  بحكم بـأدرار1999

لنصاري   أسامة 17001202 قریب من الجید1506.60  بـأدرار23-06-01

كرزازي   مریم 17001190 مقبول1605.20  بـأدرار05-07-01

طاطي   میمونة 17001175 قریب من الجید1706.30  بـأدرار15-11-01

عقباوي   مخطار 17001185 مقبول1805.20  بـأم العسل20-07-02

رشید   أسامة 17001203 مقبول1905.10  بـأدرار19-08-02

عقباوي   زھرة 17001400 جید2007.80  بـأدرار17-10-01

إیزاوي   شریفة 17001389 قریب من الجید2106.40  بحكم بـأدرار2002

العمراني   زھرة 17001401 مقبول2205.30  بـأدرار16-08-02

عقباوي   سیدأحمد 17001381 قریب من الجید2306.20  بـأدرار01-10-02

عمراني   زینب 17001369 مقبول2405.10  بـأدرار13-12-02

340من33:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | ابوعبیدة بن الجراح  | 010126: المؤسسة  

رزوق   حفصة 17001324 قریب من الجید2506.90  بـأدرار26-07-02

بلبا لي   سالمة 17001342 مقبول2605.40  بـسبھا28-09-02

بن تركي   رضوى 17001331 قریب من الجید2706.20  بـأدرار22-12-02

340من34:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | بربع  | 010127: المؤسسة  

التوجي   أمحمد 17001072 مقبول105.40  بـتمنراست20-08-2000

التوجي   أمال 17001067 مقبول205.20  بـأدرار03-12-00

بوحجر   نانة 17001084 جید307.70  بـأدرار15-10-01

بن تواتي   نسیبة 17001093 قریب من الجید406.30  بـبربع13-04-2002

مشري   أم الخیرات 17001065 ممتاز509.00  بـأدرار07-11-2002

بلحاج   مینة 17001117 مقبول605.90  بـأدرار07-11-02

التوجي   الشریفة 17001244 قریب من الجید706.40  بـأدرار19-12-02

عقباوي   حنان 17001277 جید جدا808.00  بـأدرار24-11-01

خنقو   اكرام 17001264 جید جدا908.30  بـأدرار14-04-02

التوجي   فاطمة 17001486 جید1007.80  بـأدرار07-02-02

ماكني   أسماء 17001198 جید1107.00  بـأدرار16-11-00

تاخفیفي   مریم 17001191 مقبول1205.20  بـبربع27-07-01

التوجي   لحسن 17001184 مقبول1305.30  بـأوقدیم24-10-01

براھمي   أیوب 17001188 جید1407.20  بـأدرار05-05-2002

التوجي   أسماء 17001200 قریب من الجید1506.90  بـأدرار09-06-02

التوجي   زینب 17001364 مقبول1605.40  بـأدرار21-07-00

التاجي   شریفة 17001391 مقبول1705.50  بـأوقدیم13-07-02

بوحجر   زینب 17001368 قریب من الجید1806.80  بـأدرار08-11-02

بوشنتوف   حفصة 17001323 مقبول1905.00  بـأدرار18-03-02

340من35:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | المجاھد  | 010128: المؤسسة  

فرجاني   إسالم 17001522 قریب من الجید106.10  بـالمدیة01-06-01

جعفري   ھاجر 17001514 قریب من الجید206.00  بـأدرار10-06-02

حمودي   إشراق 17001523 قریب من الجید306.10  بـأدرار09-08-02

لحرش   وفاء 17001532 جید407.00  بـأدرار22-12-02

صغیر   إنتصار 17001538 قریب من الجید506.00  بـأدرار12-01-03

عیمش   ولید 17001528 قریب من الجید606.50  بـتیمیمون28-01-03

عیدي   عبد الجلیل أیمن 17001449 مقبول705.00  بـأدرار06-07-02

بوخاري   عایدة 17001429 قریب من الجید806.20  بـأدغا02-08-02

بوركاب   لبنى 17001083 جید جدا908.30  بـأدرار25-08-02

عبدو   نور الھدى 17001100 مقبول1005.50  بـالحراش01-12-02

حاجي   محمد الھیثم 17001151 مقبول1105.90  بـأدرار29-04-01

معلم   محمد الصالح 17001150 قریب من الجید1206.60  بـأدغا31-07-02

وافي   موسى 17001227 مقبول1305.90  بـأدرار03-05-99

كرزازي   أوسامة 17001226 مقبول1405.00  بـالمطارفة02-01-01

بن العایش   مسعودة 17001217 مقبول1505.80  بـأدغا01-04-02

حساني   موالي عمر 17001224 مقبول1605.80  بـأدرار06-06-02

دحماني   التھامي 17001232 قریب من الجید1706.70  بـأدرار16-09-02

ھرواش   حلیمة 17001281 قریب من الجید1806.40  بـأدرار25-02-01

أوالد جعفري   حیاة 17001296 جید1907.80  بـأدرار13-05-02

زاھوي   دنیا 17001279 جید2007.90  بـأدرار20-05-02

سید أعمر   بشرى 17001270 جید2107.30  بـأدغا02-07-02

بوركاب   بسمة 17001269 قریب من الجید2206.90  بـأدرار27-05-03

العایدي   فاطمة الزھراء 17001489 مقبول2305.50  بـأدرار18-02-02

حما   فاطمھ 17001492 قریب من الجید2406.50  بـأدرار11-12-02

340من36:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | المجاھد  | 010128: المؤسسة  

سالمي   عبد القادر جواد 17001472 مقبول2505.80  بـأدرار01-01-03

أوالد جعفري   عبد القادر 17001471 جید جدا2608.60  بـأدرار12-01-03

سالمي   آیة 17001180 جید2707.30  بـأدرار14-05-01

العایدي   میلودة 17001178 جید2807.70  بـأدرار17-05-02

بلعروسي   محمد عبد اهللا 17001171 جید2907.50  بـرقان23-05-02

لیمام   محمد عالي 17001169 قریب من الجید3006.20  بـتندوف17-09-02

سعودي   مراد 17001189 جید جدا3108.30  بـأدرار20-09-02

محیریز   مروة 17001196 جید جدا3208.20  بـأدرار24-09-02

داود   أسماء 17001201 جید3307.50  بـأدرار12-11-02

حنین   زھیر 17001399 قریب من الجید3406.40  بـأدرار07-02-00

بلبالي   زینب 17001365 قریب من الجید3506.30  بـأدرار26-08-00

مسعودي   سیف االسالم 17001384 مقبول3605.90  بـأدرار29-03-02

عبدو   سھیلة 17001397 مقبول3705.40  بـأدرار29-03-02

زیرق   ریم 17001329 مقبول3805.40  بـأدرار03-02-01

حاجي   سارة 17001344 مقبول3905.70  بـقصبة القاید14-11-02

سید أعمر   حفصة 17001325 قریب من الجید4006.20  بـأدرار15-11-02

340من37:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | زكري عمر  | 010129: المؤسسة  

زكري   عبد اهللا 17001441 مقبول105.50  بـأدرار04-12-97

عیشاوي   كوثر 17001416 جید207.10  بـأدرار09-11-01

طا ھري   عمر 17001426 قریب من الجید306.90  بـأدرار07-07-02

یعیش   منیر 17001068 قریب من الجید406.60  بـبشار17-05-99

العربي   أما ل 17001066 جید507.40  بـأدرار06-06-02

كرومي   نفیسة 17001095 مقبول605.60  بـأدرار05-07-02

رقادي   مادینة 17001081 جید707.20  بـأدرار03-12-02

طیقاني   محمد 17001132 مقبول805.00  بـأدرار11-04-02

بالوي   محمد البشیر 17001149 قریب من الجید906.50  بـأدرار18-05-02

طا ھري   محمد البركة 17001148 جید1007.00  بـأدرار07-07-02

طیقا ني   الشریف 17001242 قریب من الجید1106.20  بـأدرار31-08-02

إبیاق   بوجمعة 17001273 جید1207.10  بحكم بـأدرار2002

شرفي   دیالن 17001292 مقبول1305.90  بـتیزي وزو03-01-02

كرومي   حمیدة 17001282 جید جدا1408.10  بـأدرار19-01-2002

فوندو   عبد العزیز 17001474 جید1507.60  بـأدرار31-08-01

كیوص   فتیحة 17001494 قریب من الجید1606.70  بـأدرار27-10-01

حمادو   ھاجر 17001503 جید جدا1708.00  بـأدرار13-04-02

طواھریة   فداء 17001495 قریب من الجید1806.80  بـأدرار14-04-02

كیوص   عبد العزیز 17001475 قریب من الجید1906.50  بـأدرار26-08-02

زلبیط   عبد الرحیم 17001468 مقبول2005.00  بـأدرار30-12-02

نشمي   أسماء 17001197 مقبول2105.90  بـأدرار17-06-00

موساوي   أسماء 17001199 مقبول2205.40  بـأدرار29-03-02

شاشوا   محمد عبد اهللا 17001170 قریب من الجید2306.10  بـأدرار08-04-02

ترسوبي   محمد یوسف 17001166 قریب من الجید2406.00  بـأدرار24-07-02

340من38:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| عمر بن عبد العزیز | زكري عمر  | 010129: المؤسسة  

كبیر   سراج 17001385 قریب من الجید2506.80  بـأدرار07-11-98

قاسمي   كلتوم 17001402 قریب من الجید2606.60  بـأدرار10-11-01

ملوكي   صفاء 17001395 قریب من الجید2706.00  بـأدرار06-12-01

بوشرى   شریفة 17001390 جید جدا2808.70  بـأدرار02-04-02

زنا ني   زینب 17001370 قریب من الجید2906.60  بـأدرار06-09-03

بن عثمان   شیمة 17001350 قریب من الجید3006.10  بـأدرار11-03-01

كرومي   رقیة 17001332 قریب من الجید3106.60  بـأدرار24-11-01

سعیدي   حوریة 17001326 مقبول3205.70  بـأدرار10-07-02

340من39:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ھیباوي | االمام الحسین  | 010132: المؤسسة  

نورالدین   كوثر 17001780 جید جدا108.10  بـسبدو27-11-01

عطوات   سھیلة 17001775 جید207.30  بـزاویة كنتة26-01-02

بو عیشة   سوسن 17001779 قریب من الجید306.50  بـأدرار18-04-02

الغول   زین الدین 17001761 جید جدا408.50  بـأدرار06-11-02

حالة   سمیة 17001749 جید جدا508.00  بـأدرار12-02-03

معلم   شیماء 17001760 مقبول605.90  بـأدرار24-02-03

جوان   أمینة 17001556 مقبول705.60  بـمثلیلي02-02-02

بن حسان   محمد الفاتح 17001621 مقبول805.40  بـأدرار05-03-2002

موالي   أیوب عمر 17001631 جید907.90  بـأدرار09-03-02

حابت   مایة غادة 17001560 جید1007.70  بـأدرار29-03-02

حمیم   نسرین 17001570 جید1107.80  بـأدرار06-04-02

حیدة   نور الھدى 17001577 قریب من الجید1206.90  بـأدرار03-05-02

بلبا لي   محمد لطفي 17001613 جید جدا1308.20  بـأدرار08-05-02

الحاج موسى   أما ل 17001544 جید1407.00  بـغردایة01-06-02

حلواط   أبوبكر 17001574 جید1507.80  بـأدرار11-08-02

عمري   منیرة 17001551 جید جدا1608.60  بـأدرار16-08-02

حمدوا   أنفا ل 17001553 قریب من الجید1706.30  بـالبلیدة22-09-02

بن حسان   محمد األمین 17001616 قریب من الجید1806.80  بـأدرار25-09-02

مزلي   آدم 17001579 مقبول1905.30  بـسطیف27-10-02

بوظفر   محمد 17001602 جید2007.40  بـمتلیلي22-11-02

زاجلو   محمد الصالح 17001620 مقبول2105.90  بـأدرار24-12-02

سیال   منال 17001549 جید جدا2208.20  بـأدرار09-01-03

عیساوي   منا ل 17001546 جید جدا2308.10  بـالواتة01-09-03

زیدان   محمد 17001605 جید2407.80  بـأدرار03-09-03

340من40:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ھیباوي | االمام الحسین  | 010132: المؤسسة  

منصوري   یونس 17001713 مقبول2505.20  بـأدرار14-11-00

قري   یاسر 17001703 جید جدا2608.70  بـأدرار28-01-02

بن زیطھ   سلمى 17001728 قریب من الجید2706.30  بـأدرار27-04-02

بن علي   رومیسة 17001727 جید2807.10  بـأدرار09-05-02

الشیخ بوبكر   خولة 17001712 جید2907.80  بـأدرار21-05-02

بلبشیر   خدیجة 17001707 قریب من الجید3006.20  بـأدرار30-07-02

رمضاني   خا لد 17001699 جید3107.90  بـأدرار03-08-02

كبیر   رباب 17001721 جید جدا3208.30  بـتندوف10-10-02

موساوى   فاطمة الزھراء 17001912 جید3307.40  بـفنوغیل09-01-2002

بوظفر   إكرام 17001902 قریب من الجید3406.30  بـأدرار29-04-02

مباركي   ھشام 17001901 قریب من الجید3506.80  بـأدرار04-05-02

أعلي   ھاشم 17001894 مقبول3605.60  بـأدرار07-06-02

قطاف   وسام سارة 17001903 مقبول3705.50  بـأدرار21-08-02

دحو   وفاء 17001906 مقبول3805.30  بـأدرار30-10-02

یوسفي   مصطفى 17001651 مقبول3905.40  بـأدرار20-01-01

مسلم   مریم 17001644 جید جدا4008.10  بـأدرار08-12-01

حلواط   مونیة 17001657 جید جدا4108.20  بـأدرار14-08-02

شنافة   مریم 17001645 مقبول4205.90  بـحمام بوحجر28-08-02

بللعما   ایما ن 17001666 جید4307.70  بـأدرار17-11-02

شھرة   بشرى 17001673 قریب من الجید4406.30  بـالشلف21-12-02

مسعودي   تقي الدین 17001674 جید4507.20  بـأدرار02-01-03

بلبا لي   بشیر 17001672 جید4607.70  بـأدرار06-02-03

عبونة   عبد العزیز 17001847 مقبول4705.90  بـغردایة26-01-02

فوزي   فاطمة نور 17001857 جید جدا4808.90  بـتیبازة13-08-02

بن رموقة   عبدالحفیظ 17001849 جید جدا4908.70  بـورقلة04-10-02

الضب   فاطمة الزھراء 17001866 جید جدا5008.60  بـأدرار28-10-02

منصوري   فافا یاسمین 17001868 ممتاز5109.00  بـأدرار02-11-2002

كرفوح   فا طمة الزھراء 17001855 جید جدا5208.60  بـأدرار21-05-03

عاشور   عبد الرؤوف 17001820 جید5307.10  بـاألغواط10-11-01

340من41:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ھیباوي | االمام الحسین  | 010132: المؤسسة  

سعیدي   عثمان 17001808 جید5407.80  بـبودة18-06-02

عدون   عبد الرزاق 17001825 جید جدا5508.30  بـأدرار06-07-02

الیماني   عائشة 17001805 جید5607.80  بـأدرار20-07-02

بلعابد   عبد القادر 17001833 قریب من الجید5706.80  بـأدرار30-08-02

طواھریة   عبد المجید 17001814 قریب من الجید5806.60  بـأدرار26-02-03

340من42:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ھیباوي | مالك بن نبي  | 010133: المؤسسة  

عبالوي   سمیة 17001746 جید107.30  بـأدرار06-02-2002

لعلى   صفاء أم الخیر 17001770 قریب من الجید206.90  بـأدرار30-06-2002

حمزاوي   زبیر 17001755 مقبول305.00  بـقصابي أوالد خضیر17-10-2002

نجاع   سیدي علي 17001764 قریب من الجید406.80  بـأدرار06-02-03

رقادي   نبیلة  بنت 17001564 جید507.40  بحكم بـأدرار2000

حكیم   محمد 17001598 قریب من الجید606.10  بـأدرار09-09-01

بن موسى   نعیمة 17001572 جید707.00  بـتیمیمون03-04-02

لغزال   أنفال 17001554 جید جدا808.90  بـبشار21-04-02

لحبوس   ناجم 17001561 قریب من الجید906.50  بـأدرار21-07-02

مسیخ   أدم 17001580 قریب من الجید1006.00  بـأدرار05-01-03

حاج فاتح   یونس ریان 17001716 قریب من الجید1106.60  بـأوالد أوشن08-03-02

طلباوي   یوسف 17001718 جید1207.80  بـأوالد راشد بأوقروت25-07-02

عبیرات   فاطمة 17001909 مقبول1305.20  بـأدرار22-10-2002

عمران   أسامة 17001649 مقبول1405.20  بـعین التونة10-07-02

طالبي   عیسى 17001850 قریب من الجید1506.00  بـأدرار11-03-00

عاشوري   فاطمة الزھراء 17001863 مقبول1605.60  بـأدرار12-05-02

بن دوبة   ھناء 17001874 جید جدا1708.80  بـأدرار11-09-02

بن عبد الكریم   عبد العظیم 17001848 قریب من الجید1806.90  بـأدرار02-01-03

تاركزي   عمر 17001798 قریب من الجید1906.60  بـأدرار29-07-99

المھري   علي  بن 17001797 جید2007.20  بحكم بـالمسترات ما لي2000

منصوري   عبد القادر 17001831 قریب من الجید2106.40  بـأدرار15-06-02

340من43:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ھیباوي | الموشي بوجمعة  | 010134: المؤسسة  

سلمي   سلسبیل 17001751 قریب من الجید106.80  بـبریكة14-07-01

حمدي   شفاء 17001769 مقبول205.90  بـفنوغیل30-05-02

عیشاوي   سھام 17001774 جید307.30  بـأدرار30-05-02

ثامر   عماد رمز الدین 17001783 جید جدا408.10  بـأم البواقي26-11-02

رمظاني   محمد  بن 17001606 قریب من الجید506.50  بحكم بـأدرار2000

بن محمد   أحمد 17001595 مقبول605.70  بـمشریة20-09-00

الحاج قویدر   محمد الیاس 17001618 جید جدا708.30  بـمثلیلي26-04-02

میدوني   منال 17001548 جید جدا808.40  بـأدرار28-07-02

صغیر   نائلة 17001563 جید جدا908.70  بـارزیو20-08-02

شنتیر   محمد أمیر 17001612 جید جدا1008.00  بـأدرار28-09-2002

عنصر   نور الھدى 17001578 جید جدا1108.80  بـأدرار18-11-02

مداني   محمد صالح الدین 17001624 جید1207.70  بـأدرار20-11-02

بوعسریة   محمد إسالم 17001627 جید جدا1308.30  بـتندوف24-03-03

بوحویة   یاسر سماعیل 17001704 جید جدا1408.00  بـمستغانم06-02-02

عوماري   سلیمة 17001733 مقبول1505.20  بـأدرار13-02-02

بن عیدي   رشید 17001725 قریب من الجید1606.80  بـأدرار17-08-02

توات   یاسمین 17001701 جید جدا1708.10  بـالبلیدة16-09-02

رزوقي   سناء ھنادي 17001731 مقبول1805.90  بـوھران21-09-02

مھداوي   خالدیة 17001700 قریب من الجید1906.70  بـأدرار21-10-02

بلخیري   یاسین 17001702 جید2007.60  بـأدرار08-12-02

غانمي   رحان 17001722 جید2107.90  بـأدرار12-12-02

بن السي حمو   صالح الدین 17001730 جید2207.30  بـأدرار14-03-03

بلخیري   حسین 17001709 قریب من الجید2306.40  بـبشار29-03-03

عزیزي   وفاء 17001904 جید2407.10  بـأدرار28-12-01

340من44:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ھیباوي | الموشي بوجمعة  | 010134: المؤسسة  

زقالوي   وفاء 17001905 جید2507.40  بـأدرار14-04-02

عالوي   إنصاف 17001908 جید جدا2608.70  بـبشار27-07-2002

بلخیر   اكرام 17001910 قریب من الجید2706.20  بـبشار22-02-2002

جدیدي   أكرم یوسف 17001654 قریب من الجید2806.40  بـأدرار12-02-02

عالوي بال   احسان 17001667 جید2907.10  بـأدرار03-03-02

بربوشي   أسماء 17001646 جید3007.50  بـأدرار24-05-02

ولدو الحاج   حنا ن 17001681 جید3107.40  بـعین الحمام02-06-02

حفحاف   حنان 17001683 قریب من الجید3206.90  بـتلمسان18-09-2002

سماحي   بوعزة فیصل 17001678 مقبول3305.60  بـابن بادیس14-02-03

بوساعید   فاتح 17001856 مقبول3405.00  بـأدرار28-10-97

بربوشي   فتحي  بن 17001870 جید3507.60  بحكم بـأدرار2000

مداحي   عكاشة یاسین 17001852 جید جدا3608.00  بـسیدي بلعباس25-06-02

بن مشیش   ھاجر 17001882 قریب من الجید3706.10  بـالمنیعة10-07-02

شربیط درویش   عصام 17001851 جید3807.80  بـالقل12-09-02

نیكلو   فاطمة الزھراء 17001865 جید3907.10  بـتیمیمون14-09-02

بلخیري   فؤاد 17001854 جید جدا4008.30  بـأدرار08-12-02

بن عبد الكامل   عبد النور 17001811 جید4107.30  بـأدرار24-04-01

لونیس   عبد الدائم 17001818 جید4207.10  بـأدرار12-09-01

موالي عمار   عبد الحكیم 17001819 جید4307.80  بـمتلیلي20-10-01

سعیدي   عبد القادر 17001829 مقبول4405.60  بـأدرار27-10-01

لبیوض   علي 17001795 جید4507.80  بـباب اهللا سالي دائرة رقان20-01-02

لبدیر   عبد النور 17001812 جید جدا4608.30  بـأدرار22-01-02

340من45:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ھیباوي | بلعور  | 010135: المؤسسة  

ملوكي   سالم 17001752 قریب من الجید106.60  بـكیدال مالي10-05-02

زایر   سھیلة 17001776 جید207.20  بـأدرار28-07-02

لكحل   سھیلة مالك 17001777 جید307.50  بـأدرار23-02-03

رقادي   محمد  بن 17001607 قریب من الجید406.00  بحكم بـأدرار2001

بن محیول   ملیكة 17001558 مقبول505.90  بـوھران20-04-02

صالحي   نادیة 17001562 مقبول605.80  بـأدرار15-06-02

نواصر   أمینة 17001557 جید جدا708.60  بـأدرار14-12-02

معمري   إسالم 17001899 جید807.00  بـأدرار19-11-02

العمراني   حمادة 17001680 مقبول905.00  بحكم بـبرج باجي المختار2001

رقادي   البشیر  بن 17001659 ممتاز1009.00  بحكم بـأدرار2001

عیساوي   فاطمة الزھراء 17001859 قریب من الجید1106.70  بـأدرار15-06-01

معمري   فاطمة الزھراء 17001862 قریب من الجید1206.40  بـأدرار19-02-02

رقادي   عمر  بن 17001800 قریب من الجید1306.10  بحكم بـأدرار1998

لحبوس   عامر 17001802 قریب من الجید1406.90  بحكم بـعین صالح2001

عیشاوي   عائشة 17001803 جید1507.30  بـزاویة الدباغ14-02-02

حجاري   عبد القادر 17001830 قریب من الجید1606.50  بـأدرار01-06-02

العربي الدمي   عائشة 17001806 جید1707.00  بـعین صالح10-08-02

340من46:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ھیباوي  | 300و200المدرسة الجدیدة  | 010136: المؤسسة  

عزیزي   شیماء 17001758 قریب من الجید106.10  بـمغنیة25-08-02

عزوز   محمد لمین 17001610 مقبول205.40  بـأدرار30-09-01

التوجي   مبروك 17001568 قریب من الجید306.60  بـأدرار29-01-02

زویني   اللة خولة 17001559 جید407.90  بـفنوغیل05-02-02

شیباني   محمد 17001600 جید507.40  بـأدرار07-04-02

وطاس   منال 17001547 جید607.60  بـالبلیدة13-05-02

داوي   منیة النفس 17001550 جید707.60  بـأدرار04-06-02

بوعیشة   نصریة 17001571 جید جدا808.30  بـأدرار20-07-02

موالي عمار   أمال ماریا 17001545 قریب من الجید906.00  بـأدرار21-09-02

بن مومن   لیتیسیا 17001628 جید1007.10  بـتیسمسیلت16-10-02

عبدلي   ریاض 17001723 مقبول1105.00  بـتندوف06-10-99

بوزیدي   دھیبة 17001711 جید1207.20  بـموالي العربي31-10-99

لحبق   خیر الدین 17001708 قریب من الجید1306.00  بـأوالد خضیر12-09-00

رقادي   دمیة  بنت 17001695 جید1407.50  بحكم بـأنا فیف كیدال2001

نبو   رباب 17001720 قریب من الجید1506.20  بـكرزاز28-08-02

وزان   حمزة 17001696 مقبول1605.30  بـأدرار01-12-02

مولدي   رانیا 17001719 مقبول1705.20  بـوھران07-03-03

بطاھر   ریحان 17001724 جید1807.70  بـسیق22-04-03

بن المیر   إیمان 17001896 جید1907.10  بـبني عباس13-08-02

إبراھیم   توفیق 17001679 جید جدا2008.60  بـأدرار17-04-02

بوعیشة   مسعودة 17001652 مقبول2105.80  بـحد الصحاري11-07-02

زكري   ھند 17001876 جید2207.10  بـأدرار15-06-01

زقالوي   إناس 17001875 جید2307.70  بـأدرار07-02-02

عیشاوي   ھاجر 17001881 جید جدا2408.30  بـأوالد محمود30-03-02

340من47:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| ھیباوي  | 300و200المدرسة الجدیدة  | 010136: المؤسسة  

جعفري   عباس 17001809 جید2507.30  بـزاویة سیدي حیدا26-01-01

صالحي   عائشة 17001804 جید جدا2608.80  بـتمنراست23-02-02

340من48:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | المنصوریة  | 010138: المؤسسة  

رواحي   عبد الرزاق 17002169 قریب من الجید106.70  بـادرار04/07/1997

العیاشي   وسیلة 17002201 ممتاز209.00  بـالمنصوریة07/01/2002

العیاشي   وسام 17002200 جید307.10  بـالمصوریة09/02/2002

ضیفاني   فاطمة الزھرة 17002193 جید407.40  بـادرار11/08/2002

بن عمراني   مریم 17001953 جید507.90  بـواینة16/01/2002

العیاشي   محمد نجیب 17001944 جید جدا608.10  بـالمنصوریة21/03/2002

بخدا   مریامة 17001956 جید جدا708.40  بـادرار21-05-2002

بوعاللة   امینة 17001981 جید جدا808.20  بـالمنصوریة21/03/2002

بوعاللة   احمد 17001999 جید907.40  بـالمنصوریة05/05/2002

زین   شعیب 17002106 قریب من الجید1006.90  بـادرار29/10/1996

رواحي   سلیم 17002085 قریب من الجید1106.40  بـادرار17/05/2001

سندل   صارة 17002092 جید جدا1208.30  بـنیامي06/04/2002

بخدة   حفصة 17002072 قریب من الجید1306.80  بـالمنصوریة04/12/2002

العیاشي   حسین 17002053 جید1407.90  بـادرار27/06/2001

عقیدي   یاسین 17002043 قریب من الجید1506.80  بـالمنصوریة18/03/2002

مسعود   بھاء الدین 17002028 مقبول1605.60  بـالمنصوریة03/05/2002

العیاشي   اكرام 17002021 جید جدا1708.20  بـادرار08/12/2002

340من49:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | اوالد بوحفص  | 010139: المؤسسة  

باكو   فاطمة الزھراء 17002187 جید107.20  بـبني صاف29/08/2001

رشیدي   فاطمة الزھراء 17002188 مقبول205.10  بـمھدیة03/09/2001

سید اعمر   فاطمة 17002185 مقبول305.00  بـمھدیة10/12/2001

زایكو   عبد القادر 17002175 مقبول405.70  بـاوالد بوحفص27/04/2002

بقادر   قاسم 17002129 مقبول505.60  بـادرار13/11/1998

سید اعمر   صلیحة 17002089 جید607.00  بـمھدیة03/10/1999

عامري   شعیب 17002107 قریب من الجید706.00  بـمھدیة10/07/2000

بقادر   عائشة مباركة 17002132 قریب من الجید806.20  بـاولف20/10/2001

سید عمر   عبد اللطیف 17002139 مقبول905.60  بـمھدیة09/12/2001

بورقباوي   حفصة 17002068 جید1007.20  بـمھدیة31/01/2002

جدالون   عبد المالك 17002135 جید1107.80  بـادرار05/04/2002

بقادر   رحمة 17002080 جید جدا1208.10  بـادرار08/05/2002

بقادر   رمیسة 17002075 قریب من الجید1306.00  بـاوالد بوحفص21/12/2002

بوحصي   حسان 17002051 قریب من الجید1406.60  بـاوالد بوحفص18/05/2000

بریشي   خدیجة 17002048 جید1507.70  بـادرار31/10/2002

340من50:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | زاویة سید البكري  | 010140: المؤسسة  

بكراوي   عبد الغني 17002178 مقبول105.30  بـزاویة سید البكري05/08/2002

بكراوي   محمد 17001937 جید207.00  بـادرار07/06/2000

عودالي   مبروكة 17001926 جید307.90  بـزاویة سید البكري18/08/2000

بانوري   محمد سعید 17001950 مقبول405.00  بـادرار14/06/2001

قبال   نبیلة 17001922 مقبول505.70  بـزاویة سید البكري01/04/2002

عودالي   نفیسة 17001932 قریب من الجید606.40  بـزاویة سید البكري01/06/2002

فضیل   امال 17001979 جید707.40  بـادرار27/01/2000

باحد   یاسین 17002042 قریب من الجید806.30  بـادرار15/10/2000

عبید   حالیمة 17002040 مقبول905.90  بـزاویة سید البكري11/02/2002

عودالي   حیاة 17002046 قریب من الجید1006.70  بـزاویة سید البكري05/06/2002

340من51:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | اوالد براھیم الجدیدة  | 010141: المؤسسة  

حساني   عبد الكریم 17002171 مقبول105.30  بـادرار09/05/2000

بخدا   فاطمة الزھراء 17002192 مقبول205.20  بـادرار15/10/2002

بویبة   محمد مھدي 17001945 جید307.30  بـباب الوادي09/11/2002

بن الشیخ   الیاس 17001983 جید407.10  بـادرار01/01/2002

حاج احمد   الطیب 17001987 جید جدا508.20  بـزاویة كنتة05/07/2002

لغوالي   معاد 17001974 قریب من الجید606.40  بـبنورة23/11/2002

رقادي   عائشة 17002130 جید707.70  بـتریدالت29-11-2001

بكراوي   سید لحسن 17002099 مقبول805.40  بـتیمیمون20/01/2002

اوھیبة   شیخة 17002100 قریب من الجید906.90  بـاوقروت11/04/2002

میموني   سفیان 17002121 مقبول1005.50  بـتریدالت24-04-2002

زایدي   عبد اهللا 17002144 جید1107.30  بـرقان11-05-2002

مومني   ربیعة 17002078 مقبول1205.50  بـادرار06/07/2002

فاتح   رومیسة 17002082 مقبول1305.40  بـاوالد ابراھیم24/07/2002

غرفي   یاسین 17002041 مقبول1405.60  بـادرار17/08/1999

خویض   حذیقة 17002045 جید1507.80  بـاولف07/01/2002

ارجیلوس   بدر الدین 17002024 مقبول1605.00  بـادرار04/09/2002

340من52:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | اوالد براھیم القدیمة  | 010142: المؤسسة  

خیرو   نور الدین 17001934 قریب من الجید106.80  بـاوالد ابراھیم23/03/2002

قریشي   اللة مریم 17001919 مقبول205.20  بـاوالد ابراھیم08/09/2002

ناصر   نصیرة 17001930 جید307.80  بـادرار23/11/2002

دلیمي   المغیلي 17001978 قریب من الجید406.00  بـزاویة كنتة13/04/2002

ھیبة   امیرة 17001986 قریب من الجید506.60  بـادرار11/07/2002

بن الطیب   اكرام 17002007 قریب من الجید606.10  بـادرار23/07/2002

ملحي   مروى 17001970 جید707.40  بـادرار06/08/2002

قریشي   موالي احمد 17001975 مقبول805.50  بـاوالد ابراھیم29/10/2002

بن دیبة   عبد اهللا 17002142 جید907.50  بـتریدالت21/05/2001

معطلھ   عبد النور 17002137 قریب من الجید1006.40  بـادرار30/03/2002

عقیدي   عبد الباسط 17002147 قریب من الجید1106.00  بـتریدالت08/06/2002

باقومة   سوریة 17002125 جید1207.80  بـتریدالت09/07/2002

علیوا   عثمان 17002134 قریب من الجید1306.20  بـادرار22/12/2002

حروشي   صارة 17002094 جید1407.70  بـادرار06/01/2003

بن الشیخ   جمال الدین 17002032 مقبول1505.30  بـاوالد ابراھیم08/12/2001

علیوا   خدیجة مروى 17002049 جید1607.60  بـعین تموشنت13/08/2002

لوناسي   حلیمة 17002035 جید1707.00  بـادرار24/01/2003

نقیلو   اكرام 17002022 قریب من الجید1806.40  بـادرار27/01/2003

340من53:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | اوالد عیسى  | 010143: المؤسسة  

حرزاوي   عبد القادر 17002174 قریب من الجید106.70  بـادرار23/03/2001

بوعافیة   عبد الرحیم 17002168 قریب من الجید206.00  بـادرار29/05/2002

بوعاللة   مباركة 17001921 جید جدا308.40  بـاوالد عیسى29/11/2001

بروكي   ماریة 17001920 جید جدا408.70  بـادرار14/04/2002

بروكي   محمد لمین 17001943 جید507.00  بـادرار10/07/2002

بحاج   محمد االمین 17001946 قریب من الجید606.40  بـاوالد عروسة20/02/2003

باھدي   اسامة 17002004 قریب من الجید706.50  بـاوالد عروسة23/08/2002

مكراوي   شیماء 17002095 جید807.30  بـاوالد عیسى06/11/2000

عصموني   رشید 17002081 مقبول905.60  بـادرار07/06/2002

مدیاني   رمضان 17002076 مقبول1005.30  بـادرار10/11/2002

لعبودي   عبد الحكیم 17002152 مقبول1105.10  بـادرار11/11/2003

مكراوي   حفیظة 17002056 قریب من الجید1206.20  بـاوالد عیسى15/02/2002

عصموني   اكرام 17002019 جید1307.10  بـادرار30/10/2002

340من54:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | ابن خلدون اوالد احمد  | 010144: المؤسسة  

اوالد الموالت   عبد القادر 17002173 مقبول105.70 مالي- بحكم بـغاو1999

حسناوي   فاطمة 17002184 جید207.70  بـادرار15/05/2001

ولد حمو   عتیقة 17002182 جید307.10  بـادرار06/02/2002

شیخاوي   مریم 17001952 مقبول405.50  بـاوالد احمد16-07-1999

مبدوبي   نسیبة 17001927 جید جدا508.00  بـادرار31-01-2002

بخدا   میرة 17001951 جید607.10  بـاوالد احمد29-03-2002

فرجاني   نجاة 17001925 جید707.90  بـادرار07/01/2003

موالتي   امحمد 17001982 جید807.50  بحكم بـادرار2000

بن عمراني   مصطفى 17001971 جید907.00  بـادرار13/10/2001

بخدا   امینة 17001980 قریب من الجید1006.50  بـادرار09/01/2002

بخدا   امیرة 17001985 جید جدا1108.00  بـاوالد احمد29-03-2002

رواحي   موسى 17001977 قریب من الجید1206.20  بـادرار12/08/2002

بوخیرة   الیاس 17001984 قریب من الجید1306.00  بـادرار17/09/2002

غنجوري   مروة 17001969 قریب من الجید1406.80  بـادرار17-02-2003

قیر   عبد اللطیف 17002140 مقبول1505.20  بـادرار18-01-2002

بحاج   شیماء 17002097 مقبول1605.90  بـادرار31/01/2002

الھامل   سیدي موسى 17002101 جید جدا1708.70  بـتیمیمون18-03-2002

حدو   سلیمان 17002088 مقبول1805.80  بـادرار23/03/2002

باصدیق   عبد المالك 17002136 قریب من الجید1906.40  بـادرار07/06/2002

نقیلو   زكریاء 17002103 جید2007.10  بـادرار13/06/2002

بن الدین   سعید 17002118 جید جدا2108.10  بـتسابیت17/11/2002

حسناوي   صارة 17002093 قریب من الجید2206.10  بـادرار26/11/2002

دلیم   عائشة 17002131 جید جدا2308.30  بـاوالد عروسة07/12/2002

عمار   عبد الحكیم 17002151 مقبول2405.20  بـادرار16/12/2002

340من55:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| اوالد براھیم | ابن خلدون اوالد احمد  | 010144: المؤسسة  

ولد حمو   عبد الحق 17002154 مقبول2505.40  بـبشار13/01/2003

لقدوعي   خضرة 17002052 جید2607.00  بـاوالد احمد06/11/1999

بوقلقولة   جمعة 17002038 قریب من الجید2706.20  بـادرار21-12-2001

شیخاوي   یسمینة 17002050 قریب من الجید2806.20  بـادرار10-02-2002

نقیلو   حفیظة 17002057 جید2907.60  بـاوالد احمد23/03/2002

عمار   حكیمة 17002055 جید3007.80  بـادرار16/12/2002

بوقلقولة   یسرى 17002054 مقبول3105.40  بـادرار04-02-2003

340من56:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد براھیم | بني تامر  | 010145: المؤسسة  

بوید   عزیزة 17002183 قریب من الجید106.00  بـادرار23/03/2002

مجبري   مریم 17001954 مقبول205.70  بـفنوغیل23/10/2002

حیاوي   اشواق 17002006 مقبول305.40  بـادرار23/01/2002

بقادر   مروان 17001968 جید407.20  بـادرار09/11/2002

بوید   سعیدة 17002119 قریب من الجید506.90  بـادرار05/01/2002

حویط   عبد اللطیف 17002141 قریب من الجید606.00  بـبني تامر01/04/2002

بونعامة   عبد الرؤوف 17002155 قریب من الجید706.20  بـبني تامر22/07/2002

سید اعمر   كبیرة 17002127 جید جدا808.70  بـبني تامر29/08/2002

جیاللي   خلود 17002039 جید907.00  بـادرار02/03/2002

دمراوي   خدیجة 17002047 قریب من الجید1006.60  بـادرار29/06/2002

بونعامة   حنان 17002034 جید جدا1108.00  بـادرار31/10/2002

340من57:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| میمون | ملوكة  | 010150: المؤسسة  

بلبالي   اسامة 17002233 قریب من الجید106.30  بـادرار05/08/2002

قادري   حنان 17002239 مقبول205.50  بـادرار04/01/2003

بلبالي   رشید 17002250 مقبول305.80  بـملوكة27/01/2003

مومني   وھیبة 17002293 مقبول405.00  بـادرار26/12/2002

340من58:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| میمون | واینة  | 010152: المؤسسة  

بن كوكو   حمزة 17002243 قریب من الجید106.80  بـادرار31/12/2001

محمدي   الزھراء 17002226 جید207.00  بـادرار14/03/2002

بن عمراني   مریم 17002222 مقبول305.40  بـادرار12/08/2002

بكاري   ھاجر 17002291 جید407.20  بـادرار01/01/2002

بن عمراني   سعاد 17002267 جید507.70  بـادرار15/01/2002

رقاب   شیماء 17002264 جید607.10  بـادرار15-03-2002

قاسمي   عمر 17002273 جید707.60  بـادرار12/04/2002

رزاق   شھیناز 17002268 مقبول805.90  بـادرار01/06/2002

نوري   عبد الباقي 17002276 قریب من الجید906.90  بـادرار08/07/2002

جیزمي   فتیحة 17002290 قریب من الجید1006.10  بـادرار23/08/2002

عالوي   كریمة 17002270 جید1107.80  بـواینة22/10/2002

340من59:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| میمون | میمون  | 010153: المؤسسة  

قیلي   حفصة 17002249 مقبول105.80  بـوھران06/10/2002

میموني   عائشة مباركة 17002274 قریب من الجید206.60  بـادرار29/12/2000

میموني   فتیحة 17002289 مقبول305.00  بـمیمون14/10/2001

میموني   وسیلة 17002292 جید407.50  بـادرار04/01/2002

میموني   عبد الرحیم 17002281 مقبول505.10  بـادرار27/02/2002

زكاري   سلیمان 17002263 مقبول605.60  بـالمطارفة04/10/2002

340من60:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| میمون | واینة استصالح  | 010154: المؤسسة  

اوالد دحمان   رقیة 17002251 قریب من الجید106.40  بـواینة20-05-2002

عقباوي   عمر 17002271 قریب من الجید206.90  بحكم بـواینة1999

علیوات   عبد القادر 17002283 جید جدا308.60  بـطلمین15-07-2002

عقباوي   سید اعمر 17002266 قریب من الجید406.40  بحكم بـرقان2003

340من61:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بودة | لقصیبة  | 010155: المؤسسة  

عزیزي   عبد العزیز 17002554 جید107.00  بـادرار06-11-2002

صالحي   ھاجر 17002571 جید جدا208.30  بـبشار26-11-2002

یعیشي   ایوب 17002392 قریب من الجید306.70  بـادرار13-04-2002

بحاج   زینب 17002479 قریب من الجید406.80  بـلقصیبة بودة24-09-2002

سعیدي   شیماء 17002475 قریب من الجید506.70  بـاقلي03-10-2002

سعیدي   عائشة 17002509 قریب من الجید606.70  بـلقصیبة بودة24-05-2001

یحیاني   كریمة 17002507 جید707.20  بـلقصیبة بودة15-01-2002

سعیدي   عبد المحصي 17002518 جید807.60  بـلقصیبة بودة08-03-2002

سعیدي   عبد اهللا 17002521 جید جدا908.30  بـلقصیبة بودة08-03-2002

بلحاج   عبد القادر 17002540 جید1007.10  بـادرار01-06-2002

باحو   عبد الكریم 17002537 جید1107.00  بـادرار15-08-2002

بوشرى   عمر 17002508 قریب من الجید1206.10  بـلقصیبة بودة24-09-2002

بحاج   عباس 17002511 قریب من الجید1306.50  بـادرار17-10-2002

العربي   محمد 17002317 قریب من الجید1406.20  بـادرار10-08-2001

یحیاني   أشرف 17002341 قریب من الجید1506.30  بـأدرار28-02-2002

سرطاق   محمد لمین 17002326 مقبول1605.20  بـلقصیبة بودة17-07-2002

سعیدي   محمد االمین 17002327 جید1707.60  بـلقصیبة بودة14-10-2002

بوشرى   محمد عبد اهللا 17002334 قریب من الجید1806.00  بـلقصیبة16-12-2002

بوعالي   اكرام 17002407 جید1907.30  بـادرار24-09-2002

340من62:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بودة | لغمارة  | 010156: المؤسسة  

مبارك   ھاجر 17002568 مقبول105.50  بـلغمارة ودة19-07-2002

بن عمراني   إكرام 17002573 جید جدا208.30  بـأدرار26-07-2002

بیقة   إكرام 17002574 جید307.00  بـبودة20-12-2002

شدقة   ابتسام 17002380 جید407.70  بـلغمارة بودة07-02-2001

عیاط   الحاج 17002364 قریب من الجید506.50  بـلغمارة بودة23-02-2001

عیاط   ابراھیم 17002385 جید607.60  بـلغمارة17-01-2003

یوسفاوي   زینب 17002478 مقبول705.80  بـلغمارة01-07-2001

سباع   ربیعة 17002454 جید807.70  بـلغمارة28-08-2001

سعیدي   شیماء 17002473 قریب من الجید906.90  بـمغنیة11-09-2001

عزیزي   زین العابدین 17002477 مقبول1005.50  بـلغمارة08-12-2001

كریمي   سمیرة 17002466 جید جدا1108.30  بـلغمارة بودة24-04-2002

سعیدي   زكیة 17002481 مقبول1205.50  بـلغمارة15-01-2003

عنتر   عبد اهللا 17002520 جید جدا1308.00  بـبشار22-11-1996

عیاط   كمال 17002506 قریب من الجید1406.40  بـأدرار03-06-1999

كرومي   عثمان 17002510 قریب من الجید1506.70  بـلغمارة13-10-2000

مبارك   عبد الجبار 17002529 مقبول1605.10  بـأدرار03-01-2003

یعیشي   مریم 17002338 قریب من الجید1706.40  بـأدرار15-10-2000

سباع   مبروك 17002309 قریب من الجید1806.00  بـبودة16-07-2002

كادي   محمد 17002319 جید جدا1908.10  بـلغمارة بودة20-07-2002

حنیني   محمد الھاشمي 17002330 جید2007.90  بـلغمارة21-09-2002

سعیدي   محمد 17002320 قریب من الجید2106.30  بـلغمارة04-10-2002

عزیزي   محمد بدر الدین 17002331 مقبول2205.30  بـأدرار22-11-2002

عزیزي   محمد 17002321 جید جدا2308.00  بـأدرار06-01-2003

بوراس   محمد 17002322 جید2407.40  بـأدرار15-01-2003

340من63:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| بودة | لغمارة  | 010156: المؤسسة  

بلحاج   محمد لمنور 17002323 جید2507.60  بـاغمارة11-03-2003

بلحاج   خالیدة 17002420 جید2607.20  بـلغمارة بودة16-08-2001

بن احمیدة   ثویبة 17002411 قریب من الجید2706.10  بـلغمارة23-01-2003

340من64:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بودة | باخلة  | 010157: المؤسسة  

كرامي   عز الدین 17002559 جید جدا108.00  بـالعماریین10-01-2001

بن بلخیر   عبد الوھاب 17002557 جید207.80  بـادرار13-06-2002

سباع   احمد 17002388 جید307.50 بودة- بـالغمارة 26-10-2000

حموني   موسى 17002356 جید407.60 بودة- بـالعماریین18-09-2001

ملوكي   اسماء 17002393 جید جدا508.30  بـادرار12-12-2001

عامر   لویزة 17002355 جید جدا608.50  بـادرار11-02-2002

سعیدي   الحاج یحي 17002366 جید جدا708.70 بودة- بـالعماریین 05-03-2002

عامر   الیاس عبد الھادي 17002369 جید807.10 بودة- بـبخلة18-10-2002

عامر   عبد المجید 17002516 قریب من الجید906.10 بودة- بـبخلة07-01-1999

حامدي   عبد الباسط 17002523 جید جدا1008.00 بودة-  بـالعماریین 27-08-2001

سعیدي   عبد المنعم 17002512 جید1107.20 بودة-  بـالعماریین 17-02-2002

سعیدي   زولیخة 17002505 جید1207.20 بودة-  بـالعماریین 20-02-2002

حموني   عبد الحمید 17002527 جید جدا1308.50  بـالعماریین02-06-2002

سعیدي   عبد الحفیظ 17002530 جید1407.80 بودة- بـالعماریین21-10-2002

سعیدي   عبد المعز 17002519 جید1507.10 بودة- بـالعماریین08-12-2002

سعیدي   نصیرة 17002312 جید جدا1608.10  بـادرار02-07-2002

عبا   محمد سالم 17002332 جید جدا1708.20 بودة- بـالعماریین18-10-2002

خالقي   یوسف 17002439 جید جدا1808.10  بـادرار19-07-2002

340من65:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بودة | بن دراعو  | 010158: المؤسسة  

تیجاني   فاطمة 17002560 مقبول105.50 بودة- بـزاویة الشیخ 28-02-2001

غوالمي   وفاء 17002577 جید207.40 بودة- بـبندراعو23-03-2002

بورویس   فاطمة الزھراء 17002564 جید307.30 بودة- بـزاویة الشیخ 26-07-2002

شافعي   فاطمة 17002562 جید407.50  بـادرار23-11-2002

بامعروف   فاطمة 17002563 قریب من الجید506.10 بودة- بـزاویة الشیخ01-01-2003

بكاوي   ابراھیم 17002382 مقبول605.70  بـزاویة الشیخ08-07-1997

شافعي   السیدة نفیسة 17002372 جید707.80 ودة- بـزاویة الشیخ20-05-2002

غانمي   الزھراء 17002376 مقبول805.60 بودة- بـبندراعو26-07-2002

بریكة   الھام 17002379 قریب من الجید906.30 بودة- بـبندراعو 20-08-2002

بالوي   احمد یاسین 17002391 مقبول1005.80 بودة- بـبندراعو02-10-2002

كنوي   الشانعة 17002371 جید1107.70 بودة- بـبندراعو08-03-2003

بكاوي   امباركة 17002360 مقبول1205.20  بـزاویة الشیخ09-03-2003

شافعي   رحمة 17002455 مقبول1305.70 بودة- بـزاویة الشیخ 06-06-2001

دائري   سعدیة 17002489 جید1407.50  بـادرار25-09-2001

دیفني   سمیة 17002465 مقبول1505.90 بودة-  بـبندراعو 26-04-2002

صافي   رومیسة 17002460 جید1607.60 بودة- بـزاویة الشیخ09-05-2002

تیجاني   صفاء 17002490 جید جدا1708.20 بودة- بـزاویة الشیخ 25-05-2002

تیجاني   سامیة 17002469 مقبول1805.10  بـزاویة الشیخ25-11-2002

مدیاني   سعاد ھاجر آسیا 17002487 جید جدا1908.00 بودة- بـزاویة الشیخ 11-02-2003

بالوي   عبد الكبیر 17002534 جید2007.80 بودة- بـبندراعو28-05-2002

عزوزي   عبد العزیز 17002542 مقبول2105.10 بودة- بـزاویة الشیخ 16-06-2002

غانمي   عبد المنعم 17002513 قریب من الجید2206.60 بودة- بـبندراعو30-10-2002

شافعي   محمد الكبیر 17002329 مقبول2305.10 بودة- بـزاویة الشیخ 18-03-2001

مھدي   اللة ماما 17002306 جید جدا2408.40 بودة- بـزاویة الشیخ 06-10-2001

340من66:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| بودة | بن دراعو  | 010158: المؤسسة  

دائري   مبروك 17002308 مقبول2505.00  بـادرار25-12-2001

سبیعي   محمد 17002318 جید جدا2608.20  بـادرار17-03-2002

كرزازي   نور الدین 17002315 مقبول2705.90 بودة- بـبندراعو01-04-2002

غانمي   نصرالدین 17002313 قریب من الجید2806.90 بودة- بـبندراعو15-05-2002

دیفني   مبروكة 17002310 مقبول2905.90 بودة- بـبندراعو16-05-2002

صالحي   محمد لمین 17002325 مقبول3005.40 بودة- بـبندراعو10-07-2002

مدیاني   ماما 17002305 جید جدا3108.60 بودة- بـزاویة الشیخ 11-07-2002

دایري   مبارك 17002307 قریب من الجید3206.70 بودة- بـبندراعو14-08-2002

باحمید   محمد عبد الكبیر 17002336 جید3307.60 بودة- بـزاویة الشیخ07-11-2002

بالوي   نور الھدى 17002316 جید3407.30 بودة- بـبندراعو 01-02-2003

عباسي   محمد عبد الكریم 17002337 مقبول3505.80 بودة- بـزاویة الشیخ09-02-2003

بامعروف   حلیمة 17002414 مقبول3605.90 بودة- بـزاویة الشیخ21-11-2001

بامعروف   خدیجة 17002422 قریب من الجید3706.40 بودة- بـزاویة الشیخ02-01-2002

مھدي   حمزة 17002418 مقبول3805.40 بودة- بـزاویة الشیخ 14-01-2002

غوالي   حنان 17002412 مقبول3905.40  بـبندراعو27-02-2002

بامعروف   خدیجة 17002423 قریب من الجید4006.70 بودة- بـزاویة الشیخ23-03-2002

قدوري   خولة 17002433 جید جدا4108.10 بودة- بـبندراعو05-05-2002

بالل   دعاء 17002428 قریب من الجید4206.00  بـادرار16-11-2002

عباسي   جمیلة 17002416 جید4307.90 بودة- بـزاویة الشیخ09-02-2003

340من67:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بودة | بني اللو  | 010159: المؤسسة  

رحموني   فاطمة 17002561 قریب من الجید106.30  بـادرار22-02-2002

عودة   وئام 17002579 قریب من الجید206.20 بودة- بـبني اللو25-11-2002

سنوسي   الیاس 17002368 جید جدا308.10 بودة- بـبني اللو 04-08-2002

حسني   شیماء 17002474 قریب من الجید406.30 بودة- بـبني اللو 30-05-2002

عیشاوي   سفیان 17002492 قریب من الجید506.30  بـادرار13-11-2002

فاضلي   مریم 17002339 قریب من الجید606.80 بودة- بـبني وازل 24-08-2001

رحموني   یوسف 17002440 مقبول705.50 بودة- بـبني اللو 25-09-2002

بربارة   خولة 17002434 مقبول805.60 بودة- بـزاویة الشیخ 13-11-2002

قادري   حفصة 17002431 جید907.50  بـأدرار01-12-2002

عیشاوي   حاجة 17002421 جید1007.50  بـادرار22-12-2002

340من68:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بودة | العالم الجعفري المنصور  | 010160: المؤسسة  

واجي   عدنان 17002558 قریب من الجید106.00  بـزاویة سیدي حیدة02-11-2001

عبد اهللا   عبد الوھاب 17002556 مقبول205.40  بـغرم علي  بودة06-05-2002

براوقي   ھاجر 17002569 جید307.20  بـالمنصور الجدید07-08-2002

عبداوي   ھاجر 17002570 قریب من الجید406.50  بـادرار28-08-2002

عبد اهللا   وسیلة 17002576 قریب من الجید506.70  بـالمنصور بودة23-09-2002

ننار   الزھراء 17002375 جید607.40  بـادرار13-01-2002

جعفري   ایمان 17002386 مقبول705.60  بـادرار28-02-2002

فران   امال 17002358 قریب من الجید806.20  بـادرار20-05-2002

ناجمي   احمد 17002389 جید907.40  بـادرار18-08-2002

بوریشة   ابتسام 17002381 جید1007.90  بـالمنصور بودة21-09-2002

بلعربي   سلیمان 17002464 مقبول1105.20  بـفرم علي بودة02-01-2001

بوریشة   رحمة 17002456 مقبول1205.70  بـالمنصور بودة20-10-2001

فران   شعیب 17002488 قریب من الجید1306.50  بـالمنصور بودة05-04-2002

فوندو   زكریاء 17002484 جید جدا1408.60  بـالمنصور بودة17-07-2002

یحیاوي   سلسبیل 17002467 جید1507.10  بـادرار05-08-2002

برواقي   رجاء 17002457 مقبول1605.20  بـالمنصور الجدید20-09-2002

ضراوي   ریھام 17002458 قریب من الجید1706.10  بـغرم علي25-11-2002

ماطیشي   رومیسة 17002462 مقبول1805.00  بـادرار28-12-2002

واجي   عبد الحمید 17002526 قریب من الجید1906.90  بـزاویة سیدي حیدة09-07-2001

غندور   عبد المجید 17002517 قریب من الجید2006.80  بـالمنصور بودة16-08-2001

بلخیري   عبد العزیز 17002543 جید2107.30  بـادرار20-08-2002

صراوي   عبد الكریم 17002538 قریب من الجید2206.90  بـادرار01-10-2002

مبروكي   عبد الرزاق 17002532 قریب من الجید2306.10  بـادرار05-12-2002

عمیري   محمد الصالح 17002328 جید2407.40  بـادرار04-04-2002

340من69:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| بودة | العالم الجعفري المنصور  | 010160: المؤسسة  

ناجمي   مصطفئ 17002342 مقبول2505.30  بـادرار09-09-2002

یحیاوي   حلیمة 17002413 مقبول2605.10  بـالمنصور  بودة16-12-1996

قاسمي   یمینة 17002417 مقبول2705.70  بـالمنصور بودة27-03-2000

جعفري   اكرام 17002405 مقبول2805.40  بـزاویة سیدي حیدة14-04-2000

كومیسي   یوسف 17002437 مقبول2905.10  بـادرار04-06-2000

340من70:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بودة | بني وازل  | 010161: المؤسسة  

امحمدي   وھیبة 17002578 مقبول105.20 بودة- بـبني وازل 02-07-1999

سالي   إكرام 17002572 مقبول205.70  بـادرار28-11-2001

عبد المالك   ھاجر 17002567 جید307.10 بودة- بـبني وازل 09-04-2002

الزین   فاطیمة 17002565 ممتاز409.10  بـادرار11-04-2002

عمیري   ولید 17002575 قریب من الجید506.50  بـادرار09-08-2002

سودا   عبد الفتاح 17002555 جید607.00 بودة- بـبني وازل 12-09-2002

بوشي   الجیاللي 17002370 مقبول705.70 بودة- بـبني وازل 04-09-2000

لنصاري   مسعودة 17002354 مقبول805.50  بـادرار17-09-2000

حیداوي   العربي 17002378 جید907.30 بودة- بـبني وازل 26-07-2001

قومي   الزھراء 17002374 مقبول1005.70 بودة- بـغرم علي12-10-2001

عمیري   ایمان 17002387 جید1107.40  بـغرم علي12-08-2002

فراج   امین عبد ربي 17002361 جید1207.70 بودة- بـالمنصور 08-09-2002

عمیري   الزھراء 17002377 جید1307.00 بودة- بـغرم علي 13-11-2002

قومي   صفیة 17002493 مقبول1405.30  بـغرم علي13-06-1998

قومي   ساسي 17002470 مقبول1505.90 بودة- بـغرم علي 11-09-2000

عبد المالك   سعاد 17002485 قریب من الجید1606.10  بـبودة29-06-2001

امحمدي   سماح 17002463 قریب من الجید1706.40  بـادرار07-02-2002

محمدي   عبد الكبیر 17002533 قریب من الجید1806.90 بودة- بـحي ھواري بومدین06-09-2000

عبد المالك   عبد الرزاق 17002531 جید1907.00 بودة- بـبني وازل 20-11-2001

قومي   عبد القادر 17002541 جید2007.30 بودة-  بـغرم علي 16-07-2002

عیشاوي   عبد النور 17002515 مقبول2105.50  بـادرار18-10-2002

امحمدي   عبد الجبار 17002528 مقبول2205.60 بودة- بـحي ھواري بومدین 22-10-2002

امحمدي   منیر 17002304 جید2307.30  بـفنوغیل المستشفى13-03-1999

امحمدي   نوال 17002314 قریب من الجید2406.60  بـادرار16-06-2000

340من71:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| بودة | بني وازل  | 010161: المؤسسة  

عیشاوي   محمد عبد المولى 17002335 مقبول2505.60 بودة- بـبني وازل 17-02-2001

بوشي   آسیا 17002340 قریب من الجید2606.50 بودة- بـبني وازل 09-09-2002

محمدي   اكرام 17002406 قریب من الجید2706.90  بـادرار21-12-2001

عیشاوي   یوسف 17002438 قریب من الجید2806.00  بـادرار17-04-2002

قومي   اسامة 17002404 قریب من الجید2906.40  بـادرار28-06-2002

340من72:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تمنطیط | تمنطیط  | 010165: المؤسسة  

جیجي   الحاج 17002649 قریب من الجید106.70  بـتمنطیط15-02-2002

بومدین   الحاج 17002650 جید جدا208.20  بـتمنطیط23-02-2002

بن حاجي   امحمد 17002648 جید جدا308.50  بـتمنطیط04-04-2002

باحمید   احمد 17002665 جید407.80  بـتمنطیط24-06-2002

رابحي   ام الخیر 17002643 جید جدا508.50  بـاوالد الحاج المامون06-08-2002

سودي   حنان 17002678 مقبول605.90  بـتمنطیط23-08-2002

فاتح   اسماء 17002668 جید جدا708.60  بـتمنطیط21-09-2002

موساوي   حنان 17002679 جید807.70  بـتمنطیط04-12-2002

طیبي   فضیلة 17002826 قریب من الجید906.40  بـتمنطیط25-05-2001

منصوري   عبد الرحیم 17002793 مقبول1005.30  بـتمنطیط14-10-2001

بونداري   كنزة 17002751 مقبول1105.50  بـتمنطیط28-10-2001

ناجم   عمر 17002759 قریب من الجید1206.00  بـتمنطیط17-11-2001

سودي   عبد القادر 17002804 مقبول1305.70  بـتمنطیط12-12-2001

جزولي   عادل 17002762 جید1407.00  بـتمنطیط07-01-2002

سلیماني   عبد اهللا 17002770 جید جدا1508.10  بـتمنطیط12-02-2002

زویني   عائشة 17002763 جید جدا1608.30  بـتمنطیط12-04-2002

جیجي   عبد الرحیم 17002795 جید جدا1708.20  بـتمنطیط23-06-2002

باحمید   كریم 17002753 مقبول1805.40  بـتمنطیط24-06-2002

سودي   عبد العاطي 17002810 جید1907.20  بـتمنطیط25-06-2002

حرمة   عبد الناصر 17002765 جید2007.40  بـتمنطیط07-07-2002

محجوبي   عبد القادر 17002805 جید جدا2108.50  بـتمنطیط27-07-2002

الطیبي   عبد الباقي 17002771 جید2207.90  بـتمنطیط06-09-2002

نسامو   زینب 17002740 جید جدا2308.50  بـتمنطیط14-09-2002

بومدین   ھند 17002829 جید2407.50  بـتمنطیط03-11-2002

340من73:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| تمنطیط | تمنطیط  | 010165: المؤسسة  

طیبي   كریمة 17002755 قریب من الجید2506.10  بـتمنطیط04-12-2002

قادري   عبد العالي 17002809 جید جدا2608.60  بـتمنطیط15-12-2002

بونداري   منار 17002592 جید2707.80  بـتمنطیط15-02-2002

حرمة   نصر الدین 17002600 جید جدا2808.00  بـتمنطیط13-03-2002

رمضاني   محمد 17002607 جید جدا2908.00  بـاقبلي05-04-2002

بن نیني   نور الدین 17002605 جید3007.00  بـتمنطیط18-04-2002

نسامو   محمد یاسین 17002616 قریب من الجید3106.00  بـتمنیط25-05-2002

خولدي   أمال 17002590 جید جدا3208.00  بـتمنطیط28-05-2002

بابا   محمد 17002608 جید جدا3308.00  بـتمنطیط02-06-2002

حیداوي   مروة 17002625 جید3407.40  بـتمنطیط20-06-2002

سعید   محمد االمین 17002610 جید3507.10  بـسعیدة02-08-2002

ناجمي   مبارك 17002596 جید3607.20  بـتمنطیط05-09-2002

سودي   سالم 17002723 جید3707.90  بـتمنطیط26-01-2002

بلبركة   سامیة 17002724 ممتاز3809.10  بـتیمیمون28-02-2002

حیداوي   خولة 17002703 جید جدا3908.10  بـتمنطیط02-03-2002

قادري   زینب 17002729 قریب من الجید4006.50  بـتمنطیط26-03-2002

جزولي   رشید 17002712 قریب من الجید4106.20  بـتمنطیط17-05-2002

بلحاج   سمیة 17002718 قریب من الجید4206.80  بـتمنطیط07-09-2002

عبد الخالق   شیماء 17002728 جید جدا4308.80  بـتمنطیط30-09-2002

عمراوي   رجاء 17002709 قریب من الجید4406.40  بـتمنطیط03-10-2002

رابحي   سمیر 17002722 قریب من الجید4506.80  بـتمنطیط27-11-2002

340من74:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تمنطیط | اوالد سیدي وعلي  | 010166: المؤسسة  

بوصالح   حنان 17002676 قریب من الجید106.90  بـاوالد سیدي وعلي27-09-2001

وافي   ام لخیر 17002641 مقبول205.90  بـاوالد سیدي وعلي20-01-2002

فقیھ   اكرام 17002670 مقبول305.20  بـاوالدسیدي وعلي22-09-2002

سودي   ایمان 17002661 مقبول405.50  بـتمنطیط03-10-2002

بوصالح   عبد القادر 17002801 قریب من الجید506.70  بـاوالد سیدي وعلي10-02-2000

زاوكي   عبد العزیز 17002811 مقبول605.60  بـاوالد سیدي وعلي03-04-2000

حمداوي   عبد الكبیر 17002796 قریب من الجید706.10  بـاوالد سیدي وعلي20-09-2000

سالمي   عبد الحكیم 17002779 مقبول805.10  بـاوالد سید وعلي29-07-2001

مخلوفي   عمر 17002760 جید907.20  بـاوالد سیدي وعلي14-01-2002

بالحاج   شرف 17002746 مقبول1005.30  بـاوالد سیدي وعلي13-02-2002

قاسمي   عبد الفتاح 17002812 مقبول1105.10  بـاوالد سیدي وعلي11-03-2002

سلیماني   عبد الرحیم 17002794 جید جدا1208.20  بـتمنطیط26-03-2002

جیجي   عبد الجبار 17002777 جید جدا1308.40  بـاوالد سیدي وعلي02-04-2002

منصوري   عبد الحلیم 17002772 مقبول1405.80  بـتمنطیط12-04-2002

صالحي   سفیان 17002748 مقبول1505.90  بـاوالد سیدي وعلي29-04-2002

صالحي   سیف الدین 17002742 جید جدا1608.00  بـعین الترك09-10-2002

صالحي   غانم عبد الحق 17002761 جید1707.90  بـعین الترك09-01-2003

عمراوي   عبد القادر 17002807 مقبول1805.80  بـتمنطیط09-01-2003

بكري   فاطمة الزھراء 17002823 قریب من الجید1906.60  بـاوالد سیدي وعلي28-01-2003

بكري   عبد القادر 17002808 قریب من الجید2006.60  بـاوالد سیدي وعلي18-03-2003

بوصالح   نور الھدى 17002606 جید2107.00  بـاوالد سیدي وعلي28-11-2001

بكري   منال 17002591 جید2207.50  بـاوالد سیدي وعلي24-02-2002

سودي   مروة 17002624 جید جدا2308.50  بـتمنطیط05-04-2002

بكري   مریم 17002621 جید2407.60  بـاوالد سیدي وعلي11-04-2002

340من75:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| تمنطیط | اوالد سیدي وعلي  | 010166: المؤسسة  

باحو   محمد امین 17002611 قریب من الجید2506.60  بـتمنطیط25-05-2002

قاسمي   صباح 17002726 قریب من الجید2606.90  بـاوالد سیدي وعلي11-07-2001

بافضیل   یونس 17002704 قریب من الجید2706.20  بـاوالد سیدي وعلي05-01-2002

بحراوي   صالح الدین 17002715 قریب من الجید2806.70  بـتمنطیط19-01-2002

مالكي   حلیمة 17002693 جید جدا2908.40  بـتمنطیط08-09-2002

سالمي   حنان خدیجة 17002690 جید3007.70  بـادرار09-10-2002

حفوضي   صالح الدین 17002716 جید3107.60  بـاوالد سیدي وعلي13-10-2002

صالحي   خدیجة 17002699 قریب من الجید3206.00  بـاوالد سیدي وعلي31-01-2003

ناجمي   ھاجر 17002843 مقبول3305.00  بـاوالد سیدي وعلي08-11-2002

340من76:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تمنطیط | اوالد الحاج المامون  | 010167: المؤسسة  

قادرى   الیاس 17002653 مقبول105.50  بـاوالد الحاج المامون03-09-2002

طاھري   عبد اهللا 17002769 جید207.60  بـاوالد الحاج المامون13-11-2001

بكرى   فاطمة الزھراء 17002821 مقبول305.70  بـاوالد سید واعلى11-02-2002

قادري   عبد القادر 17002806 جید جدا408.50  بـاوالد الحاج المامون04-10-2002

زغباط   مروان 17002623 مقبول505.10  بـاوالد الحاج المامون09-03-2002

بن تھامى   حلیمة 17002692 جید جدا608.50  بـاوالد الحاج المامون26-01-2002

قادرى   حوریة 17002705 جید707.10  بـاوالد الحاج المامون17-03-2002

بن تھامى   حیاة 17002697 جید جدا808.70  بـاوالد الحاج المامون12-04-2002

رابحى   سلمى 17002713 قریب من الجید906.80  بـاوالد الحاج المامون26-12-2002

رابحى   سلیم 17002717 قریب من الجید1006.50  بـاوالد الحاج المامون26-12-2002

340من77:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تمنطیط | نومناس  | 010168: المؤسسة  

عزاوي   ابتسام 17002659 مقبول105.90  بـنومناس21-10-2001

بركاوي   عبد الخالق 17002776 قریب من الجید206.10  بـنومناس27-01-1998

بركاوي   عبد القادر 17002802 جید307.70  بـنومناس21-01-2001

یوسفي   عبد القادر 17002803 قریب من الجید406.80  بـنومناس08-04-2001

طالبي   عبد المجید 17002766 قریب من الجید506.30  بـفنوغیل26-01-2002

بن حمي   شریفة 17002745 قریب من الجید606.70  بـنومناس06-05-2002

یوسفي   عبدالحمید 17002814 قریب من الجید706.40  بـنومناس19-05-2002

بوفارس عالوي   اللة دیدي 17002595 مقبول805.50  بـادرار22-12-2000

بكراوي   أسامة 17002626 قریب من الجید906.70  بـنومناس19-01-2002

یوسفي   محمد عالء الدین 17002618 قریب من الجید1006.00  بـنومناس18-02-2002

بوفارس عالوي   لطیفة 17002627 قریب من الجید1106.90  بـادرار20-02-2003

الصالحي   رشید 17002711 قریب من الجید1206.40  بـنومناس27-11-1999

یوسفي   حنة 17002691 جید1307.60  بـادرار06-03-2003

یوسفي   إدریس 17002846 جید1407.30  بـنومناس15-11-2002

340من78:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تمنطیط | بوفادي  | 010169: المؤسسة  

بن خلیفة   الیاس 17002652 قریب من الجید106.30  بـبوفادي07-12-1999

بن حمي   امینة 17002647 مقبول205.50  بـابن كور28-01-2002

بن مولود   بشیرة 17002672 مقبول305.50  بـبوفادي16-05-2002

حباشي   عبد الرحیم 17002792 جید407.10  بـبوفادي25-11-1997

بایشي   عبد القادر 17002800 جید جدا508.40  بـفنوغیل27-10-1999

بن خلیفة   عبد الرحمان 17002791 قریب من الجید606.50  بـادرار13-08-2000

بایشي   عبد الجلیل 17002773 قریب من الجید706.40  بـادرار15-08-2000

كانیي   عبد الحمید 17002775 قریب من الجید806.00  بـبوفادي31-08-2000

بن خلیفة   عدنان 17002815 مقبول905.10  بـبوفادي09-10-2000

بركاوي   عبد الوافي 17002813 مقبول1005.00  بـادرار12-04-2001

غوماري   عبد الحي 17002778 قریب من الجید1106.70  بـابنكور07-08-2001

بایشي   عدنان 17002816 مقبول1205.30  بـادرار20-08-2001

صمبة   كریمة 17002754 جید1307.90  بـبوفادي23-03-2002

علیوات   عبد الكریم 17002799 مقبول1405.20  بـابنكور28-06-2002

كیقمو   سید احمد 17002741 مقبول1505.90  بـبوفادي26-11-2002

بن خلیفة   محمد ایوب 17002615 مقبول1605.00  بـادرار28-08-1999

بیقة   نسرین 17002601 جید جدا1708.70  بـابنكور05-02-2002

مسعودي   سمیر 17002721 قریب من الجید1806.80  بـسیدي یوسف02-11-2000

زیادة   صباح 17002725 قریب من الجید1906.70  بـادرار16-11-2000

بختاوي   رضوان 17002710 قریب من الجید2006.70  بـادرار24-08-2001

كوكي   حسین 17002702 جید2107.80  بـادرار06-10-2001

غوماري   حوریة 17002706 جید2207.10  بـابنكور23-03-2002

داقو   سمیحة 17002719 قریب من الجید2306.70  بـبوفادي05-05-2002

بن خلیفة   رجاء 17002708 مقبول2405.40  بـادرار16-05-2002

340من79:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| تمنطیط | بوفادي  | 010169: المؤسسة  

بایشي   حیاة 17002698 جید2507.40  بـادرار22-05-2002

بن خلیفة   شیماء 17002727 قریب من الجید2606.40  بـبوفادي06-06-2002

بن مولود   یمینة 17002696 قریب من الجید2706.10  بـفنوغیل20-08-2002

بایشي   سمیحة 17002720 جید جدا2808.60  بـادرار24-09-2002

بن حمي   ھاجر 17002841 مقبول2905.90  بـابنكور01-03-2001

بن حمي   ھاجر 17002842 جید3007.50  بـادرار20-04-2002

340من80:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تمنطیط | بلحاج  | 010170: المؤسسة  

رقادي   شریف ساعد 17002743 مقبول105.20  بـالعبادلة25-06-1999

لقدوعي   فاطمة 17002818 مقبول205.90  بـبني عباس26-12-2000

لقدوعي   عبد اهللا 17002768 قریب من الجید306.70  بـبالحاج11-04-2001

العمراني   فاطمة 17002819 جید407.30  بحكم بـبالحاج2002

رقادي   فتیحة 17002824 قریب من الجید506.90  بـادرار19-01-2002

لقدوعي   اللة 17002593 مقبول605.90  بـبالحاج08-06-2002

رقادي   اللة 17002594 جید707.00  بـبالحاج10-08-2002

رقادي   جمیلة 17002695 قریب من الجید806.90  بـاوالد ابراھیم29-04-2001

340من81:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| العلوشیة | تسفاوت الجدیدة  | 010173: المؤسسة  

حمودي   عبد العزیز 17002967 جید107.80  بـفنوغیل07-03-2001

دلیم   عبد الكریم 17002964 جید207.90  بـفنوغیل16-03-2002

لطرش   عبد العظیم 17002968 جید307.40  بـفنوغیل12-05-2002

عبد الرسول   إلھام 17002977 جید407.30  بـفنوغیل11-07-2002

بوعروة   فیروز 17002976 قریب من الجید506.10  بـادرار13-07-2002

مجبري   عبد العالي 17002966 جید جدا608.00  بـفنوغیل21-10-2002

مجبري   عبد القادر 17002965 قریب من الجید706.80  بـتسفاوت10-11-2002

مجبري   إیمان 17002979 مقبول805.70  بـفنوغیل21-11-2002

كنتاوي   زلیخة 17002918 قریب من الجید906.40  بـفنوغیل26-05-2001

قنقارة   سالم 17002919 قریب من الجید1006.30  بـفنوغیل28-06-2001

حمودي   زینب 17002925 قریب من الجید1106.40  بـفنوغیل21-02-2002

كنتاوي   زینة 17002924 مقبول1205.90  بـفنوغیل05-04-2002

لفقیر   صالح 17002922 مقبول1305.30  بـفنوغیل03-06-2002

قزار   رقیة 17002916 مقبول1405.90  بـتسفاوت25-08-2002

بوعروة   الحاج 17002884 قریب من الجید1506.10  بـفنوغیل05-04-1999

حمودي   محمد 17002865 قریب من الجید1606.30  بـادرار15-09-2000

عبد الرسول   الحاج 17002885 مقبول1705.20  بـفنوغیل24-02-2001

مجبري   محمد 17002866 قریب من الجید1806.00  بـفنوغیل17-06-2001

لعیشي   لیلى 17002864 جید1907.40  بـتسفاوت08-10-2001

مجبري   لحبیب 17002873 جید2007.20  بـتسفاوت07-01-2002

مجبري   مریم 17002875 مقبول2105.70  بـفنوغیل05-03-2002

حمودي   أمیرة 17002859 قریب من الجید2206.40  بـتسفاوت14-04-2002

غاني   محمد الغالي 17002871 جید جدا2308.00  بـتسفاوت15-05-2002

حمودي   اسماعیل 17002889 جید2407.20  بـتسفاوت07-09-2002

340من82:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| العلوشیة | تسفاوت الجدیدة  | 010173: المؤسسة  

حمودي   بھیة 17002894 قریب من الجید2506.30  بـادرار04-11-2002

قزار   مروة 17002876 جید2607.90  بـادرار22-11-2002

340من83:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| العلوشیة | عباني  | 010174: المؤسسة  

حمو   عبد الرحمان 17002960 مقبول105.00  بـفنوغیل18-01-2001

صالحي   خدیجة 17002908 مقبول205.80  بـاعباني فنوغیل01-04-2000

اداوعلي   زھیة 17002931 مقبول305.20  بـفنوغیل25-03-2001

موساوي   عبد اهللا 17002941 قریب من الجید406.40  بـاعباني29-03-2002

اداوعلي   یعقوب 17002911 مقبول505.50  بـادرار15-04-2002

یعیشي   صفیة 17002930 قریب من الجید606.10  بـفنوغیل17-04-2002

بوعالوي   كریمة 17002935 مقبول705.30  بـفنوغیل13-05-2002

یعیشي   زینب 17002926 مقبول805.80  بـفنوغیل04-11-2002

صالحي   میلودة 17002872 قریب من الجید906.50  بـادرار01-12-1999

ھیباوي   تھامي 17002893 قریب من الجید1006.30  بـفنوغیل12-10-2000

باسیدي   امال 17002882 مقبول1105.60  بـاعباني فنوغیل10-08-2001

موساوي   مریم 17002874 جید1207.60  بـفنوغیل23-10-2001

صالحي   یاسر 17002897 قریب من الجید1306.00  بـفنوغیل15-04-2002

بوعالوي   نجاة 17002862 جید1407.00  بـفنوغیل19-08-2002

صالحي   اسامة 17002890 مقبول1505.60  بـوھران05-10-2002

340من84:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| العلوشیة | ودغة  | 010175: المؤسسة  

بوزیان   عبد الصمد 17002962 مقبول105.20  بـفنوغیل28-05-2001

زمار   عبد الرزاق 17002961 قریب من الجید206.10  بـادرار17-11-2001

حفیان   فاطمة 17002971 جید307.50  بـفنوغیل08-01-2002

ھداجي   فاطمة الزھراء 17002974 جید407.50  بـفنوغیل24-06-2002

داخلي   محمد 17002867 جید507.20  بـودغة فنوغیل28-06-2001

بلقاسم   اسماء 17002888 جید607.00  بـفنوغیل09-06-2002

ھداجي   محمد لمین 17002869 جید707.20  بـفنوغیل04-08-2002

بن موسى   اسیا 17002891 جید جدا808.60  بـودغة فنوغیل08-12-2002

العایش   حمزة 17002896 قریب من الجید906.40  بـفنوغیل26-02-2003

340من85:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| العلوشیة | بنھمي  | 010176: المؤسسة  

بالل   فاطمة الزھراء 17002973 قریب من الجید106.20  بـفنوغیل31-07-2001

زویني   فاطمة الزھراء 17002975 مقبول205.90  بـفنوغیل24-12-2002

بن صمان   خدیجة 17002909 مقبول305.40  بـفنوغیل04-09-2001

بن صمان   نعیمة 17002863 مقبول405.30  بـبنھمي29-10-1999

زویني   موالي محمد 17002878 مقبول505.30  بـفنوغیل20-07-2002

زویني   اللة 17002860 قریب من الجید606.30  بـفنوغیل05-08-2002

340من86:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| العلوشیة | العلوشیة  | 010177: المؤسسة  

حمدي   عفاف 17002970 جید جدا108.80  بـزاویة كنتة30-11-2001

مختار   عبد الفتاح 17002969 قریب من الجید206.60  بـفنوغیل26-06-2002

بن الصالح   صالح 17002921 مقبول305.40  بـفنوغیل21-10-2000

حمدي   عبد الناصر 17002937 مقبول405.00  بـالعلوشیة03-01-2001

بن الصالح   ربیعة 17002915 مقبول505.50  بـادرار24-10-2001

عاللي   عبد اهللا 17002942 قریب من الجید606.50  بـفنوغیل18-05-2002

مختار   شعیب 17002928 جید707.20  بـالعلوشیة08-11-2002

بن الصالح   شیماء 17002923 جید807.00  بـالعلوشیة25-11-2002

عاللي   المعتز باهللا 17002881 جید907.10  بـالعلوشیة23-02-2001

بن الصالح   ام كلثوم 17002880 قریب من الجید1006.80  بـالعلوشیة26-11-2001

بن الصالح   مصطفى 17002877 قریب من الجید1106.40  بـالعلوشیة10-02-2002

بن الصالح   محمد الصالح 17002870 قریب من الجید1206.00  بـفنوغیل03-07-2002

عاللي   نادیة 17002861 جید1307.70  بـالعلوشیة21-12-2002

340من87:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فنوغیل | عزي  | 010179: المؤسسة  

بن ھاشم   فاطمة بنت سلیمان 17003148 قریب من الجید106.10  بـادرار28-05-2002

بن ھاشم   فاطمة بنت حسن 17003147 مقبول205.40  بـفنوغیل29-12-2002

طالبي   راضیة 17003067 قریب من الجید306.70  بـعزي25-01-2002

عبد السالم   ریان 17003068 مقبول405.10  بـتیمیمون08-11-2002

بوفارس   سعید 17003081 مقبول505.60  بـفنوغیل15-12-2002

بن بلخیر   رقیة 17003071 مقبول605.50  بـالمنصور18-12-2002

بھادي   نوال 17003000 قریب من الجید706.40  بـفنوغیل31-01-2002

بن ھاشم   موالي علي 17003027 قریب من الجید806.30  بـفنوغیل27-02-2002

بن ھاشم   موالي عبد اهللا 17003030 مقبول905.40  بـفنوغیل05-03-2002

عزاوي   مریم 17003017 مقبول1005.30  بـفنوغیل15-12-2002

بن علي   اللة أسماء 17002996 قریب من الجید1106.90  بـفنوغیل29-12-2002

بوعافیة   عمر 17003102 مقبول1205.20  بـفنوغیل28-09-2001

سوالمي   عبد العظیم 17003129 جید1307.30  بـعزي11-01-2002

عزاوي   عبد اهللا 17003110 مقبول1405.20  بـفنوغیل04-04-2002

340من88:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فنوغیل | برشید  | 010180: المؤسسة  

عوماري   شریفة 17003077 مقبول105.50  بـفنوغیل08-03-2002

عابد   امال 17003042 جید207.50  بـفنوغیل19-03-2002

عوامري   خدیجة 17003057 جید307.80  بـفنوغیل19-10-2002

عوماري   اللة 17002995 مقبول405.50  بـفنوغیل19-04-2002

340من89:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فنوغیل | الزاویة القصر  | 010181: المؤسسة  

بن ھاشم   فاطمة الزھراء 17003144 جید107.00  بـفنوغیل29-01-2002

اوقدیمي   اسحاق 17003047 قریب من الجید206.30  بـفنوغیل20-01-2002

صدیق   خولة 17003062 قریب من الجید306.80  بـفنوغیل24-03-2002

بن عومر   رزیقة 17003070 مقبول405.60  بـفنوغیل07-09-2002

بن عومر   مبروكة 17002997 مقبول505.40  بـالزاویة17-10-2001

حمداوي   مبروكة 17002998 مقبول605.70  بـفنوغیل20-11-2002

بن الحاج   محمد 17003007 قریب من الجید706.60  بـفنوغیل21-12-2002

340من90:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فنوغیل | الزاویة المركزیة  | 010182: المؤسسة  

زویني   فاطمة الزھراء 17003145 جید107.30  بـفنوغیل18-03-2002

رقادي   خیرة 17003058 مقبول205.60  بـفنوغیل15-09-2000

دحان   یوسف 17003063 قریب من الجید306.70  بـفنوغیل23-01-2001

ھداجي   اشراق 17003048 جید407.60  بـادرار20-02-2002

فوندي   اسماء میساء 17003045 قریب من الجید506.90  بـفنوغیل06-04-2002

السلخ   شكیب 17003078 قریب من الجید606.50  بـادرار26-06-2002

صنبا   سیف الدین المبارك 17003076 جید707.90  بـفنوغیل11-09-2002

قروط   یاسین 17003055 جید807.40  بـفنوغیل29-01-2003

یغمور   ریان 17003069 قریب من الجید906.90  بـفنوغیل12-02-2003

غریس   مریم 17003015 قریب من الجید1006.40  بـفنوغیل08-04-2002

عوماري   موالي عبد القادر 17003031 جید1107.10  بـفنوغیل19-05-2002

یخلف   مریم فاطمة الزھرة 17003018 مقبول1205.70  بـوھران10-07-2002

معلم   عبد العزیز 17003127 مقبول1305.30  بـفنوغیل17-04-1999

شیخ   عالء الدین 17003100 مقبول1405.90  بـفنوغیل17-01-2002

بوزیان   عبد الحفیظ 17003117 جید جدا1508.40  بـتادمایت تیزي وزو09-08-2002

340من91:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فنوغیل | سیدي یوسف  | 010183: المؤسسة  

موساوي   وفاء 17003153 قریب من الجید106.40  بـسیدي یوسف15-09-2002

جلولي   یعقوب 17003060 قریب من الجید206.90  بـسیدي یوسف02-08-2002

ایدر   زكریاء 17003079 مقبول305.70  بـسیدي یوسف21-09-2002

موساوي   مریم 17003016 مقبول405.60  بـسیدي یوسف14-06-2002

مسعودي   أسماء 17003020 جید جدا508.00  بـسیدي یوسف29-07-2002

جلولي   سفیان 17003093 مقبول605.20  بـسیدي یوسف01-01-2002

یوسفي   عبد الرحمن 17003119 قریب من الجید706.10  بـسیدي یوسف23-03-2002

340من92:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فنوغیل | باعمور  | 010184: المؤسسة  

بوالل   إیمان 17003151 قریب من الجید106.90  بـفنوغیل22-06-2002

بوالل   ھاجر 17003149 جید207.10  بـفنوغیل18-08-2002

بادحان   صالح الدین 17003073 مقبول305.60  بـفنوغیل29-04-2001

بن یعیش   زینب 17003075 قریب من الجید406.10  بـباعمور11-01-2002

عبید اهللا   یوسف 17003065 جید جدا508.50  بـفنوغیل04-02-2002

جعفري   جعفر 17003061 مقبول605.60  بـفنوغیل29-04-2002

بن یعیش   احمد 17003044 قریب من الجید706.50  بـباعمور19-09-2002

بابا   رقیة 17003072 قریب من الجید806.70  بـباعمور28-12-2002

لعصب   لطیفة 17003022 قریب من الجید906.80  بـباعمور02-11-2002

عبید اهللا   مصطفى 17003024 مقبول1005.00  بـفنوغیل11-12-2002

بوالل   كلثوم 17003099 جید جدا1108.00  بـفنوغیل29-10-2002

بوحمید   عبد الحلیم 17003113 قریب من الجید1206.60  بـفنوغیل24-12-2002

340من93:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تامست | الجدید  | 010187: المؤسسة  

كنتاوي   ھاجر 17003373 جید جدا108.10  بـفنوغیل21-03-2002

عقیدي   أیوب 17003220 مقبول205.30  بـفنوغیل29-12-2000

عقیدي   نورة 17003183 مقبول305.30  بـالجدید03-03-2002

حینوني   خیرة 17003271 مقبول405.90  بـفنوغیل19-03-2002

340من94:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تامست | لحمر  | 010188: المؤسسة  

بن حسین   فاطمة الزھراء 17003368 مقبول105.00  بـاالحمر28-10-2002

ثالجیت   عبد الغفور 17003352 قریب من الجید206.20  بـفنوغیل28-10-2002

معرف   یمینة 17003252 مقبول305.20  بـاالحمر16-01-2002

دراوي   محمد تقي الدین 17003216 مقبول405.90  بـأرزیو09-08-2002

بن حسین   أم الخیر 17003167 قریب من الجید506.40  بـزاویة كنتھ19-04-2002

بختي   یونس 17003277 قریب من الجید606.30  بـفنوغیل07-07-2001

زوادي   خدیجة 17003270 مقبول705.60  بـاالحمر13-12-2002

340من95:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تامست | ایكیس  | 010189: المؤسسة  

بوتدارة   وفاء 17003377 مقبول105.30  بـزاویة كنتھ08-02-2002

بن لحسن   عبد القادر 17003350 جید207.80  بـفنوغیل13-04-2002

بامو   محمد لمین 17003202 مقبول305.90  بـأدرار02-04-2002

بامو   یوسف 17003280 مقبول405.30  بـفنوغیل09-01-2002

340من96:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تامست | تماسخت  | 010190: المؤسسة  

الكود   إیمان 17003374 مقبول105.80  بـفنوغیل12-02-2001

بن عبد الكریم   إكرام 17003376 قریب من الجید206.90  بـتماسخت16-05-2001

أقبلي   فاطمة الزھراء 17003369 مقبول305.50  بـفنوغیل15-01-2003

بن یوسف   عبد الحمید 17003335 جید جدا408.20  بـتماسخت28-11-2001

بن عبد الكریم   عائشة 17003326 قریب من الجید506.00  بـتماسخت01-11-2002

بن عبد الكریم   نجاة 17003171 مقبول605.00  بـزاویة كنتھ27-02-2002

فوالن   نوال 17003178 مقبول705.30  بـفنوغیل17-08-2002

عثماني   صالح الدین 17003286 جید807.20  بـزاویة كنتھ03-01-2002

340من97:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تامست | بویحیا  | 010193: المؤسسة  

جعفري   عبد اهللا 17003333 مقبول105.60  بـفنوغیل17-11-2002

عاللي   تھامي 17003243 مقبول205.00  بـبویحیا12-01-2000

لمصادفة   حنان 17003248 قریب من الجید306.00  بـبویحیا06-07-2001

جعفري   أسماء 17003223 جید407.10  بـفنوغیل15-07-2002

حرمة   محمد 17003195 قریب من الجید506.00  بـفنوغیل30-05-2002

جعفري   سمیة 17003290 قریب من الجید606.40  بـفنوغیل01-03-2002

340من98:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تامست | غرمیانو  | 010194: المؤسسة  

مسعودي   عائشة 17003323 مقبول105.20  بـزاویة كنتھ06-02-2002

مسعودي   یمینة 17003253 قریب من الجید206.00  بـغرمیانو24-11-2002

حمو صالح   منیر 17003170 مقبول305.20  بـغرمیانو17-08-2002

مسعودي   سعاد 17003302 جید جدا408.40  بـزاویة كنتھ13-04-2002

بوالل   خدیجة 17003269 جید507.10  بـغرمیانو22-06-2002

340من99:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تامست | تیطاف  | 010195: المؤسسة  

ایدر   فاطمة الزھراء 17003366 مقبول105.80  بـزاویة كنتھ30-06-2002

بوالل   عبد الرحیم 17003338 جید207.60  بـتیطاف08-02-2002

ایدر   عائشة 17003324 مقبول305.30  بـأدرار21-02-2002

عبد الرؤوف   زھرة 17003316 مقبول405.30  بـتیطاف06-06-2002

ایدر   عبد اهللا 17003332 مقبول505.80  بـزاویة كنتھ23-07-2002

ایدر   عبد الكریم 17003345 مقبول605.10  بـأدرار14-01-2003

شیباني   حلیمة 17003249 مقبول705.00  بـتیطاف27-06-2000

جدنا علي   أحمد 17003199 قریب من الجید806.80  بـزاویة كنتھ05-09-2002

ایدر   یحي 17003266 جید907.90  بـزاویة كنتھ24-03-2002

340من100:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | عثمان بن عفان رقان  | 010198: المؤسسة  

طاتي   ھجیرة 17003694 جید107.20  بـرقان18-02-2002

واجي   سعاد 17003596 جید جدا208.00  بـادرار30-04-2002

بن اتااهللا   صفاء 17003599 مقبول305.10  بـرقان19-07-2002

ایتا   عائشة 17003612 قریب من الجید406.50  بحكم بـأولف2003

رقادي   عبد اهللا 17003623 جید جدا508.10  بـرقان05-01-2003

عومر   حسام 17003547 مقبول605.60  بـرقان17-10-2002

آغا   شیماء 17003567 جید707.00  بـرقان16-05-2003

العربي   مریم 17003454 جید807.40  بحكم بـرقان2001

رقادي   مریم 17003455 قریب من الجید906.70  بحكم بـرقان2001

بن اتااهللا   مروة 17003459 قریب من الجید1006.50  بـرقان19-07-2002

لخریف   محرز 17003452 جید1107.80  بـعین صالح13-11-2002

لحبیب   آیة 17003449 مقبول1205.20  بـرقان25-02-2003

براح   محمد شرف الدین 17003444 جید جدا1308.50  بـرقان15-05-2003

كنتاوي   ھناء 17003677 مقبول1405.10  بحكم بـرقان2001

عبد الدائم   عبد القادر 17003647 مقبول1505.30  بحكم بـرقان2002

بحمان   ھند 17003678 جید1607.30  بـتندوف29-05-2002

سلسلي   فاطمة 17003662 قریب من الجید1706.50  بـرقان19-07-2002

یوسفي   عبد الصمد 17003643 جید جدا1808.50  بـرقان03-10-2002

صلوحي   فدوى 17003672 جید جدا1908.00  بـرقان25-10-2002

عالمي   ناجم 17003405 قریب من الجید2006.50  بـرقان03-04-2002

لنصاري   محمد 17003420 قریب من الجید2106.80  بـبرج باجي مختار23-08-2002

لنصاري   الزھرة 17003499 قریب من الجید2206.00  بحكم بـرقان2000

لكبیر   اسماء 17003508 جید2307.30  بـرقان20-07-2003

340من101:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | توریرت  | 010199: المؤسسة  

كروم   إسماعیل 17003695 جید107.80  بـرقان24-12-2001

عبدي   إبتسام 17003693 جید جدا208.30  بـتاوریرت رقان27-11-2002

كروم   علي 17003605 جید307.40  بـرقان09-09-2001

عماما   خولة 17003552 مقبول405.10  بـرقان26-08-2001

عماما   أسامة 17003462 قریب من الجید506.50  بـرقان18-08-2001

عزیزي   محمد یزید 17003443 جید جدا608.00  بـرقان10-03-2002

كروم   محجوب 17003451 جید707.20  بـتاوریرت رقان25-03-2002

قشوض   آسیا 17003463 مقبول805.90  بـرقان28-07-2002

حدیدي   الخادم 17003479 جید907.70  بـرقان23-11-2002

كاي   عبد الرزاق 17003641 قریب من الجید1006.70  بـعین صالح26-03-2000

جباري   فاطمة 17003658 جید جدا1108.00  بـرقان02-06-2001

قدوي   عبد الكریم 17003646 قریب من الجید1206.60  بـرقان01-07-2001

عمراني   فاطمة 17003660 مقبول1305.40  بـتاوریرت رقان08-10-2001

كروم   فاطمة الزھراء 17003668 قریب من الجید1406.60  بـرقان29-11-2002

اقصاصي   أمیرة 17003396 قریب من الجید1506.80  بـرقان09-02-2002

أكادي   بشیر 17003510 جید1607.40  بحكم بـتاوریرت رقان2000

عبدي   حاجة 17003529 مقبول1705.00  بـرقان15-03-2000

بوبكري   جمال 17003515 مقبول1805.90  بـرقان01-05-2000

حمیدو   دنیا 17003519 قریب من الجید1906.80  بـرقان26-05-2001

عنتر   بلقاسم 17003509 قریب من الجید2006.30  بـرقان01-07-2001

اقصاصي   ایمان 17003505 جید2107.30  بـتاوریرت رقان23-04-2002

موساوي   حمزة 17003526 قریب من الجید2206.30  بـتاوریرت رقان27-12-2002

340من102:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | موالي عبد المالك رقان  | 010200: المؤسسة  

رقاني   شریفة 17003592 جید107.00  بـرقان19-01-2002

عبادو   سھام 17003600 قریب من الجید206.10  بـرقان06-02-2002

رقاني   عبد اهللا 17003620 جید307.80  بـرقان24-03-2002

رقاني   عائشة 17003609 مقبول405.10  بـرقان31-03-2002

المومن   عائشة 17003611 مقبول505.60  بـزاویة الرقاني رقان10-09-2002

بامباري   الحاج 17003477 مقبول605.30  بـزاویة الرقاني رقان05-03-2001

رقاني   موالي الشریف 17003469 مقبول705.60  بـزاویة الرقاني رقان01-03-2002

بن فراجي   فاطمة 17003661 جید807.50  بـرقان14-06-2002

قوادري   فریال 17003673 جید907.70  بـوھران12-08-2003

رقاني   اللة باتي 17003399 مقبول1005.30  بـرقان01-10-2001

رقاني   اللة 17003397 جید1107.00  بـادرار23-01-2002

رقاني   اللة عائشة 17003400 مقبول1205.40  بـرقان15-04-2002

رقاني   اللة الشریفة 17003398 مقبول1305.40  بـتیط أولف24-03-2003

فوندو   جمیلة 17003521 قریب من الجید1406.20  بـبرج باجي مختار15-03-2001

بن فراجي   العربي 17003501 مقبول1505.40  بـرقان26-03-2001

براھیمي   بوزیان 17003513 مقبول1605.30  بـرقان25-08-2002

340من103:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | النفیس  | 010201: المؤسسة  

محجوبي   سعد 17003597 جید107.70  بـالنفیس رقان10-10-2003

بن جدو   شیماء 17003565 قریب من الجید206.40  بـالنفیس رقان04-01-2002

اباعالل   صلیحة 17003564 جید جدا308.20  بـالنفیس رقان23-04-2002

حماد   زینب 17003571 جید جدا408.00  بـالنفیس رقان09-05-2002

اباعالل   حسنیة 17003546 مقبول505.50  بـالنفیس رقان15-06-2002

اباعالل   شیماء 17003566 قریب من الجید606.90  بـالنفیس رقان18-09-2002

حماد   محمد خیر الدین 17003442 جید جدا708.40  بـالنفیس رقان07-02-2002

حماد   عبد الكریم 17003645 مقبول805.00  بـالنفیس رقان18-04-2001

بامو   فاطمة الزھراء 17003667 جید907.90  بـالنفیس رقان14-10-2002

اباعالل   فاطمة 17003665 جید جدا1008.00  بـالنفیس رقان28-01-2003

ھداجي   منیبة 17003392 جید1107.20  بـرقان06-02-2003

340من104:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | ایت المسعود  | 010202: المؤسسة  

بن التومي   إبتسام 17003692 مقبول105.90  بـرقان09-11-2001

رقاني   ھاشمیة 17003691 جید207.30  بـآیت المسعود رقان02-02-2002

لحسین   عبد اهللا 17003621 جید307.40  بـآیت المسعود رقان22-04-2002

رابح   عبد المنعم 17003614 مقبول405.40  بـآیت المسعود رقان26-05-2002

رابح   فؤاد 17003654 جید507.40  بـآیت المسعود رقان27-01-2002

رابح   عبد العلیم 17003649 مقبول605.80  بـآیت المسعود رقان11-07-2002

لحسین   عبد الواحد 17003650 جید جدا708.00  بـرقان30-07-2002

رابح   عتیقة 17003653 جید807.00  بـآیت المسعود رقان29-11-2002

رابح   فاطمة الزھراء 17003670 مقبول905.30  بـآیت المسعود رقان05-02-2003

رابح   لمیاء 17003395 مقبول1005.70  بـآیت المسعود رقان03-02-2002

رقاني   الزاھة 17003494 مقبول1105.00  بـرقان11-04-2002

لحسین   خناتة 17003518 جید1207.90  بـآیت المسعود رقان13-08-2002

340من105:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | تیمادنین  | 010203: المؤسسة  

ادریسي   ھاجر 17003690 جید107.00  بـرقان18-03-2001

البریشي   وسیلة 17003697 قریب من الجید206.30  بـرقان01-10-2002

فالني   عبد التواب 17003625 جید جدا308.50  بـرقان07-03-2002

كنتاوي   سید اعمر 17003575 مقبول405.60  بـرقان11-09-2002

الخیر   محمد عبد العظیم 17003447 مقبول505.20  بـرقان08-09-2002

البریشي   فاطمة 17003656 قریب من الجید606.40  بـرقان09-04-1996

عزاوي   عبد القدوس 17003648 قریب من الجید706.80  بـرقان05-07-2000

قافزي   إلھام 17003679 قریب من الجید806.10  بـرقان12-02-2003

بوبكري   أنھار 17003393 مقبول905.10  بـرقان15-05-2002

العایش   ایمان 17003504 مقبول1005.90  بـرقان16-10-2001

أعبللة   جمال الدین 17003516 مقبول1105.10  بـرقان30-12-2002

340من106:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | حي السعادة رقان  | 010204: المؤسسة  

اكادي   عائشة 17003608 جید107.30  بـرقان30-05-2001

رقاني   زینب 17003572 مقبول205.90  بـرقان26-07-2002

بلحسن   عبیر 17003652 مقبول305.60  بـرقان28-06-2001

طاطي   فاطمة 17003659 جید407.10  بـرقان30-08-2001

سلسلي   فاطمة الزھراء 17003666 مقبول505.70  بـرقان24-01-2002

حبشي   عبد الوافي 17003651 جید جدا608.70  بـرقان17-02-2002

اكادي   فاطمة 17003663 قریب من الجید706.30  بـرقان30-07-2002

بن عبوا   فاروق 17003655 قریب من الجید806.70  بـأولف08-08-2002

لنصاري   فاطمة 17003664 مقبول905.60  بـرقان20-10-2002

حمزاوي   نعیمة 17003411 مقبول1005.70  بـأظوى زاویة كنتة10-04-2001

لنصاري   الصدیق 17003496 قریب من الجید1106.20  بحكم بـرقان2000

لنصاري   حمزة 17003523 جید1207.20  بـأولف01-12-2000

340من107:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي عبد اهللا الرقاني | المجمع الجدید تیمادنین  | 010206: المؤسسة  

الباشا   إكرام 17003696 مقبول105.60  بـتیمادنین رقان21-04-2002

بلعروسي   سیھام 17003591 قریب من الجید206.90  بـتیمادنین رقان29-05-2002

الملیاني   عبد المنیر 17003613 جید جدا308.90  بـرقان17-09-2002

بوداوي   عبد المقسط 17003617 جید407.50  بـرقان16-08-2003

الباشا   محمد إسحاق 17003448 مقبول505.80  بـتیمادنین رقان20-01-2003

الفائز   عبد الرقیب 17003642 قریب من الجید606.00  بـرقان09-01-2002

الفائز   فضیلة 17003675 جید جدا708.40  بـتیمادنین رقان15-04-2002

دریسي   عبد الرحیم 17003640 جید807.50  بـتیمادنین رقان05-10-2002

فالني   فاطمة الزھراء 17003669 جید907.40  بـتیمادنین رقان02-01-2003

عمار   محمد المّأمون 17003426 جید جدا1008.10  بـرقان26-03-2002

بوداوي   ماریة 17003404 مقبول1105.40  بـتیمادنین رقان09-09-2002

سركا   أم السعد 17003390 مقبول1205.00  بـتیمادنین رقان14-10-2002

الملیاني   المین عبد الرحیم 17003401 جید1307.40  بـتیمادنین رقان07-11-2002

الملیاني   اسماء 17003507 جید1407.00  بـرقان11-01-2002

عكریمي   احالم 17003503 قریب من الجید1506.70  بـرقان04-04-2002

بعثمان   جمیلة 17003522 جید جدا1608.00  بـتیمادنین رقان11-09-2002

بعثمان   بشرى 17003512 جید1707.80  بـتیمادنین رقان13-09-2002

الخیر   حمزة 17003524 قریب من الجید1806.20  بـرقان28-09-2002

اوالد البكاي   احمد 17003506 قریب من الجید1906.60  بحكم بـتمنراست2003

340من108:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| صالح الدین االیوبي | عائشة ام المؤمنین رقان  | 010207: المؤسسة  

تومي   عبد الوھاب 17003880 مقبول105.60  بـرقان27-09-2001

عبد اهللا   إیمان 17003892 قریب من الجید206.70  بـرقان04-02-2002

كینا   فاطمة 17003888 جید جدا308.40  بـرقان14-07-2002

اباعالل   إلیاس 17003891 جید جدا408.20  بـرقان12-09-2002

عبد اهللا   عبد الرحمن 17003868 جید507.50  بـرقان25-09-2002

عبد اهللا   إكرام 17003896 قریب من الجید606.10  بـتینوالف القدیمة رقان27-09-2002

الدھبي   عمر 17003863 جید707.40  بـادرار31-10-2002

عومر   عاصم 17003864 جید جدا808.10  بـرقان08-12-2002

كینا   عبد الغني 17003877 قریب من الجید906.60  بـرقان16-12-2002

مبروكي   فایزة 17003885 مقبول1005.80  بـرقان16-03-2003

حمان   أسماء 17003767 قریب من الجید1106.00  بـرقان21-09-2000

عبید   مصطفى 17003771 مقبول1205.80  بـرقان11-09-2001

مخلوفي   بشرى 17003785 قریب من الجید1306.50  بـرقان05-02-2002

بوخیري   آیة 17003760 جید جدا1408.50  بـادرار17-05-2002

حینوني   باتول 17003784 قریب من الجید1506.20  بـتینوالف القدیمة رقان14-07-2002

حینوني   حلیمة 17003790 قریب من الجید1606.70  بـرقان23-07-2002

بن سركو   یمینة 17003792 مقبول1705.80  بـرقان21-08-2002

بوزائد   مشیرة 17003769 قریب من الجید1806.10  بـرقان28-09-2002

بوقندورة   مریم 17003764 قریب من الجید1906.00  بـرقان27-12-2002

ھنون   خولة 17003815 جید جدا2008.60  بـعین البیضاء25-01-2002

عقبة كنتة   زینب 17003829 قریب من الجید2106.90  بـادرار17-02-2002

عومري   زینب 17003830 جید2207.50  بـرقان20-02-2002

تومي   رحمة 17003821 قریب من الجید2306.10  بـرقان14-09-2002

خویض   صفاء 17003843 جید2407.00  بـزاویة كنتة01-10-2002

340من109:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| صالح الدین االیوبي | عائشة ام المؤمنین رقان  | 010207: المؤسسة  

بوسعید   زینب 17003831 جید2507.60  بـرقان27-10-2002

سعیدي   دعاء براءة 17003811 جید جدا2608.80  بـادرار17-05-2003

خیي   محمد 17003740 جید2707.30  بحكم بـادرار2000

حمودي   محمد لمین 17003744 قریب من الجید2806.80  بـرقان13-11-2000

كینا   أحمد 17003742 مقبول2905.80  بـرقان05-09-2001

كینا   محمد مرتضى 17003746 جید3007.10  بـرقان17-11-2001

جبار   آمال 17003711 جید3107.20  بـالسوقر24-01-2002

الطیبي   أم الخیر 17003709 قریب من الجید3206.50  بـرقان18-04-2002

بامباري   لمیاء 17003717 جید3307.50  بـرقان06-08-2002

عزاوي   محمد 17003743 جید جدا3408.30  بـرقان06-11-2002

قنشیش   نور الھدى 17003737 مقبول3505.00  بـرقان03-01-2003

بلحرطاني   آمال 17003712 مقبول3605.90  بـرقان02-02-2003

340من110:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| صالح الدین االیوبي | تاعربت  | 010208: المؤسسة  

خالدي   ولید 17003909 قریب من الجید106.50  بـتعرابت رقان11-02-2002

باحماوي   إیمان 17003893 جید جدا208.70  بـتعرابت رقان21-04-2002

أعبللة   عبد الكریم 17003876 قریب من الجید306.20  بـتعرابت رقان02-05-2002

خالدي   فاطمة الزھراء 17003890 جید جدا408.40  بـتعرابت رقان14-10-2002

كعزاوي   عبد الرزاق 17003871 قریب من الجید506.30  بـتعرابت رقان12-12-2002

أعبللة   إسحاق 17003895 جید607.90  بـتعرابت رقان16-12-2002

أعبللة   حمزة 17003793 مقبول705.90  بـتعرابت رقان07-12-2000

أعبللة   مروة 17003765 جید جدا808.50  بـتعرابت رقان29-04-2002

عباسي   الزھراء 17003778 جید جدا908.70  بـتعرابت رقان09-08-2002

خالدي   أسماء 17003768 مقبول1005.90  بـتعرابت رقان12-09-2002

عزاوي   حفصة 17003813 جید جدا1108.50  بـتعرابت رقان25-01-2002

حمیدو   حوریة 17003816 مقبول1205.90  بـتعرابت رقان17-07-2002

أعبللة   صابرینة 17003826 جید جدا1308.40  بـتعرابت رقان25-08-2002

سباغو   صفاء 17003844 جید جدا1408.10  بـتعرابت رقان24-10-2002

أعبللة   سیدة 17003836 قریب من الجید1506.70  بـتعرابت رقان07-11-2002

باحماوي   نوال 17003735 قریب من الجید1606.60  بـتعرابت رقان02-04-2002

عزاوي   أحالم 17003738 جید جدا1708.50  بـتعرابت رقان07-09-2002

خالدي   محمد السعید 17003747 جید جدا1808.00  بـتعرابت رقان06-12-2002

باحماوي   اللة 17003720 جید جدا1908.00  بـتعرابت رقان22-12-2002

340من111:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| صالح الدین االیوبي | المجمع الجدید الوئام  | 010209: المؤسسة  

لنصاري   لطفي 17003912 مقبول105.70  بـبرج باجي المختار10-01-2001

الطیبي   زھیة 17003859 جید207.70  بـرقان07-09-2002

سلسلي   ھولكة 17003897 قریب من الجید306.00  بـادرار24-10-2002

بومغار   كمال 17003860 مقبول405.70  بـبوغني21-12-2002

حابشي   فاروق 17003886 قریب من الجید506.90  بـأولف22-01-2003

فراجي   اسامة 17003783 قریب من الجید606.70  بـادرار02-05-2002

سباري   مروة 17003766 مقبول705.20  بـرقان12-12-2002

سماني   سیف الدین 17003838 جید807.50  بـتینوالف الجدیدة رقان02-01-2002

مخلوفي   سلیمان 17003822 مقبول905.80  بـرقان29-06-2002

جودي   سفیان عالء الدین 17003846 مقبول1005.40  بـبشار08-12-2002

جودي   زینب 17003833 مقبول1105.50  بـرقان29-06-2003

زیوزیوا   نعیمة 17003731 قریب من الجید1206.60  بـادرار17-07-2001

الزاوي   نجالء 17003726 قریب من الجید1306.10  بـرقان13-05-2002

طاطي   مبروكة 17003727 قریب من الجید1406.00  بـرقان10-06-2002

340من112:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| صالح الدین االیوبي | المجمع انزقلوف  | 010210: المؤسسة  

بن الصدیق   عبد العالي 17003878 مقبول105.80  بـانزقلوف رقان27-09-2001

بربوشي   خناتة 17003788 قریب من الجید206.30  بـانزقلوف رقان11-03-2001

خالدي   العید 17003779 مقبول305.30  بـادرار28-02-2002

340من113:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| صالح الدین االیوبي | المصالحة الوطنیة  | 010211: المؤسسة  

بربري   الھدایة 17003780 قریب من الجید106.10  بـبرج باجي مختار21-05-2002

بربوشي   نوارة 17003736 مقبول205.10  بحكم بـبرج باجي مختار2001

دنة   ناجم 17003721 قریب من الجید306.40  بـرقان27-04-2001

بوضیفھ   محمد اسالم 17003748 جید جدا408.70  بـوھران05-10-2002

340من114:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| صالح الدین االیوبي | انزقلوف  | 010212: المؤسسة  

بن الصدیق   عبد الصادق 17003874 جید107.50  بـانزقلوف رقان07-02-2002

لیلي   أمینة 17003715 قریب من الجید206.30  بـرقان18-04-2002

بایمون   منة 17003714 مقبول305.20  بـرقان29-09-2002

بربوشي   نصیرة 17003729 جید407.40  بـانزقلوف رقان11-01-2003

340من115:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | باحو  | 010213: المؤسسة  

عال   حمزة 17003974 جید107.30  بـباحو15-01-2002

بن یوسف   سكینة 17004002 جید جدا208.90  بـباحو05-04-2002

عال   رقیة 17003993 جید جدا308.00  بـباحو02-12-2002

رامي   حفصة 17003983 قریب من الجید406.70  بـباحو26-12-2002

بن یوسف   احمد 17003953 جید جدا508.40  بـباحو06-06-2002

بعمر   أمحمد 17003923 قریب من الجید606.30  بـباحو26-07-2002

بن یوسف   فاطمة 17004047 جید جدا708.20  بـرقان30-04-2002

رامي   إیمان 17004056 جید807.60  بـباحو02-08-2002

بن یوسف   عبد الرحمن 17004036 قریب من الجید906.70  بـباحو03-11-2002

بن ضاھیر   عبد المجید 17004026 جید جدا1008.50  بـرقان03-11-2002

بن یوسف   عیدة 17004041 جید جدا1108.80  بـرقان05-12-2002

بعمر   عبد الجلیل 17004030 مقبول1205.60  بـباحو25-12-2002

لعنتري   إكرام 17004058 مقبول1305.60  بـالعین الصفراء03-07-2003

340من116:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | القدس میمون  | 010214: المؤسسة  

باعربي   عمر 17004010 جید107.20  بـمیمون سالي02-08-2002

مومو   یاسین 17003978 مقبول205.10  بـمیمون سالي21-08-2002

بن قادي   وھیبة 17004060 قریب من الجید306.20  بـبریش سالي11-05-2002

باحنیني   ھاجر 17004054 جید جدا408.60  بـرقان25-07-2002

باحنیني   عبد العزیز 17004040 جید507.90  بـرقان19-08-2002

340من117:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | المستور  | 010215: المؤسسة  

بالوي   صفیة 17004005 مقبول105.10  بـالمستور سالي25-07-2002

جحا   محمد المین 17003938 مقبول205.10  بـرقان26-11-2002

رزقي   فاطمة 17004046 مقبول305.70  بـالمستور سالي01-01-2002

باعاللي   عبد القادر 17004038 قریب من الجید406.10  بـرقان08-07-2002

بایلك   عبد الرحمن 17004035 مقبول505.60  بـرقان31-08-2002

340من118:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | زاویة الحشف  | 010216: المؤسسة  

بن جعفر   خدیجة بنت امحمد 17003982 مقبول105.50  بـزاویة الحشف سالي02-02-2002

بن جعفر   ابراھیم بن أحمد 17003952 مقبول205.10  بـزاویة الحشف سالي15-05-1999

حساني   بن علي 17003959 مقبول305.20  بـادرار12-07-2002

الخیر   فتیحة بنت أمحمد 17004052 قریب من الجید406.10  بـزاویة الحشف سالي01-02-2002

بن جعفر   عبد الحلیم بن أمحمد 17004031 مقبول505.60  بـرقان23-03-2002

340من119:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | موالي عمار البریشي بریش  | 010217: المؤسسة  

باحنیني   نوال 17003928 جید107.80  بـبریش سالي08-08-2001

بن عمر   موالي أحمد 17003946 مقبول205.10  بـرقان29-10-2001

باحنیني   اسماعیل 17003956 جید307.30  بـبریش سالي16-03-2002

بن عمر   محمد 17003936 جید407.40  بـرقان29-10-2002

بن عمر   اللة 17003924 قریب من الجید506.20  بـرقان08-11-2002

كرمان   فتیحة 17004051 مقبول605.30  بـبریش سالي14-02-2001

مغنون   فاطمة 17004045 جید707.40  بـرقان23-11-2001

340من120:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | بریش القصبة  | 010218: المؤسسة  

بن كادي   حمزة 17003973 مقبول105.50  بـبریش سالي02-08-2002

بوالل   سلمى 17003994 قریب من الجید206.00  بـرقان23-06-2002

عبدون   حفصة 17003984 مقبول305.70  بـبریش سالي30-12-2002

عبدون   اسماء 17003955 قریب من الجید406.00  بـرقان20-01-2002

ولفي   محمد 17003934 مقبول505.90  بـبریش سالي02-05-2002

عبدون   فاطمة 17004044 جید607.50  بـبریش سالي03-09-2001

عبدون   وردة 17004059 مقبول705.40  بـبریش سالي21-01-2003

340من121:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | تینورت القدیمة  | 010219: المؤسسة  

عیشي   قاسم 17004006 جید جدا108.40  بـتینورت سالي05-01-2002

ھداجي   خولة 17003985 جید207.40  بـتینورت سالي15-06-2002

باھتي   سمیة 17003996 جید307.10  بـرقان26-06-2002

باحمان   خالد 17003977 جید407.10  بـرقان21-03-2003

عیشي   مصطفى 17003945 مقبول505.40  بـتینورت سالي04-04-2001

عیشي   آمنة 17003922 مقبول605.00  بـتینورت سالي06-06-2002

باحمان   اسامة 17003958 جید جدا708.90  بـسالي12-07-2002

بن لنصار   أحمد 17003935 جید807.60  بـتینورت سالي20-07-2002

باكحل   عبد الصمد 17004037 قریب من الجید906.00  بـتینورت سالي23-01-2002

ھداجي   عبد المنعم 17004023 مقبول1005.80  بـتینورت سالي01-03-2002

عیشي   إكرام 17004057 جید1107.00  بـتینورت سالي23-11-2002

340من122:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| باحو | تینورت الجدیدة  | 010220: المؤسسة  

حمداوي   مروة 17003944 جید107.90  بـتینورت سالي14-01-2002

یوسفي   أیوب 17003943 قریب من الجید206.50  بـتینورت سالي06-12-2002

ھداجي   نوال 17003929 جید307.10  بـرقان28-01-2003

محمادي   مباركة 17003926 مقبول405.40  بـتینورت سالي30-03-2003

وقروتي   عبد العزیز 17004039 قریب من الجید506.10  بـتینورت سالي05-04-2002

عفاس   فاطیمة 17004049 مقبول605.90  بـتینورت سالي31-07-2002

340من123:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| سالي | المنصور  | 010223: المؤسسة  

األنصاري   أمیمة 17004074 جید جدا108.50  بـرقان06-01-2002

قدوري   سفیان 17004160 جید207.10  بـرقان12-04-2002

بوحامدي   حلیمة 17004127 قریب من الجید306.40  بـرقان25-07-2002

بوحامدي   زھیة 17004172 جید407.40  بـالمنصور سالي28-10-2001

بالكي   عبد الحق 17004195 جید507.30  بـرقان19-02-2002

قدوري   زھیة 17004173 جید607.00  بـالمنصور سالي22-08-2002

340من124:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| سالي | سیدي الشریف  | 010224: المؤسسة  

عاللي   اللة 17004077 مقبول105.90  بـرقان26-03-2002

بن السیحمو   نصیرة 17004079 قریب من الجید206.60  بـالعلوشیة سالي01-05-2002

باھدي   موالتي 17004103 جید307.90  بـتمنراست11-05-2002

باسیدي   لیلى 17004084 مقبول405.30  بـرقان10-09-2002

بن السیحمو   موالي عبد الكریم 17004111 قریب من الجید506.60  بـرقان24-09-2002

بن السیحمو   موالتي 17004105 مقبول605.00  بـادرار23-10-2002

بایلك   لیلى 17004085 قریب من الجید706.70  بـرقان19-11-2002

طیقاني   زینب 17004152 قریب من الجید806.10  بـرقان09-09-2002

معطي   عبد المالك 17004184 مقبول905.20  بـرقان22-12-2000

باعلي   ھاجر 17004206 جید1007.20  بـسالي01-01-2002

بن دادا   فیصل 17004204 جید1107.10  بـرقان29-03-2002

حمادي   عائشة 17004182 جید جدا1208.50  بـرقان13-05-2002

باھدي   فاطمة الزھرة 17004201 قریب من الجید1306.30  بـرقان18-08-2002

بیقا   عبد الباسط 17004192 جید1407.40  بـرقان30-08-2002

عكرامي   عبد اهللا 17004190 جید1507.40  بـرقان29-12-2002

340من125:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| سالي | موالي العربي  | 010225: المؤسسة  

وقلي   رقیة 17004142 مقبول105.60  بـرقان29-08-2001

موسى   عبد الحمید 17004193 مقبول205.00  بـرقان01-02-2002

داندون   عائشة 17004181 قریب من الجید306.10  بـتیدماین12-03-2002

عبادي   عبد الغني 17004198 جید جدا408.10  بـرقان23-03-2002

القائمي   عائشة 17004183 جید جدا508.50  بـرقان01-07-2002

الدھبي   عبد اهللا 17004189 جید607.40  بـرقان11-09-2002

340من126:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| سالي | سالي باب اهللا  | 010226: المؤسسة  

جعفاري   أیوب 17004100 قریب من الجید106.00  بـزاویة الحشف سالي15-08-2000

زوادي   نصر الدین 17004080 مقبول205.40  بـباب اهللا سالي03-01-2002

باكحل   مبارك 17004078 جید جدا308.30  بـالمركز الصحي سالي05-02-2002

بن السیحمولمسقم   موالي الطاھر 17004108 جید407.60  بـبرج باجي مختار10-03-2002

موشاحانا   ملیكة 17004076 جید507.30  بـرقان05-07-2002

دحماني   موالتي 17004104 قریب من الجید606.70  بـرقان10-07-2002

بن أحمد   أسماء 17004101 قریب من الجید706.80  بـالمنصور سالي08-09-2002

بن شھرة   لیلیا 17004097 مقبول805.30  بـفرندة12-09-2002

امبیریك   أیمن 17004083 مقبول905.00  بـرقان02-10-2002

اوحاال   محمد بوجمعة 17004096 مقبول1005.90  بـسالي25-11-2002

لحبیب   سید لحبیب 17004153 قریب من الجید1106.60  بـرقان02-06-2002

مرسلي   رھام 17004143 جید1207.70  بـسیدي بختي02-09-2002

ناقا   سعاد 17004159 قریب من الجید1306.10  بـرقان12-10-2002

غصاب   راشة 17004138 جید1407.60  بـتنیة الحد08-11-2002

نجاري   شیماء 17004149 مقبول1505.10  بـرقان11-12-2002

بكراوي   حیاة 17004128 مقبول1605.70  بـرقان22-12-2002

لبیوض   اسماعیل عمر 17004124 مقبول1705.70  بـباب اهللا سالي24-02-2003

رقاني   شریفة 17004157 جید1807.50  بـرقان18-03-2003

سالمي   فاطمة 17004199 جید1907.00  بحكم بـسالي2000

موشاحانا   عبد اللطیف 17004186 قریب من الجید2006.40  بـرقان10-12-2000

عقباوي   عائشة 17004179 جید جدا2108.10  بحكم بـسالي2001

بلیلة   عائشة 17004180 جید2207.10  بحكم بـرقان2002

الحمدو   عبد اهللا 17004188 مقبول2305.80  بـرقان10-05-2002

قرفاف   إیمان 17004210 قریب من الجید2406.10  بـرقان18-09-2002

340من127:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| سالي | سالي باب اهللا  | 010226: المؤسسة  

رزقي   ھاشم 17004209 جید2507.40  بـرقان09-10-2002

340من128:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برج باجي المختار  | 1اول نوفمبر برج باجي المختار | 010230: المؤسسة  

رقاني   موالي لحسن 17004307 مقبول105.80  بـبرج باجي مختار05-07-2000

دادي   أسیا 17004299 جید جدا208.20  بحكم بـبرج باجي مختار2001

دریسي   محمد 17004272 مقبول305.80  بحكم بـبرج باجي مختار2002

لعروسي   محمد 17004273 قریب من الجید406.10  بـبرج باجي مختار13-01-2002

عقباوي   محمد 17004274 جید507.30  بـبرج باجي المختار28-01-2002

سبو   محمد 17004278 قریب من الجید606.10  بـبرج باجي مختار01-08-2002

زكراوي   وفاء 17004679 جید707.80  بـبرج باجي مختار10-02-2002

بن عبد الكریم   عائشة 17004593 جید807.70  بـبرج باجي المختار13-08-1999

كلغلغ   غالي 17004587 قریب من الجید906.40  بـبرج باجي مختار25-11-2000

لنصاري   علي 17004572 قریب من الجید1006.30  بحكم بـبرج باجي مختار2002

ملول   عائشة 17004597 جید1107.10  بحكم بـبرج باجي المختار2002

كلغلغ   عائشة 17004600 قریب من الجید1206.50  بحكم بـبرج باجي المختار2002

لنصاري   عابدین 17004590 قریب من الجید1306.00  بـبرج باجي مختار01-02-2002

اینالیو   عابدین 17004591 جید جدا1408.20  بـبرج باجي مختار05-05-2002

عقباروي   عبد اهللا 17004624 قریب من الجید1506.90  بـبرج باجي مختار05-01-2001

مخطاري   حلیمة 17004435 جید1607.60  بحكم بـبرج باجي مختار2001

دادي   حمة 17004431 قریب من الجید1706.90  بحكم بـبرج باجي مختار2001

رمضاني   جمعة 17004443 مقبول1805.60  بـبرج باجي مختار04-04-2002

صبراوي   خدیجة 17004458 قریب من الجید1906.00  بـبرج باجي مختار21-05-2002

معیزة   یحى 17004450 قریب من الجید2006.80  بـبرج باجي مختار13-08-2002

لنصاري   سكینة 17004542 جید2107.30  بـبرج باجي مختار23-05-2001

كونتة   سعیدة 17004545 جید2207.30  بـبرج باجي المختار18-05-2002

كلغلغ   احمد 17004375 قریب من الجید2306.00  بـبرج باجي مختار27-11-2000

رمضاني   احمد سالم 17004387 مقبول2405.80  بـبرج باجي مختار08-06-2002

340من129:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| برج باجي المختار  | 1اول نوفمبر برج باجي المختار | 010230: المؤسسة  

مختاري   طاھر 17004501 جید2507.70  بحكم بـبرج باجي المختار2000

رقاني   زین الدین 17004502 جید جدا2608.40  بـرقان19-01-2001

تانیري   زینب 17004506 قریب من الجید2706.20  بـبرج باجي مختار19-09-2001

بن مختار   صالح الدین 17004495 قریب من الجید2806.00  بـبرج باجي مختار22-10-2001

لنصاري   زینب 17004507 جید2907.10  بـرقان28-02-2002

رقاني   مینتو 17004242 جید جدا3008.10  بـبرج باجي مختار05-12-1998

إیمالون   أنقفة 17004227 جید3107.80  بـبرج باجي مختار18-02-2000

لحبوس   امحمد 17004332 جید3207.00  بـرقان26-11-2000

التوجي   الزینة 17004343 مقبول3305.30  بحكم بـبرج باجي مختار2001

اوالد ایعیش   الناھة 17004323 ممتاز3409.00  بحكم بـبرج باجي مختار2001

مخطاري   الحسین 17004339 جید جدا3508.90  بحكم بـبرج باجي مختار2002

رقادي   الخمیس 17004334 مقبول3605.20  بـبرج باجي مختار09-02-2002

340من130:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برج باجي المختار  | 2 مارس برج باجي المختار19 | 010231: المؤسسة  

عقباوي   مسعود 17004302 قریب من الجید106.20  بـبرج باجي المختار10-06-1996

دریسي   مریم 17004291 جید207.80  بحكم بـبرج باجي المختار2000

عیسى   مصطفى 17004300 قریب من الجید306.80  بـبرج باجي المختار08-01-2001

طاطي   مریم 17004292 مقبول405.60  بـبرج باجي المختار22-01-2001

العربي الدمي   لویزة 17004311 قریب من الجید506.50  بـبرج باجي المختار13-12-2001

بلبالي   مومة 17004308 جید607.40  بحكم بـبرج باجي المختار2002

لنصاري   مریم 17004294 جید707.00  بـبرج باجي المختار03-10-2002

طاطي   ھارون 17004674 قریب من الجید806.60  بحكم بـبرج باجي المختار2001

لنصاري   عثمان 17004605 مقبول905.50  بـبرج باجي المختار02-04-1999

لنصاري   عائشة 17004594 مقبول1005.90  بحكم بـبرج باجي المختار2000

سالمي   عثمان 17004606 قریب من الجید1106.60  بحكم بـبرج باجي المختار2000

رقادي   عبد الرحمان 17004629 جید1207.20  بحكم بـبرج باجي المختار2002

رقادي   فاطمة 17004653 مقبول1305.30  بـبرج باجي المختار12-07-2002

لوھة   عفان 17004641 قریب من الجید1406.90  بـبرج باجي المختار20-12-2002

لنصاري   دیوان 17004460 مقبول1505.80  بحكم بـبرج باجي المختار1999

عمار   حمیدة 17004439 مقبول1605.90  بـبرج باجي المختار03-03-2002

العربي الدمي   حمزة 17004441 قریب من الجید1706.10  بـبرج باجي المختار02-07-2002

رقادي   سیدي عمار 17004538 مقبول1805.00  بحكم بـبرج باجي المختار2001

سلسلي   علي 17004557 مقبول1905.10  بحكم بـبرج باجي المختار2001

زین الدین   بیالل 17004398 قریب من الجید2006.10  بحكم بـبرج باجي المختار2001

ابزو   احمد 17004378 مقبول2105.10  بـبرج باجي المختار15-04-2001

بوغرارة   حسین 17004475 قریب من الجید2206.20  بـبرج باجي المختار20-05-1998

بربوشي   ساعد 17004500 مقبول2305.40  بـبرج باجي المختار13-12-1998

بن مخطاري   زینب 17004503 مقبول2405.10  بحكم بـبرج باجي المختار2000

340من131:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| برج باجي المختار  | 2 مارس برج باجي المختار19 | 010231: المؤسسة  

لنصاري   حسین 17004481 قریب من الجید2506.30  بـبرج باجي المختار28-08-2002

لنصاري   زینب 17004508 مقبول2605.20  بـبرج باجي المختار02-03-2003

بیالل   محمد 17004251 مقبول2705.10  بحكم بـبرج باجي المختار2000

بن مخطاري   محمد 17004254 مقبول2805.20  بـبرج باجي المختار07-03-2000

ایغیتي   لیلى 17004247 قریب من الجید2906.00  بـبرج باجي المختار12-10-2000

بربري   محمد 17004256 مقبول3005.70  بـبرج باجي المختار30-10-2000

رقادي   لیلة 17004241 قریب من الجید3106.40  بـبرج باجي المختار24-06-2001

قویدر   لنصاري 17004225 قریب من الجید3206.80  بـبرج باجي المختار05-05-2002

عقباوي   الحسن 17004337 قریب من الجید3306.80  بـبرج باجي المختار19-01-2001

عوماري   امیرة 17004336 مقبول3405.90  بـبرج باجي المختار22-02-2002

340من132:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برج باجي المختار  | 3جویلیة برج باجي المختار5 | 010232: المؤسسة  

كلغلغ   مھدي 17004305 قریب من الجید106.70  بـبرج باجي مختار05-01-1999

غنامي   مولود 17004309 مقبول205.50  بحكم بـبرج باجي المختار2001

صالحي   محمد 17004276 مقبول305.00  بـبرج باجي المختار08-07-2002

جودي   مروة 17004297 قریب من الجید406.00  بـبرج باجي المختار13-11-2002

دنھ   محمد 17004280 جید507.10  بـبرج باجي المختار07-12-2002

كلغلغ   عیسى بن أیو 17004680 قریب من الجید606.70  بـبرج باجي مختار1997خالل 

بربوشي   عودي 17004642 مقبول705.30  بحكم بـبرج باجي المختار2000

التوجي   فاطمة 17004647 مقبول805.80  بـبرج باجي المختار12-07-2000

كلغلغ   فیال 17004660 مقبول905.60  بحكم بـبرج باجي المختار2001

عقباوي   عبد اهللا 17004623 جید جدا1008.20  بحكم بـبرج باجي المختار2001

لنصاري   عبد اهللا 17004625 جید1107.10  بحكم بـبرج باجي المختار2002

لنصاري   فاطمة 17004651 مقبول1205.40  بحكم بـبرج باجي المختار2002

بالل   خالد 17004444 جید1307.10  بـبرج باجي المختار24-10-1999

رقادي   یمامة 17004428 قریب من الجید1406.80  بحكم بـبرج باجي المختار2000

كلغلغ   خدیجة 17004453 قریب من الجید1506.90  بـبرج باجي المختار12-08-2000

العربي الدمي   توتو 17004422 مقبول1605.70  بحكم بـبرج باجي المختار2001

بیالل   خدیجة 17004457 قریب من الجید1706.50  بـبرج باجي المختار03-10-2001

العربي   خالد 17004445 قریب من الجید1806.60  بحكم بـبرج باجي مختار2002

بلمصطفى   حلیمة 17004436 مقبول1905.80  بحكم بـبرج باجي المختار2002

لمشط   جیاللي 17004448 جید2007.70  بـبرج باجي المختار26-07-2002

موري   حمادي 17004429 قریب من الجید2106.70  بـبرج باجي المختار13-11-2002

طاطي   شریف 17004539 مقبول2205.40  بـبرج باجي المختار20-04-2000

بربوشي   عمار بن 17004551 قریب من الجید2306.30  بحكم بـبرج باجي المختار2002

جودي   بشرة 17004402 مقبول2405.70  بـبرج باجي المختار14-03-2002

340من133:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| برج باجي المختار  | 3جویلیة برج باجي المختار5 | 010232: المؤسسة  

اوالد البكاي   سیاتة 17004511 جید2507.30  بـبرج باجي المختار25-04-2000

بلمصطفى   حسین 17004479 جید2607.50  بحكم بـبرج باجي المختار2002

الھمال   رقیة 17004492 قریب من الجید2706.30  بـبرج باجي المختار05-05-2002

اكادي   حسین 17004480 مقبول2805.40  بـبرج باجي المختار15-06-2002

لعروسي   مبروك 17004238 مقبول2905.20  بحكم بـبرج باجي مختار2000

موري   مبروك 17004239 مقبول3005.20  بحكم بـبرج باجي المختار2000

دریسي   مباركة 17004236 مقبول3105.20  بحكم بـبرج باجي المختار2001

عفان   منصورة 17004226 مقبول3205.20  بـبرج باجي المختار15-01-2001

كرزازي   مینتو 17004244 مقبول3305.90  بـبرج باجي المختار05-08-2001

كبیر   مباركة 17004237 قریب من الجید3406.50  بـبرج باجي المختار15-10-2001

بالل   منیر 17004224 مقبول3505.90  بـبرج باجي مختار27-11-2001

لنصاري   ناتة 17004232 جید3607.00  بـبرج باجي مختار03-02-2002

دریسي   الزھرة 17004349 مقبول3705.70  بحكم بـبرج باجي المختار2001

340من134:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برج باجي المختار  | 4الوئام المدني برج باجي المختار | 010233: المؤسسة  

لنصاري   لحبیب 17004288 قریب من الجید106.70  بحكم بـبرج باجي مختار2002

بابوزید   محمد لمین 17004282 جید جدا208.50  بحكم بـتندوف2002

كلغلغ   مھدي 17004306 جید307.40  بحكم بـبرج باجي مختار2002

لنصاري   محمود 17004286 قریب من الجید406.10  بـبرج باجي مختار14-08-2002

بعثمان   ھدو 17004676 جید507.80  بحكم بـبرج باجي مختار2001

سلسلي   علي بن 17004574 قریب من الجید606.10  بحكم بـبرج باجي مختار2001

بربوشي   عائشة 17004598 قریب من الجید706.90  بحكم بـبرج باجي مختار2002

عربي الدمي   عبد العزیز 17004633 جید807.90  بحكم بـبرج باجي مختار2002

كبیر   فاطمة 17004654 قریب من الجید906.90  بـبرج باجي المختار02-08-2002

لنصاري   حلیمة 17004434 قریب من الجید1006.10  بـبرج باجي المختار22-08-2000

بربري   خدیجة 17004454 مقبول1105.10  بحكم بـمتلیلي2001

سبو   حلیمة 17004437 مقبول1205.50  بـبرج باجي مختار11-02-2002

لنصاري   خدیجة 17004459 قریب من الجید1306.60  بـبرج باجي المختار24-05-2002

بعثمان   علي 17004554 جید جدا1408.10  بحكم بـغاوا2000

اوالد البكاي   كلثوم 17004548 جید1507.00  بـمتلیلي21-03-2001

ھنوني   علي 17004559 جید1607.00  بـبرج باجي مختار18-09-2001

التوجي   بوبكر 17004404 قریب من الجید1706.40  بـتمنراست16-05-2000

عقباوي   باال 17004393 جید جدا1808.90  بحكم بـبرج باجي مختار2001

عقباوي   بوبكر الصدیق 17004409 قریب من الجید1906.70  بـبرج باجي مختار27-01-2001

طاني   احمد 17004377 مقبول2005.70  بـبرج باجي المختار01-02-2001

العربي الدمي   ذكري 17004392 قریب من الجید2106.20  بـبرج باجي مختار01-11-2001

لنصاري   اھیت الخیر 17004391 قریب من الجید2206.50  بـبرج باجي مختار10-11-2002

سلسلي   یوسف 17004485 مقبول2305.70  بـبرج باجي مختار18-08-2002

بربوشي   محمد 17004252 مقبول2405.60  بحكم بـبرج باجي مختار2000

340من135:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| برج باجي المختار  | 4الوئام المدني برج باجي المختار | 010233: المؤسسة  

طاطي   لمین 17004228 جید2507.70  بحكم بـبرج باجي مختار2000

بربوشي   مباركة 17004234 جید2607.00  بحكم بـبرج باجي مختار2001

ابزولغ   محمد 17004259 جید جدا2708.00  بـبرج باجي المختار25-08-2001

بربوشي   محمد 17004261 جید2807.60  بحكم بـبرج باجي المختار2002

عقباوي   لمین 17004229 جید2907.50  بحكم بـبرج باجي مختار2002

عقبة كنتة   آمنة 17004222 مقبول3005.00  بحكم بـبرج باجي مختار2002

لنصاري   مینتو 17004245 مقبول3105.50  بـبرج باجي مختار21-11-2002

لنصاري   انتما 17004328 مقبول3205.00  بحكم بـبرج باجي مختار2000

عربي الدمي   العزیز 17004352 جید جدا3308.50  بـبرج باجي مختار31-03-2002

340من136:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برج باجي المختار  | 5السلم برج باجي المختار | 010234: المؤسسة  

اوالد البكاي   معمر 17004304 ممتاز109.00  بحكم بـبرج باجي المختار2000

بربوشي   محمد عالي 17004285 جید جدا208.70  بحكم بـبرج باجي المختار2001

عقباوي   لحسن 17004290 قریب من الجید306.20  بحكم بـبرج باجي المختار2001

بربوشي   محمد بن 17004284 قریب من الجید406.90  بحكم بـبرج باجي مختار2002

عقباوي   محمد 17004275 مقبول505.10  بـبرج باجي المختار02-02-2002

ترمزي   وردة 17004678 جید607.60  بـبرج باجي المختار14-08-2001

بربوشي   عمر 17004575 قریب من الجید706.80  بحكم بـبرج باجي المختار1996

كنتاوي   عائشة 17004595 جید807.90  بـبرج باجي المختار11-03-2001

بربوشي   عمر 17004580 جید جدا908.20  بحكم بـبرج باجي المختار2002

رمضان   عائشة 17004602 قریب من الجید1006.40  بـبرج باجي المختار27-09-2002

عقباوي   فاطمة 17004655 جید1107.20  بـبرج باجي المختار13-09-2002

جنا   فاطمة الزھراء 17004657 قریب من الجید1206.50  بـبرج باجي المختار29-07-2003

بربوشي   یحیا 17004451 جید1307.60  بحكم بـبرج باجي المختار2002

العربي الدمي   سید احمد 17004524 جید1407.40  بحكم بـبرج باجي المختار2000

عقباوي   سیدي امحمد 17004536 مقبول1505.60  بحكم بـبرج باجي المختار2001

عقباوي   سیدي محمد 17004533 جید1607.20  بحكم بـبرج باجي المختار2002

عقباوي   سید عمر 17004528 قریب من الجید1706.70  بـبرج باجي المختار09-05-2002

عبد المؤمن   شریفة 17004540 قریب من الجید1806.30  بـبرج باجي المختار06-08-2002

بربوشي   سیدي لمین 17004530 جید جدا1908.10  بحكم بـبرج باجي المختار2003

ھنوني   سوھا 17004547 جید جدا2008.10  بـبرج باجي المختار25-01-2003

بربوشي   بوبكر 17004405 جید جدا2108.00  بحكم بـباجي المختار2001

عقباوي   بوبكر 17004406 مقبول2205.10  بـبرج باجي المختار03-09-2001

كنتاوي   یعقوب 17004483 مقبول2305.10  بحكم بـبرج باجي المختار2001

عقباوي   صالح 17004498 قریب من الجید2406.20  بـبرج باجي المختار01-06-2002

340من137:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| برج باجي المختار  | 5السلم برج باجي المختار | 010234: المؤسسة  

بومدین   مباركة 17004235 جید2507.00  بحكم بـبرج باجي المختار2001

للزاوي   محمد 17004258 قریب من الجید2606.00  بـبرج باجي المختار05-03-2001

عقباوي   الحامد 17004335 قریب من الجید2706.70  بحكم بـبرج باجي المختار1997

عقبة كنتة   البكاي 17004331 مقبول2805.30  بحكم بـبرج باجي المختار2001

340من138:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تیمیاوین | االمیر عبد القادر تیمیاوین  | 010237: المؤسسة  

بابوزیدي   عائشة 17004794 مقبول105.00  بـتیمیاوین10-06-2001

حوناتي   فاطمة 17004807 قریب من الجید206.60  بـتیمیاوین07-02-2002

عطوات   فاطمة الزھراء 17004809 قریب من الجید306.50  بـتیمیاوین26-08-2002

حمزة   علي 17004778 مقبول405.10  بـتیمیاوین13-11-2000

بشار   داود 17004753 مقبول505.00  بحكم بـتیمیاوین2001

كبیر   یامینة 17004752 مقبول605.30  بـتیمیاوین21-03-2001

واوة   خدیجة 17004754 مقبول705.30  بـتیمیاوین01-09-2001

حبادي   زینب 17004766 قریب من الجید806.10  بـتیمیاوین15-01-2002

كبیر   حسن 17004757 مقبول905.50  بـتیمیاوین12-06-2002

عبادي   یمینة 17004751 قریب من الجید1006.60  بـتیمیاوین02-10-2002

بحماوي   محمد 17004699 جید1107.90  بـتیمیاوین26-07-1998

بن بیلة   السعید 17004719 مقبول1205.90  بـتیمیاوین10-08-1998

وانكارة   لیلى 17004697 جید1307.70  بـتیمیاوین16-03-2002

340من139:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تیمیاوین | ھیباوي تیمیاوین  | 010238: المؤسسة  

زالة   عثمان 17004796 قریب من الجید106.30  بحكم بـتیمیاوین1996

تابرة   عائشة 17004792 مقبول205.90  بـتیمیاوین22-06-1998

ریكان   عبد اهللا 17004800 قریب من الجید306.20  بـباماكو18-10-2000

زالة   عثمان 17004798 مقبول405.30  بـتیمیاوین25-12-2000

عبادي   عائشة 17004795 مقبول505.00  بحكم بـتیمیاوین2002

منصوري   علي 17004790 جید607.00  بحكم بـتیمیاوین2003

ناسا   علي 17004777 قریب من الجید706.90  بحكم بـتیمیاوین1997

ریكان   سلمى 17004762 مقبول805.60  بـباماكو30-09-1999

ماضوي   یمینة 17004750 مقبول905.60  بـتیمیاوین10-02-2000

دادي   بالل 17004741 قریب من الجید1006.40  بـتیمیاوین15-04-2000

ملوكي   شریفة 17004771 مقبول1105.40  بـتیمیاوین26-12-2000

أبزو   علي 17004779 جید1207.20  بـتیمیاوین24-07-2001

تكرا   خدیجة 17004755 قریب من الجید1306.50  بـتیمیاوین01-08-2002

ملوكي   احمد 17004740 جید1407.40  بـتیمیاوین04-01-2003

رمضاني   لمین 17004691 قریب من الجید1506.60  بـتیمیاوین20-12-1997

داللي   امینت 17004715 مقبول1605.20  بحكم بـتیمیاوین1998

ریكان   محمد 17004698 جید جدا1708.00  بحكم بـتیمیاوین1998

منصوري   ابراھیم 17004726 قریب من الجید1806.10  بحكم بـتیمیاوین1999

عبادي   محمود 17004705 قریب من الجید1906.30  بحكم بـتیمیاوین1999

لنصاري   موسى 17004711 مقبول2005.00  بـتیمیاوین18-04-1999

عقباوي   محمد 17004701 مقبول2105.50  بـتیمیاوین26-02-2000

لنصاري   أحمد 17004702 جید2207.80  بـتیمیاوین02-06-2000

بیكناوي   محمد 17004703 مقبول2305.50  بـتیمیاوین03-07-2001

بیكناوي   الطاھر 17004716 قریب من الجید2406.90  بـتیمیاوین02-12-2001

340من140:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| تیمیاوین | ھیباوي تیمیاوین  | 010238: المؤسسة  

ملوكي   محمد 17004704 مقبول2505.70  بـتیمیاوین26-04-2002

340من141:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| افبلي | اقبلي المقراني  | 010240: المؤسسة  

بلعالم   عبد المجیب 17004934 جید107.00  بـأولف21-11-2000

حاباهللا   قتیحة 17004925 قریب من الجید206.10  بـأولف10-11-2001

بن مالك   فاطمھ 17004953 جید جدا308.60  بـأولف31-01-2002

نابغ   عبلة 17004931 جید جدا408.20  بـأقبلي11-11-2002

بن منوفي   محمد الفقي 17004844 مقبول505.90  بـأقبلي13-12-2000

بن محمود   نبیلة 17004830 مقبول605.20  بـأقبلي16-08-2001

بن منوفي   معاذ 17004855 جید جدا708.10  بـأولف20-10-2002

فراوا   أمال 17004825 جید807.60  بـأقبلي28-10-2002

طكوبا   أم كلثوم 17004824 جید907.40  بـأقبلي19-12-2002

حفیدي   شعیب 17004909 قریب من الجید1006.90  بـأقبلي13-09-2001

فاقي   حلیمة 17004879 مقبول1105.10  بـأولف14-10-2001

مكاوي   حنان 17004878 مقبول1205.30  بـرقان15-01-2002

فراوا   رفیدة 17004894 جید1307.60  بـأولف24-01-2002

طكوبا   حلیمة 17004880 جید1407.60  بـأقبلي19-06-2002

أعبیدي   حفصة 17004890 جید جدا1508.00  بـأولف31-08-2002

340من142:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| افبلي | بن مھیدي اقبلي  | 010241: المؤسسة  

اعلیوان   عبد اهللا 17004935 مقبول105.00  بـباقبلي14-09-1998

الصایوطي   عبد الجبار 17004938 قریب من الجید206.20  بـباقبلي11-04-2001

لنصاري   عبد القادر 17004940 قریب من الجید306.20  بـباولف06-07-2001

سوایحیة   عبلة 17004930 ممتاز409.00  بـباشلف18-06-2002

باكي   كریمة 17004924 ممتاز509.20  بـباقبلي14-08-2002

اعلیوان   عمر 17004929 قریب من الجید606.80  بـباقبلي31-08-2002

لنصاري   عبد الرحیم 17004939 مقبول705.40  بـباولف16-02-2003

مفتاحي   ناجم 17004829 مقبول805.90  بـباقبلي27-09-2000

وایني   اللة الشریفة 17004827 جید جدا908.50  بـباولف07-03-2001

غرواطا   امحمد 17004858 قریب من الجید1006.90  بـباولف05-09-2001

مفتاحي   محمد 17004841 جید1107.20  بـباقبلي15-02-2002

بابیة   لطیفة 17004854 قریب من الجید1206.50  بـباقبلي02-04-2002

بكادي   ام الخیر 17004857 مقبول1305.50  بـباقبلي18-08-2002

مكاوي   مروه 17004853 جید1407.50  بـباقبلي23-08-2002

یوسفي   ابراھیم 17004863 قریب من الجید1506.70  بـباولف26-10-2002

تالمبة   سعیدة 17004910 قریب من الجید1606.10  بـباقبلي24-12-1999

مفتاحي   شیماء 17004899 قریب من الجید1706.00  بـتمنراست20-12-2001

اودرن   زین الدین 17004901 مقبول1805.00  بـباقبلي01-02-2002

بحبي   حبیبة 17004884 جید جدا1908.50  بـاولف07-07-2002

مفتاحي   كلثوم 17004912 جید2007.90  بـباقبلي29-07-2002

مكاوي   صالح الدین 17004895 قریب من الجید2106.50  بـباولف12-08-2002

كوبیدة   خلیدة 17004882 جید2207.30  بـباقبلي01-11-2002

الصدیق   سیاتة 17004902 جید2307.80  بـاولف24-11-2002

340من143:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| افبلي | ابي نعامة اقبلي  | 010242: المؤسسة  

لمازیل   علي 17004926 جید107.40  بحكم بـبأولف1998

عیشوبي   عدنان 17004946 جید جدا208.00  بـبأقبلي22-09-2002

بلكوا   أیوب 17004851 مقبول305.80  بـبأقبلي23-06-2000

عقباوي   محمد بن لحبیب 17004845 جید407.00  بـبأقبلي11-05-2001

عقباوي   لحسن بن المین 17004850 قریب من الجید506.70  بـبأقبلي25-11-2001

بن دحمان   كلتوم 17004913 قریب من الجید606.30  بـبأقبلي27-10-1999

عقباوي   سیدي محمد بن أحمد 17004904 مقبول705.00  بـبتندوف02-11-1999

بن ما تاهللا   حیزیة 17004888 قریب من الجید806.10  بـبأقبلي29-08-2000

كثیر   خدیجة 17004885 قریب من الجید906.00  بـبأقبلي04-03-2001

حبسھ   صابرین 17004898 مقبول1005.60  بـبأقبلي04-06-2001

عقباوي   خدیجة بنت بونعامة 17004887 قریب من الجید1106.10  بـبأقبلي04-05-2002

عقباوي   ایمان بنت بكاي 17004875 مقبول1205.70  بـبأولف03-12-2002

340من144:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تیط | بن بولعید تیط  | 010243: المؤسسة  

بن عبد الكریم   فاطمة 17005022 جید جدا108.60  بـتیط20-01-2002

عبد الدایم   فیصل 17005025 قریب من الجید206.50  بـتیط21-01-2002

حمدي   فاطمة 17005023 جید جدا308.20  بـبأولف19-08-2002

بن باللي   عبد العزیز 17005021 جید407.90  بـتیط09-12-2002

ملوكي   عبد اللطیف 17005006 مقبول505.20  بـتیط26-04-2001

عبد الدایم   محمد 17004972 جید607.20  بـتیط05-01-2002

سلمي   خلیلة 17004994 قریب من الجید706.80  بـعین صالح03-03-2002

بركامي   ادریس 17004988 جید807.70  بـتیط21-03-2002

داللي   زیدان 17005002 قریب من الجید906.30  بـتیط08-04-2002

بن عبد الكریم   نورة 17004970 جید1007.50  بـأولف19-04-2002

بوسلیم   رمزي 17004998 جید1107.90  بـورقلھ09-05-2002

لكحل   میاس 17004975 جید1207.90  بـسوق االثنین17-05-2002

بن كازة   اسالم 17004989 قریب من الجید1306.30  بـتیط18-06-2002

بوسلیم   اشواق 17004990 جید جدا1408.10  بـتیط22-06-2002

بن عبد الكریم   رحاب 17005000 جید1507.70  بـتیط27-07-2002

محجوب   حنان 17004993 جید1607.80  بـتیط14-08-2002

عتقي   مصعب 17004979 جید1707.50  بـأولف11-10-2002

فروحات   توفیق 17004992 جید جدا1808.10  بـتیط17-10-2002

وایني   الشریفة 17004984 قریب من الجید1906.90  بـتیط22-11-2002

بوسلیم   أحمد 17004973 جید جدا2008.00  بـتین زواتین25-11-2002

أدجابر   أحمدأمین 17004974 جید2107.10  بـرقان09-12-2002

حمدي   عائشة 17005003 جید جدا2208.10  بـتیط14-12-2002

وایني   موالي لحسن 17004981 جید2307.90  بـتیط19-12-2002

بن بیھ   بشرى 17004991 جید جدا2408.40  بـتیط11-02-2003

340من145:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تیط | عقبة بن نافع تیط  | 010244: المؤسسة  

باصالحي   عبد القدوس 17005020 قریب من الجید106.70  بـتیط17-05-2002

طویلي   عبد الرحمان 17005019 مقبول205.00  بـتیط14-06-2002

بوشوشھ   فاطمھ الزھراء 17005024 جید307.70  بـاولف02-12-2002

العربي الدمي   مریم 17004977 جید407.10  بحكم بـعین صالح2000

ولد حسني   یسمین 17004997 جید507.70  بـتیكو20-07-2001

ساودي   لحسن 17004976 مقبول605.00  بـاولف05-09-2001

عربي الدمي   عبد الناصر 17005004 قریب من الجید706.60  بـتیط24-09-2001

زیداني   موالتي 17004980 جید807.20  بـتیط23-10-2001

بن عبد الكریم   عبد الرحمن 17005008 قریب من الجید906.60  بـأولف11-01-2002

بصالحي   یمینھ 17004995 جید1007.30  بـتیط07-03-2002

حمدي   ام الخیر 17004982 قریب من الجید1106.90  بـتیط16-04-2002

ولد حسني   دانة 17004996 جید جدا1208.20  بـتیكو07-07-2002

بن عبد الكریم   اخالص 17004985 قریب من الجید1306.80  بـتیط24-09-2002

حمدي   راویة 17004999 قریب من الجید1406.90  بـتیط09-10-2002

شباني   لیلى 17004971 قریب من الجید1506.90  بـتیط04-11-2002

340من146:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اولف | بوضیاف اولف  | 010245: المؤسسة  

حمدي   منیر 17005040 مقبول105.70  بـولف02-08-1999

محجوب   آمنة 17005046 قریب من الجید206.30  بـأولف27-05-2002

لنصاري   خدیجة 17005172 جید307.10  بـأولف07-09-2000

ابلیلة   حلیمة 17005164 جید407.50  بـاولف13-12-2001

صلحي   حلیمة 17005165 جید507.80  بـأولف11-06-2002

حفیدي   الباتول 17005116 قریب من الجید606.70  بـأولف30-05-2002

بوشنھ   رومیصاء 17005207 قریب من الجید706.10  بـأولف05-10-2002

زناني   ھند 17005344 مقبول805.80  بـقصابي21-07-2002

نفاد   إسالم 17005347 قریب من الجید906.30  بـتمنراست17-08-2002

فودوا   عبد المجید 17005291 جید جدا1008.70  بـأولف27-05-2002

محمود   عبد الوھاب 17005305 قریب من الجید1106.10  بـأولف05-09-2002

اعبید   فاروق 17005316 مقبول1205.30  بـاولف09-11-2002

زناني   شریفة 17005239 جید جدا1308.90  بحكم بـعین  صالح1998

بركاني   سیف الدین 17005238 مقبول1405.30  بـجامعة27-04-2001

بن عمار   سید علي 17005237 مقبول1505.80  بـأولف25-09-2001

ریغي   سھام 17005252 جید1607.20  بـمعسكر25-12-2001

حبادي   سیدأحمد 17005236 جید جدا1708.30  بـأولف19-06-2002

اعموري   سھیلة 17005253 جید جدا1808.50  بـأولف09-08-2002

340من147:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اولف | االمیر عبد القادر زاویة حینون  | 010246: المؤسسة  

تماوي   اللة حبیبة 17005052 مقبول105.80  بـبأولف18-10-2002

ابلیلھ   بدر الدین 17005155 جید جدا208.10  بـبأولف16-05-2002

رقسوس   أسامھ 17005105 مقبول305.00  بـأولف18-11-2001

بن موالي   رقیة 17005204 جید جدا408.10  بـبأولف22-02-2003

فودوا   وفاء 17005353 جید507.10  بـبأولف09-10-2002

ابلیلھ   فاطمة الزھراء 17005336 مقبول605.10  بـبأدرار26-01-2003

بیقة   عبد النور 17005288 مقبول705.30  بـأولف10-02-2002

اودرن   عبد الحمید 17005297 مقبول805.80  بـبأولف19-04-2002

بوغرارة   شریفة 17005240 قریب من الجید906.00  بـاولف13-02-1998

اعموري   شعیب 17005245 مقبول1005.30  بـأولف05-04-2001

عالوي   عادل 17005264 مقبول1105.80  بـبأولف01-06-2002

بن طالب   زكریاء 17005243 جید1207.80  بـبأولف22-10-2002

بن طالب   طھ 17005250 قریب من الجید1306.40  بـبأولف22-10-2002

ابلیلھ   صفاء 17005246 جید1407.20  بـبأولف31-01-2003

340من148:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اولف | القرافي اولف  | 010247: المؤسسة  

لنصاري   محمد 17005063 جید107.50  بحكم بـبأولف2000

قویدري   منال 17005037 قریب من الجید206.10  بـبأولف06-06-2002

بلعالم   محمد االسعد 17005075 مقبول305.40  بـبالجزائر11-11-2002

قدي   ماریا 17005053 جید407.30  بـبأولف09-01-2003

كلغلغ   رامت 17005199 جید507.40  بحكم بـبأولف2001

ھرویني   عائشة 17005270 قریب من الجید606.70  بـبأولف25-11-2002

340من149:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اولف | ابن بادیس الذكور اولف  | 010248: المؤسسة  

توقة   نسیبة 17005056 مقبول105.30  بـبأولف14-01-2000

منادي   محمد نجیب 17005070 مقبول205.50  بـبأولف01-01-2002

بحبي   منار 17005039 مقبول305.20  بـبأولف23-02-2002

صلحات   اللة أسماء 17005051 جید407.00  بـبأولف12-11-2002

عفان   یاسین 17005168 قریب من الجید506.10  بـبرج باجي مختار20-04-1998

لنصاري   خدوجة 17005175 قریب من الجید606.90  بحكم بـبأولف1999

شیبي   بوبكر 17005159 جید707.40  بـبأولف24-08-2000

میخاف   خالد 17005166 جید807.30  بـبأولف28-09-2000

بن عبد الكریم   احمد 17005141 قریب من الجید906.90  بـبأولف15-05-2002

بن الشریف   خدیجة 17005173 جید1007.50  بـبأولف20-05-2002

جریفیلي   اسماء 17005147 مقبول1105.60  بـبأولف19-06-2002

بن صغیر   اسماء 17005148 جید1207.80  بـبأولف30-06-2002

میخاف   بشرى 17005158 مقبول1305.10  بـعین صالح07-08-2002

بوشنة   اروى 17005144 جید1407.70  بـبأولف08-02-2003

لنصاري   مختار 17005094 مقبول1505.30  بـبأولف04-10-1998

حسیكة   مروان 17005098 قریب من الجید1606.10  بـبأولف21-06-1999

میخاف   یوسف 17005197 جید جدا1708.00  بـبأولف17-04-2002

بو عمزة   یوبا تسیقا 17005195 قریب من الجید1806.80  بـتیقریرت06-07-2002

سالمي   یوسف 17005198 جید1907.70  بـبأولف11-07-2002

الخراز   سامي عبد الرحمن 17005213 قریب من الجید2006.30  بـأولف15-01-2003

بلھادف   عبد النور 17005287 قریب من الجید2106.40  بـبأدرار24-01-2002

حسیكة   عائشة 17005268 قریب من الجید2206.50  بـبأولف25-12-2001

عقباوي   عائشة 17005269 قریب من الجید2306.10  بـبأولف10-01-2002

صلحات   سھیر 17005254 مقبول2405.40  بـبأولف27-07-2002

340من150:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| اولف | ابن بادیس الذكور اولف  | 010248: المؤسسة  

طایبي   سوسن 17005257 مقبول2505.90  بـششار15-02-2003

340من151:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اولف | البنات اولف  | 010249: المؤسسة  

تینموا   محمد االمین 17005074 مقبول105.70  بـأولف01-02-2003

شنداد   توفیق 17005161 جید207.10  بـأولف08-08-1999

ادریبات   حده 17005174 جید307.50  بـأولف27-11-2001

خنوس   اسماء 17005146 جید جدا408.00  بـأولف17-05-2002

معمري   بحوص 17005156 جید507.50  بـاولف17-06-2002

اعبید   احسان 17005142 جید جدا608.10  بـأولف03-12-2002

بوكار   مروه 17005100 قریب من الجید706.20  بـعین صالح26-06-2001

بلھادف   أسماء 17005101 مقبول805.50  بـأولف21-12-2001

رقاني   موالي ادریس 17005108 قریب من الجید906.20  بـرقان13-05-2002

بختي   صالح الدین 17005208 جید1007.10  بـأولف11-02-2001

حاداهللا   حفیظة 17005188 مقبول1105.50  بـأولف04-03-2002

معمري   رقیھ 17005205 قریب من الجید1206.50  بـأولف03-04-2002

قلى   صالح الدین 17005209 جید1307.20  بـتینغیف18-05-2002

حاداهللا   ضماد 17005216 قریب من الجید1406.70  بـأولف24-06-2002

بضبوضة   سارة 17005214 جید1507.70  بـادرار22-10-2002

سماروا   ھاجر 17005346 جید1607.40  بـرقان27-01-2002

قلي   وھیبة 17005354 مقبول1705.90  بـأولف19-07-2002

بوكادي   فاطمھ أم البھاء 17005338 جید1807.80  بـأولف03-01-2003

شنداد   عبد النور 17005286 مقبول1905.30  بـأولف07-09-2001

حسیكة   عبد الغني 17005302 مقبول2005.40  بـأولف13-08-2002

براح   عبد المجید 17005292 قریب من الجید2106.80  بـأولف25-08-2002

بلبالي   صفیھ 17005249 جید جدا2208.10  بـعین بلبال06-03-2002

ھداج   سفیان 17005247 قریب من الجید2306.80  بـأولف14-03-2002

بن عثمان   شھناز 17005251 جید جدا2408.00  بـأولف12-01-2003

340من152:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| اولف | البنات اولف  | 010249: المؤسسة  

خنوسي   عائشة 17005271 جید جدا2508.70  بـأولف29-01-2003

340من153:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اولف | المغیلي تقراف  | 010250: المؤسسة  

تماللي   محمد 17005067 جید107.90  بـأولف30-05-2002

جغلوش   منال 17005038 جید جدا208.40  بـاولف21-09-2002

یوسفي   أحمد 17005069 مقبول305.40  بـبأولف21-12-2002

مقادم   بوجمعة 17005160 قریب من الجید406.90  بـبأولف13-11-1998

سالمي   خدیجة 17005171 قریب من الجید506.90  بحكم بـبأدرار2000

یوسفي   یاسین 17005170 قریب من الجید606.60  بـبأولف16-08-2001

توقھ   توفیق 17005162 قریب من الجید706.50  بـأولف05-03-2002

یوسفي   ایوب 17005143 جید جدا808.00  بـاولف12-07-2002

یوسفي   خالد 17005167 جید جدا908.20  بـاولف18-11-2002

لنصاري   محمد بن محمد 17005089 مقبول1005.70  بـاولف30-09-2001

لعروسي   أسماء 17005103 جید جدا1108.70  بـرقان15-06-2002

الوادي   ریھام 17005202 قریب من الجید1206.70  بـرقان11-04-2003

توقھ   عبد الواحد 17005303 مقبول1305.80  بـأولف20-03-2002

عقبة كنتھ   سعاد 17005244 مقبول1405.40  بـادرار12-01-2000

توقة   عماد الدین سیف نصر 17005260 مقبول1505.10  بـبأولف23-05-2002

340من154:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد الحاج | عمیروش تمقطن  | 010253: المؤسسة  

بن محمود   مصطفى 17005422 مقبول105.20  بـاولف16-04-1999

بن عبو   اعمر 17005444 جید جدا208.00  بـاولف02-01-2002

بوكرزیة   مصطفى 17005423 قریب من الجید306.50  بـاولف26-07-2002

بید   أسامھ 17005420 مقبول405.30  بـاولف24-08-2002

بلمھدي   مصطفى 17005424 مقبول505.60  بـاولف03-09-2002

بامبارك   دعاء 17005455 مقبول605.50  بـادرار18-03-2003

الھاشمي   موالي احمد 17005429 جید707.10  بـاولف23-04-2003

لھشمي   أمال 17005367 مقبول805.00  بـاولف04-08-2002

الھاشمي   محمد الشریف 17005400 قریب من الجید906.00  بـاولف22-10-2002

الحساني   زینب 17005481 قریب من الجید1006.10  بـاولف16-01-2002

بلھدي   حفصة 17005467 جید جدا1108.10  بـاولف29-01-2002

بلوافي   شریف 17005483 جید1207.00  بـاولف09-07-2002

مداب   رفیدة 17005472 قریب من الجید1306.10  بـاولف26-10-2002

لعصب   عبد اهللا قیس 17005501 قریب من الجید1406.30  بـاولف29-12-2002

340من155:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد الحاج | خمیستي قصبة الجنة  | 010254: المؤسسة  

بن ھاشم   موالي ھاشم 17005434 جید107.90  بـتمقطن06-05-2002

العلوي   موالي عبد الرحمن 17005432 قریب من الجید206.60  بـبأولف19-06-2002

حمدھا   معاذ 17005425 قریب من الجید306.50  بـبأولف04-09-2002

اعلیوان   نور الدین 17005385 مقبول405.90  بـأقبلي17-12-2000

العلوي   اللة فاطمة 17005379 جید جدا508.40  بـبالد موالي رشید15-03-2001

برمكي   أیوب 17005405 قریب من الجید606.30  بـبأولف22-09-2001

تفریج   محمد لمین 17005397 مقبول705.60  بـبأولف15-03-2002

بكاوي   سارة 17005478 قریب من الجید806.30  بـتمقطن01-01-2000

لمدك   عبد الحمید 17005505 قریب من الجید906.10  بـتیمقطن06-02-2001

بن قادي   رانیة 17005469 مقبول1005.00  بـالمنصور01-01-2002

حمدھا   رباب 17005470 جید1107.90  بـأولف05-06-2002

العلوي   سیدي محمد 17005482 جید جدا1208.10  بـعین صالح13-08-2002

بن عثمان   رباب 17005471 مقبول1305.00  بـاولف24-08-2002

ادریبات   سفیان 17005489 جید1407.40  بـبالد المھدي10-12-2002

قرزو   فریدة 17005526 مقبول1505.50  بـتمقطن03-11-2002

340من156:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد الحاج | مجمع اوالد الحاج  | 010255: المؤسسة  

اسماعیلي   موالي عبد الواحد 17005433 مقبول105.30  بـأدرار03-06-2000

نفاد   أسامة 17005418 مقبول205.20  بـأولف30-07-2001

بن عثمان   ایمان 17005441 مقبول305.40  بـتمقطن28-03-2002

اسماعیلي   موالي الرشید 17005427 قریب من الجید406.00  بـأولف31-03-2002

لعصب   توفیق 17005448 مقبول505.90  بـأخنوس تمقطن10-08-2002

بن قادي   المیة 17005381 مقبول605.40  بـأوالد الحاج تمقطن13-03-2001

ابامبارك   میمونة 17005402 قریب من الجید706.90  بـأولف10-05-2001

أوفیان   أحالم 17005390 قریب من الجید806.20  بـأولف14-10-2001

بن عبدالكریم   أحمد 17005396 جید907.20  بـأولف21-03-2002

لعصب   نورالھدى 17005389 مقبول1005.40  بـأولف15-09-2002

الحساوي   سھیلة 17005491 قریب من الجید1106.70  بـتمقطن02-01-2001

قدوري   شیماء 17005479 قریب من الجید1206.00  بـتمقطن18-11-2001

بن عبد الكریم   عبد المالك 17005500 جید1307.00  بـأولف02-04-2002

قدوري   جعفر 17005466 مقبول1405.00  بـأولف24-10-2002

أدریبات   كلتوم 17005494 جید1507.20  بـعین صالح18-11-2002

نفاد   فاطمة الزھراء 17005525 جید1607.60  بـأولف18-12-2002

340من157:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي ھیباوي اینر | الحواس تمقطن  | 010258: المؤسسة  

طاوزا   عبیر 17005796 جید جدا108.30  بـبأولف22-02-2003

الغوث   محمد الحبیب 17005599 مقبول205.00  بـبرقان19-03-2002

بسودي   محمد 17005594 مقبول305.20  بـبورقلة10-04-2002

یاحي   أماني 17005543 جید407.90  بـتمقطن21-12-2002

بوستھ   الھام 17005657 قریب من الجید506.90  بـأولف01-12-2001

بسودي   زینة 17005717 مقبول605.30  بحكم بـبأولف2002

الغوث   عمر 17005727 مقبول705.00  بـباولف14-02-2002

الرحوي   اكرام 17005666 جید جدا808.40  بـتمقطن27-05-2002

الرحوي   شھناز 17005723 قریب من الجید906.40  بـتمقطن27-05-2002

فاندوا   حنان 17005671 قریب من الجید1006.00  بـباولف10-11-2002

كنتاوي   الیاس 17005644 قریب من الجید1106.00  بـبأولف14-11-2002

340من158:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي ھیباوي اینر | حكومي العید  | 010259: المؤسسة  

ادجرفور   فاطمة الزھراء 17005804 مقبول105.60  بـبأینر12-05-2002

بسودي   فاطمة الزھراء 17005805 جید207.70  بـبأولف26-06-2002

براح   مزیان 17005609 جید307.10  بـبتمقطن16-05-2001

بن سالم   مریم 17005606 مقبول405.50  بـبتمقطن30-11-2001

برمكي   محمد لمین 17005597 جید507.20  بـبأولف17-10-2002

برمكي   اللة 17005548 مقبول605.70  بـبتمقطن02-07-2002

ھداج   سلیمان 17005708 مقبول705.80  بـبأولف07-11-2001

مغیلي   الزھراء 17005652 مقبول805.20  بـبتمقطن03-01-2002

الخراز   یسین 17005693 قریب من الجید906.30  بـبأولف29-04-2002

ادجرفور   شیماء 17005716 مقبول1005.90  بـبأولف05-05-2002

حابشي   شرف الدین 17005720 مقبول1105.10  بـبأولف31-05-2002

ملوكي   سارة 17005714 جید1207.90  بـبأولف05-01-2003

الحساوي   حاجة أمینة 17005677 جید1307.60  بـاینر10-02-2003

بیدي   عبد العزیز 17005769 مقبول1405.30  بـبتمقطن09-01-2001

ادجرفور   عبد المنعم 17005746 مقبول1505.60  بـبأولف21-05-2002

ادجرفور   عبد الحلیم 17005754 قریب من الجید1606.60  بـبتمقطن01-11-2002

340من159:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي ھیباوي اینر | سیدي عیسى  | 010260: المؤسسة  

ادجرفور   ملیكة 17005545 مقبول105.90  بـاینر06-10-2001

ادجرفور   نجوم 17005567 جید207.30  بـبتمقطن15-02-2002

ادجرفور   نورة 17005572 مقبول305.30  بـبأولف26-08-2002

ادجرفور   نرجس 17005568 قریب من الجید406.30  بـبأدرار23-09-2002

برماكي   الصالح 17005646 جید جدا508.00  بـبأولف28-03-2001

برمكي   الیاس 17005643 مقبول605.40  بـالمرقب16-11-2001

الوادي   رشیدة 17005704 مقبول705.90  بـبالمرقب21-03-2002

اعریبي   راضوان 17005700 جید807.60  بـبأولف09-06-2002

الوادي   ایمان 17005661 قریب من الجید906.40  بـبأولف17-01-2003

حفصي   عبد الرحمان 17005760 مقبول1005.90  بـبأولف11-04-2002

ادجرفور   عبد السالم 17005761 قریب من الجید1106.20  بـبأولف16-06-2002

بوقرین   عبد الحلیم 17005753 مقبول1205.60  بـبأولف20-06-2002

340من160:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي ھیباوي اینر | زاویة موالي ھیبة  | 010261: المؤسسة  

ھیباوي   موالي عبد المالك 17005623 مقبول105.20  بـتمقطن14-11-1998

ھیباوي   موالي عبد المالك 17005624 قریب من الجید206.80  بـتمقطن09-01-2000

ھیباوي   أصالھ 17005607 مقبول305.30  بـتمقطن09-07-2000

ھیباوي   موالي عبد القادر 17005626 قریب من الجید406.10  بـتمقطن03-07-2002

ھیباوي   ملیكة 17005546 مقبول505.80  بـاولف16-12-2001

لوافي   نورة 17005573 مقبول605.40  بـاولف27-11-2002

ابزو   بوبكر 17005670 مقبول705.20  بـبرج باجي المختار01-11-1994

اعبوده   ایمان 17005660 مقبول805.90  بـاولف25-11-2002

ھیباوي   عبد المالك 17005747 قریب من الجید906.50  بـتمقطن08-01-2002

340من161:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي ھیباوي اینر | االبراھیمي المرقب  | 010262: المؤسسة  

القایم   موالي أحمد 17005616 مقبول105.60  بـتمقطن24-03-1998

ھیباوي   موالي علي 17005621 جید جدا208.70  بـتمنراست20-08-1998

برماكي   الحاج عبدالقادر 17005632 قریب من الجید306.40  بـاولف23-01-1999

نقاد   لطیفة 17005610 مقبول405.50  بـاولف01-08-2000

قابة   امال 17005628 مقبول505.40  بـاولف12-01-2002

العلوي   موالي أحمد 17005617 قریب من الجید606.70  بـاولف26-03-2002

القایم   موالي أحمد 17005618 جید707.10  بـأولف17-05-2002

القایم   محمدالشریف 17005602 مقبول805.60  بـاولف27-07-2002

القایم   موالي عبد الراحمن 17005625 مقبول905.70  بـتمقطن09-11-2002

اسلیسلي   مصطفى 17005613 قریب من الجید1006.00  بـتمقطن17-11-2002

ھیباوي   اللةموالتي 17005561 جید جدا1108.10  بـاولف14-09-1997

ھیباوي   اللة حسناء 17005554 جید1207.20  بـتمقطن02-02-1998

بن مرتاجي   اللةفاطمة 17005563 مقبول1305.80  بـاولف01-07-2002

ادریسي   اللةالزھراء 17005562 مقبول1405.50  بـتمقطن12-11-2002

القایم   اللة الزھراء 17005552 قریب من الجید1506.10  بـتمقطن13-11-2002

حمیدو   یوسف 17005699 مقبول1605.50  بـعین قزام11-01-2003

340من162:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي ھیباوي اینر | عین بلبال  | 010263: المؤسسة  

بلبالي   ابراھیم 17005659 مقبول105.70  بـتمقطن06-11-2002

بلبالي   عبد المنعم 17005745 مقبول205.20  بـتمقطن19-08-2001

340من163:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| موالي ھیباوي اینر | عیسات ایدیر مطراون  | 010264: المؤسسة  

بن الطیب   مبروكة 17005569 مقبول105.40  بـتمقطن22-08-2001

مطروین   نصیرة 17005570 مقبول205.00  بـتمقطن14-11-2002

أعریبي   حلیمة 17005672 قریب من الجید306.10  بـعین صالح28-02-2001

بن الطیب   ادریس 17005662 قریب من الجید406.10  بـتمقطن27-03-2002

أعریبي   بشرى 17005669 مقبول505.80  بـتمقطن25-05-2002

340من164:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | زاجلو المرابطین  | 010267: المؤسسة  

بكة   مصطفى 17005903 قریب من الجید106.10  بـزاجلو مرابطین31-12-1999

زقلوي   مروة 17005894 جید207.40  بـزاویة كنتھ26-08-2000

یوبي   لطیفة 17005901 مقبول305.20  بـزاویة كنتھ03-02-2002

بوحمو   محمد لحبیب 17005887 قریب من الجید406.70  بـزاویة كنتھ30-03-2002

حنیني   لطیفة 17005902 جید507.30  بـزاویة كنتھ03-11-2002

بكة   محمد 17005882 مقبول605.20  بـزاجلو مرابطین10-12-2002

لخریف   أحمد 17005862 مقبول705.80  بـزاویة كنتھ07-01-2002

الجومي   منى 17005826 قریب من الجید806.40  بـزاویة كنتھ25-08-2002

فوضیل   رحمة 17005959 قریب من الجید906.50  بـزاجلو مرابطین11-04-2002

النصاري   عبد السالم 17006078 قریب من الجید1006.50  بـزاویة كنتھ05-02-2002

سید البو   عبد السالم 17006080 مقبول1105.20  بـزاویة كنتھ11-07-2002

لخریف   علي 17006033 مقبول1205.60  بـزاویة كنتھ12-11-1996

فوضیل   عبد الرحمن 17006060 قریب من الجید1306.50  بـزاویة كنتة01-03-2002

النصاري   عائشة بنت مھدي 17006043 مقبول1405.20  بـزاجلو مرابطین15-06-2002

340من165:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | اوالد الحاج  | 010268: المؤسسة  

التوھامي   أسماء 17005896 جید107.60  بـزاویة كنتھ10-06-2002

الطالب عبد الرحمان   محمد 17005877 مقبول205.70  بـزاویة كنتھ17-07-2001

التاقي   أحمد 17005879 قریب من الجید306.80  بـزاویة كنتھ09-09-2002

غوالم   أحمد یاسین 17005888 مقبول405.70  بـواھران11-10-2002

اصطفي   منى 17005825 جید507.10  بـزاویة كنتھ06-05-2002

التوھامي   مبروكة 17005844 قریب من الجید606.00  بـزاویة كنتھ29-09-2002

التوھامي   یاسین 17005948 جید707.20  بـأوالد الحاج08-02-2002

التوھامي   حسان 17005954 جید جدا808.40  بـزاویة كنتھ06-06-2002

التوھامي   األمیر 17005924 قریب من الجید906.20  بـأوالد الحاج30-11-2002

موسى   زینب 17005988 مقبول1005.80  بـزاویة كنتھ13-05-2001

سعیداوي   زینب 17005991 جید1107.80  بـتریدالت15-01-2002

بلة   زینب 17005992 جید جدا1208.00  بـزاویة كنتھ27-01-2002

أبي ھریرة   وداد 17006111 قریب من الجید1306.20  بـزاویة كنتھ11-04-2000

بلھ   إسماعیل 17006108 قریب من الجید1406.40  بـزاویة كنتھ21-06-2002

التوھامي   فیصل 17006102 جید1507.50  بـزاویة كنتھ28-06-2002

الصالح   كلثوم 17006024 قریب من الجید1606.80  بـزاویة كنتھ02-04-2002

340من166:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | مكید  | 010269: المؤسسة  

الكوزاني   محمد 17005880 قریب من الجید106.10  بـمكید17-10-2002

مكیدي   الزھراء 17005929 قریب من الجید206.40  بـمكید07-10-2001

عبد الوفي   زینب 17005990 جید307.60  بـمكید30-08-2001

عبد الوافي   عبد الرحیم 17006075 قریب من الجید406.50  بـزاویة كنتھ05-06-2002

مكیدي   عبد المجید 17006050 مقبول505.00  بـمكید22-06-2000

الكوزاني   عبد الناصر 17006049 جید جدا608.10  بـمكید13-10-2001

340من167:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | توریرین  | 010270: المؤسسة  

موالي جلول   اكرام 17005936 قریب من الجید106.60  بـزاویة كنتة04-01-2002

بدالوي   ایوب 17005931 جید207.10  بـزاویة كنتة20-06-2002

ملوكي   ریاض محمد السعید 17005960 مقبول305.30  بـزاویة كنتة19-12-2002

راشقي   سلیمة 17005978 مقبول405.00  بـزاویة كنتة17-08-2002

حمو ایعیش   فاطمة 17006096 مقبول505.40  بـتوریرین05-04-2001

محضي   عبد الغفار 17006091 مقبول605.70  بـتوریرین23-02-2002

بدالوي   فاطمة 17006099 جید707.90  بـزاویة كنتة13-04-2002

بدالوي   فاطمة 17006101 مقبول805.40  بـزاویة كنتة26-07-2002

حمو ایعیش   عبد اهللا 17006053 قریب من الجید906.80  بـتوریرین10-12-2002

340من168:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | المجمع زاویة كنتة  | 010272: المؤسسة  

دحماني   مروة 17005895 جید107.30  بـزاویة كنتھ22-07-2001

سماعیل   محمد لمین 17005886 قریب من الجید206.90  بـزاویة كنتھ27-12-2001

كنتاوي   مختار 17005891 مقبول305.60  بـزاویة كنتھ08-02-2002

كنتاوي   مصطفى 17005904 جید جدا408.40  بـزاویة كنتھ10-03-2002

عقیدي   أمحمد 17005829 مقبول505.40  بـالجدید01-09-2001

حاجي   نور الھدى 17005851 ممتاز609.20  بـحاسي القارة31-01-2002

السعود   أنس 17005828 ممتاز709.20  بـالسوقر21-08-2002

سر   بالل 17005937 قریب من الجید806.20  بـزاویة كنتھ04-06-2001

طمبو   بشرى 17005941 جید جدا908.00  بـأدرار20-05-2002

مساعدي   اشرف الدین 17005935 جید جدا1008.30  بـحمام السخنة23-05-2002

معطاهللا   بشرى 17005942 قریب من الجید1106.00  بـزاویة كنتھ23-10-2002

كنتاوي   سیدي علي 17005993 مقبول1205.40  بـزاویة كنتھ03-01-2000

دلیمي   سفیان 17006008 مقبول1305.50  بـودغة فنوغیل11-11-2002

معطاهللا   سكینة 17005997 مقبول1405.20  بـزاویة كنتھ19-12-2002

خلیفة   فاطمة 17006098 مقبول1505.20  بـزاویة كنتھ09-12-2001

خلیفة   عبد الخالق 17006055 مقبول1605.10  بـزاویة كنتھ10-09-2002

بوحامدي   عبد الرحمن 17006061 قریب من الجید1706.60  بـالمنصور سالي29-09-2002

340من169:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | ابن سینا  | 010273: المؤسسة  

سماعیلي   موالي محمود 17005907 قریب من الجید106.90  بـزاویة كنتھ31-07-2001

بن المھدي   موالي عبد السالم 17005912 مقبول205.70  بـزاویة كنتھ29-01-2002

سرقمة   محمود 17005890 قریب من الجید306.90  بـزاویة كنتھ25-05-2002

الصادقي   موالي عبد اهللا 17005911 جید407.40  بـزاویة كنتھ19-07-2002

قطبي   أسماء 17005899 جید جدا508.90  بـتمنراست25-08-2002

قطبي   الھاشمي 17005930 مقبول605.30  بـزاویة كنتھ19-05-2001

الطاھري   یمینة 17005947 مقبول705.30  بـزاویة كنتھ20-07-2002

الشرقي   سمیة 17005981 جید جدا808.80  بـزاویة كنتھ25-06-2002

قطبي   فوزیة 17006104 قریب من الجید906.60  بـزاویة كنتھ20-04-2002

ایت   غزیل 17006093 مقبول1005.90  بـالمشریة09-05-2002

بركة   فدوة 17006103 قریب من الجید1106.80  بـزاویة كنتھ29-05-2002

لمین   إیمان 17006107 قریب من الجید1206.20  بـزاویة كنتھ09-01-2003

غنجور   كریمة 17006031 مقبول1305.00  بـزاویة كنتھ25-04-2002

الغول   عائشة 17006042 جید جدا1408.00  بـزاویة كنتھ09-11-2002

340من170:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | المناصیر  | 010274: المؤسسة  

المكي   أبراھیم 17005839 جید107.40  بـإیلیزي07-02-2001

لمین   الطیب 17005928 قریب من الجید206.40  بـزاویة كنتھ11-02-2002

الطیب   عبد القادر 17006085 مقبول305.80  بـزاویة كنتھ05-11-2001

لمین   عائشة 17006037 مقبول405.10  بـزاویة كنتھ18-03-2000

340من171:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | تاخفیف  | 010275: المؤسسة  

محارزي   موالي عمر 17005910 مقبول105.10  بـزاویة كنتھ01-03-2001

عمري   خولة 17005957 مقبول205.90  بـزاویة كنتھ30-07-2002

فراجي   زین العابدین 17005986 مقبول305.50  بـزاویة كنتھ19-03-2002

محارزي   عبد العزیز 17006089 مقبول405.30  بـزاویة كنتھ09-10-2001

العربي   عبد الرحیم 17006074 مقبول505.30  بـتاخفیف03-03-2002

340من172:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | ادمر  | 010276: المؤسسة  

أباحیا   أسماء 17005897 جید107.80  بـأدمر23-07-2002

لحسین   مبروك 17005842 جید جدا208.00  بـزاویة كنتھ06-11-2002

زین الدین   ھشام 17006110 مقبول305.70  بـأدمر27-11-2002

340من173:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | تازولت  | 010277: المؤسسة  

القطبي   نور الدین 17005850 مقبول105.30  بـزاویة كنتھ27-09-2002

حرمة   البشیر 17005926 مقبول205.70  بـتازولت28-05-2002

حرمة   زكریاء 17005999 مقبول305.50  بـزاویة كنتھ16-02-2002

لغزال   سفیان 17006009 جید407.10  بـتازولت18-12-2002

حرمة   عبد القادر 17006084 مقبول505.00  بـتازولت13-01-2001

340من174:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| زاویة كنتة | زاجلو العرب  | 010279: المؤسسة  

بالشیخ   مصطفى 17005906 جید107.70  بـقصبة القاید أنزجمیر03-10-2002

جوعاك   اسماء 17005932 مقبول205.00  بـزاویة كنتھ07-10-2002

قرزو   سمیة 17005980 جید307.10  بـزاویة كنتھ14-01-2002

بوحامدي   عبد الرحمان 17006063 مقبول405.90  بـزاقلو العرب07-05-2002

340من175:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بوعلي | زاویة الشیخ  | 010280: المؤسسة  

أبالطاھر   یوسف 17006216 مقبول105.70  بـزاویة الشیخ21-12-2002

كوزاني   مبروك 17006143 قریب من الجید206.00  بحكم بـزاویة الشیخ2002

حاج أحمد   مصطفى 17006170 قریب من الجید306.90  بـزاویة الشیخ21-03-2002

حاج   لعرج 17006172 جید جدا408.10  بـزاویة كنتھ06-05-2002

بافكر   مختار 17006162 قریب من الجید506.90  بـزاویة الشیخ29-07-2002

مصمودي   مروة 17006163 جید جدا608.10  بـزاویة كنتھ21-12-2002

بافكر   عفاف 17006299 جید707.00  بـزاویة كنتھ10-05-2002

340من176:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بوعلي | بوعلي  | 010281: المؤسسة  

موالي الشریف   سارة 17006224 مقبول105.90  بـزاویة كنتھ23-07-2001

محمد الصالح   یوسف 17006215 قریب من الجید206.20  بـبوعلي26-12-2001

ھمالي   خدیجة 17006208 جید307.20  بـبوعلي28-07-2002

برماتي   یوسف 17006217 جید جدا408.00  بـبوعلي24-12-2002

برماتي   محمد االمین 17006157 قریب من الجید506.00  بـزاویة كنتھ08-08-1997

مطاھري   أسماء 17006164 جید607.60  بـزاویة كنتھ12-08-1999

موالي الشریف   موالي 17006174 جید جدا708.00  بـزاویة كنتھ22-08-2001

السي حمو   موالي أمحمد 17006175 جید807.40  بـزاویة كنتھ20-10-2001

مطاھري   أمیرة 17006140 جید907.20  بـزاویة كنتھ10-03-2002

محمد الصالح   أم الخیر 17006136 جید1007.10  بـزاویة كنتھ11-11-2002

بعزة   أسماء 17006166 جید1107.40  بـزاویة كنتھ30-12-2002

برماتي   صافیة 17006237 جید1207.50  بـبوعلي18-04-2002

بعزة   ھاجر 17006313 مقبول1305.50  بـأدرار08-02-2002

محمد الصالح   ھواري 17006325 قریب من الجید1406.30  بـزاویة كنتھ11-05-2002

حمودي   إلھام 17006312 مقبول1505.40  بـبوعلي18-11-2002

340من177:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بوعلي | اظوى  | 010283: المؤسسة  

رحموني   حلیمة 17006199 جید107.80  بـأغرممالل04-06-2002

الصادق   حلیمة 17006200 مقبول205.90  بـزاویة كنتھ07-09-2002

موالي   أحمد عبد القادر 17006160 جید جدا308.30  بـأظوى10-05-2001

الكوزاني   محمد عرفات 17006161 جید407.50  بـزاویة كنتھ07-05-2002

موالي   محمد أشرف 17006156 جید جدا508.50  بـأظوى08-09-2002

رقاني   اللة فاطمة 17006141 مقبول605.50  بـزاویة كنتھ25-10-2002

أفقیھ   فتیحة 17006309 مقبول705.30  بـزاویة كنتھ01-05-2002

بن عزاوي   فاطمة 17006307 قریب من الجید806.20  بـزاویة كنتھ29-01-2003

340من178:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بوعلي | بزقزاد  | 010284: المؤسسة  

منصوري   حسناء 17006209 مقبول105.20  بـزاویة كنتھ21-05-2001

منصوري   الزھرة 17006186 قریب من الجید206.90  بـأدرار03-04-2002

حمي   أبو القاسم 17006146 جید307.80  بـزاویة كنتھ11-05-2001

حاج   أسماء 17006165 جید407.30  بـزاویة كنتھ13-04-2002

بالل   مصطفى 17006171 قریب من الجید506.50  بـبوزقزاد19-11-2002

عبد الفتاح   قاسم 17006252 قریب من الجید606.40  بـأدرار13-01-2002

عبد القادر   ساسیة 17006236 مقبول705.70  بـزاویة كنتھ17-06-2002

ھدي   كلثوم 17006251 قریب من الجید806.80  بـزاویة كنتھ03-08-2002

340من179:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بوعلي | بوانجي  | 010285: المؤسسة  

عمراوي   حمزة 17006204 جید107.60  بـبوانجي10-03-2002

یوسفي   سمیة 17006222 مقبول205.30  بـزاویة كنتھ24-08-2002

مرابطي   نورة 17006148 قریب من الجید306.50  بـبوانجي24-11-1999

حاجي   مصطفى 17006167 جید جدا408.30  بـبوانجي12-11-2001

حاجي   نصر الدین 17006145 قریب من الجید506.60  بـبوانجي25-11-2001

سعدوني   مصطفى 17006168 جید607.60  بـبوانجي10-01-2002

الداودي   مصطفى 17006169 جید707.00  بـبوانجي02-03-2002

عمراوي   محمد 17006152 قریب من الجید806.70  بـزاویة كنتھ18-06-2002

حاجي   محمد 17006153 قریب من الجید906.10  بـبوانجي02-07-2002

سعدوني   عبد اللطیف 17006264 مقبول1005.00  بـبوانجي22-01-2002

یوسفي   صفیة 17006246 مقبول1105.10  بـبوانجي04-07-2002

مرابطي   فتیحة 17006310 قریب من الجید1206.20  بـزاویة كنتھ23-10-2002

340من180:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| بوعلي | انجزمیر  | 010286: المؤسسة  

الكیال   حفصة 17006210 قریب من الجید106.70  بـقصر الفوقاني08-01-2001

لكبیر   ابراھیم 17006188 جید207.80  بـقصبة القاید07-01-2002

الشیخ   حفصة 17006211 جید307.50  بـقصبة مرابطین22-02-2002

ولد السباعي   حمزة 17006205 قریب من الجید406.40  بـزاویة كنتة29-03-2002

لكبیر   حلیمة 17006198 جید507.90  بـقصبة القاید14-04-2002

ولد السباعي   العالیة 17006187 جید جدا608.50  بـزاویة كنتة22-04-2002

التمالي   سامیة 17006223 مقبول705.00  بـقصبة القاید02-05-2002

الداودي   حفصة 17006212 قریب من الجید806.40  بـزاویة كنتة02-05-2002

صدیقي   خدیجة 17006207 جید907.80  بـقصبة مرابطین06-05-2002

التمالي   رقیة 17006220 جید1007.00  بـزاویة كنتة07-05-2002

الشیخ بلھ   سلیم 17006221 قریب من الجید1106.50  بـزاویة كنتة26-08-2002

ولد سباعي   ابراھیم 17006189 جید1207.90  بـزاویة كنتة09-10-2002

الشیخ بلھ   ابراھیم 17006190 جید1307.80  بـقصر القوقاني26-11-2002

بوشامي   مفیدة 17006173 جید1407.60  بـقصبة القاید24-06-2001

ایغیتي   محمد لمین 17006155 مقبول1505.10  بـقصبة مرابطین15-05-2002

لكبیر   محمد 17006151 مقبول1605.10  بـقصبة القاید14-06-2002

الشیخ بلھ   أمینة 17006139 جید1707.30  بـزاویة كنتة01-08-2002

لكبیر   محمد 17006154 قریب من الجید1806.50  بـقصبة القاید10-08-2002

الشیخ بلھ   محمد عبد اهللا 17006159 جید1907.60  بـأدرار16-10-2002

بوشامي   عبد الحق 17006274 مقبول2005.40  بـقصبة القاید20-04-2002

باالشیخ   عبد الحلیم 17006269 جید2107.30  بـقصبة القاید03-06-2002

الداودي   عمر 17006255 قریب من الجید2206.00  بـقصر الفوقاني20-08-2002

الشیخي   عائشة 17006257 جید2307.10  بحكم بـقصر الفوقاني2003

بھوطي   إكرام 17006323 جید2407.00  بـقصبة مرابطین22-07-2002

340من181:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| بوعلي | انجزمیر  | 010286: المؤسسة  

لكبیر   فاطمة 17006306 مقبول2505.40  بـزاویة كنتة15-10-2002

340من182:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| انجزمیر | المحفوظ  | 010289: المؤسسة  

عبد الرحمان   فاطمة 17006504 مقبول105.20  بـالمحفوض10-11-1998

بوحامدي   عبد العزیز 17006497 قریب من الجید206.80  بـزاویة كنتة13-04-2002

عبد الرحمان   أمیرة 17006352 قریب من الجید306.30  بـأدرار19-07-2001

غراتو   محمد 17006358 جید407.40  بـالمحفوض11-04-2002

عبد الرحمان   عبد المالك 17006463 مقبول505.90  بـالمحفوض08-06-2001

340من183:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| انجزمیر | تیدماین القدیمة  | 010290: المؤسسة  

أنصاري   فاطمة 17006507 مقبول105.60  بـزاویة كنتھ02-01-2002

مھداوي   حمادي 17006403 مقبول205.60  بـزاویة كنتھ04-09-2000

قنون   زینب 17006432 مقبول305.60  بـزاویة كنتھ21-01-2002

كادي   الزبیر 17006374 قریب من الجید406.50  بـزاویة كنتھ05-10-2000

بن لحسن   اللة 17006353 قریب من الجید506.00  بـزاویة كنتھ24-06-2001

مھداوي   أمحمد 17006351 مقبول605.40  بـزاویة كنتھ10-08-2001

عبد اهللا/ بن حمادي   محمد  17006363 قریب من الجید706.80  بـزاویة كنتھ21-08-2001

بن حمادي   اسماعیل 17006386 قریب من الجید806.30  بـزاویة كنتھ29-08-2001

شباني   الولید 17006379 جید907.10  بـتیدماین30-09-2001

مھداوي   موالي علي 17006372 مقبول1005.70  بـزاویة كنتھ05-01-2002

العربي/ بن حمادي   محمد 17006367 جید1107.60  بـزاویة كنتھ30-03-2002

بن حمادي   محمد بن حمادي 17006365 قریب من الجید1206.20  بـزاویة كنتھ21-08-2002

بلبالي   أیوب 17006368 جید جدا1308.20  بـوھران30-11-2002

340من184:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| انجزمیر | الخلفي  | 010291: المؤسسة  

قرافي   ھاجر 17006518 قریب من الجید106.10  بـزاویة كنتة04-12-2001

غبریني   فاطمة الزھراء 17006511 جید207.30  بـوھران28-01-2002

بن البركة   عدنان 17006501 مقبول305.30  بـزاویة كنتة19-05-2002

اوالد جعفري   ادریس 17006384 مقبول405.90  بـوغزیر08-01-2002

جكاني   الزھراء 17006375 جید جدا508.30  بـوغزیر20-05-2002

قرافي   ایمان 17006381 قریب من الجید606.00  بـزاویة كنتة23-07-2002

قرافي   القرافي 17006377 قریب من الجید706.90  بـزاویة كنتة13-09-2002

تیاقة   الزھراء 17006376 جید807.70  بـوغزیر12-10-2002

عباسي   عبد المالك 17006466 قریب من الجید906.70  بـزاویة كنتة03-03-2002

340من185:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| انجزمیر | تیدماین الجدیدة  | 010292: المؤسسة  

نغراوي   بریكة 17006401 قریب من الجید106.10  بـتیدماین12-11-2001

سباعي   زینب 17006431 جید207.30  بـزاویة كنتة05-01-2002

افقیھ   احمد 17006382 مقبول305.80  بـتیدماین13-10-2001

انصاري   محمد 17006357 قریب من الجید406.30  بـتیدماین04-02-2002

ولد عزاوي   أم الخیر 17006347 جید507.10  بـزاویة كنتة06-02-2002

ولد عزاوي   أمنة 17006349 جید607.40  بـزاویة كنتة13-09-2002

340من186:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| انجزمیر | تیطاوین الخراص  | 010293: المؤسسة  

بلقاسمي   فتیحة 17006514 مقبول105.40  بـتیطاوین لخراص07-03-1999

ایغیتي   وسیلة 17006524 قریب من الجید206.10  بـزاویة كنتة12-05-2000

الثوناثي   إكرام 17006523 جید307.20  بـزاویة كنتة24-12-2001

شقمطي   ھشام 17006522 جید جدا408.00  بـزاویة كنتة06-03-2002

أعومري   فریدة 17006517 جید507.40  بـزاویة كنتة05-08-2002

الشعیر   عبد الھادي 17006499 مقبول605.60  بـتیطاوین لخراص03-09-2002

ایغیثي   خولة 17006416 مقبول705.90  بـتیطاوین لخراص26-03-1999

الثوناثي   زینب 17006429 مقبول805.40  بـتیطاوین لخراص14-06-2000

حمو علي   سلیمان 17006425 جید907.20  بـزاویة كنتة29-01-2001

ماكني   بن عبد المطلب 17006400 قریب من الجید1006.90  بـتیطاوین لخراص13-10-2001

أعومري   اسماعیل 17006397 جید1107.30  بـزاویة كنتة04-04-2002

كرومي   حیاة 17006409 جید1207.10  بـأدرار25-07-2002

البحماوي   یحي 17006410 جید جدا1308.00  بـأدرار08-11-2002

كرومي   یحي 17006411 قریب من الجید1406.90  بـتیطاوین لخراص12-01-2003

عبد اللوي   رومیسة 17006423 جید1507.40  بـأدرار16-03-2003

اعومري   لطیفة 17006369 قریب من الجید1606.90  بـزاویة كنتة15-05-2000

كرومي   محمد حسام 17006366 جید1707.50  بـزاویة كنتة17-01-2002

أعومري   نور الھدى 17006356 جید1807.70  بـتیطاوین لخراص18-01-2002

عبد الكریمي   أم الخیر 17006348 جید جدا1908.20  بـزاویة كنتة08-07-2002

البحماوي   احمد 17006383 جید2007.90  بـزاویة كنتة06-09-2002

عبد الكریم   موالي إسماعیل 17006373 جید2107.50  بـزاویة كنتة07-10-2002

أعومري   محمد 17006360 جید2207.50  بـزاویة كنتة26-11-2002

أعمر   أحمد 17006361 جید2307.50  بـتیطاوین لخراص05-12-2002

عبد الكریم   محمد 17006362 قریب من الجید2406.70  بـزاویة كنتة11-02-2003

340من187:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| انجزمیر | تیطاوین الخراص  | 010293: المؤسسة  

بلقاسمي   سعیدة 17006449 مقبول2505.70  بـزاویة كنتة15-12-2001

اعومري   عبد اللطیف 17006470 جید2607.30  بـتیطاوین لخراص03-02-2002

الطالبي   عبد المجید 17006469 جید جدا2708.40  بـزاویة كنتة26-08-2002

عبد اللوي   عبد الكریم 17006481 قریب من الجید2806.50  بـأدرار16-03-2003

340من188:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| انجزمیر | تیطاوین الشرفاء  | 010294: المؤسسة  

باحیدي   ھاجر 17006520 جید107.40  بـزاویة كنتة02-07-2002

بحیدي   فاطمة الزھراء 17006512 جید207.40  بـتیطاوین الشرفاء13-11-2002

معلم   حفصة 17006415 قریب من الجید306.30  بـتیطاوین الشرفاء23-09-2002

السوداني   سامیة 17006428 مقبول405.20  بـتیطاوین الشرفاء12-11-2002

بن دریس   اسماء 17006385 جید507.80  بـتیطاوین الشرفاء26-03-2002

بن دریس   أمیمة 17006350 مقبول605.90  بـتیطاوین الشرفاء26-04-2002

عكرمي   موالي یوسف 17006371 مقبول705.50  بـزاویة كنتة29-12-2002

بحیدي   عائشة 17006461 مقبول805.20  بـتیطاوین الشرفاء03-12-2002

340من189:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| انجزمیر | زاویة بالل  | 010295: المؤسسة  

بن الطیب   فتیحة 17006516 مقبول105.50  بـزاویة بالل18-01-2002

حاج بلقاسمي   ھاجر 17006519 جید جدا208.50  بـزاویة بالل18-01-2002

الذھبي   ھاشم 17006521 قریب من الجید306.40  بـزاویة بالل10-08-2002

اباداده   یاسین 17006407 مقبول405.20  بـزاویة كنتة28-06-2002

بن الطیب   زینب 17006434 قریب من الجید506.50  بـزاویة كنتة22-09-2002

ابادادة   سعد 17006436 مقبول605.30  بـزاویة بالل24-09-2002

حاج بلقاسمي   زینب 17006435 قریب من الجید706.40  بـزاویة بالل27-10-2002

بن الطیب   اسماعیل 17006398 مقبول805.70  بـزاویة كنتة20-12-2002

لحسین   أحمد 17006359 قریب من الجید906.10  بـزاویة كنتة22-10-2002

بحماوي   عبد الحمید 17006475 مقبول1005.40  بـزاویة كنتة21-03-2002

بحماوي   عبد القادر 17006484 مقبول1105.90  بـزاویة كنتة27-04-2002

340من190:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| تیلولین | تیلولین المجمع  | 010298: المؤسسة  

بالحاج   عبد الكریم 17006737 مقبول105.90  بـتیلولین المرابطین22-12-2001

علي الطالب   عبد الھادي 17006744 جید207.20  بـتیلولین المرابطین15-01-2002

الفقیھ   عبد القادر 17006739 مقبول305.50  بـزاویة كنتة21-01-2002

الذھبي   عبد القادر 17006740 جید جدا408.10  بـتیلولین الشرفاء22-06-2002

حروش   ھاجر 17006766 جید جدا508.50  بـكومو أیطالیا11-07-2002

حمو   فاطیمة 17006760 مقبول605.20  بـتیلولین مرابطین08-08-2002

الذھبي   وردة 17006772 جید707.20  بـتیلولین الشرفاء22-08-2002

بوبكر   فاطمة 17006754 مقبول805.90  بـزاویة كنتة26-09-2002

مومن   فاطیمة 17006762 قریب من الجید906.90  بـتیلولین المرابطین19-11-2002

دادة   یحي 17006612 مقبول1005.20  بـزاویة كنتھ22-07-2000

اباحمو   خدیجة 17006613 مقبول1105.40  بـتیلولین المرابطین10-01-2002

محمدي   خدیجة 17006614 جید1207.20  بـزاویة كنتھ14-01-2002

السعیدي   ادریس 17006595 مقبول1305.20  بـتیلولین الشرفاء15-01-2002

خلیلي   خدیجة 17006615 جید1407.50  بـتیلولین المرابطین15-03-2002

الفقیھ   جعفر 17006620 مقبول1505.50  بـزاویة كنتة01-06-2002

الفضة   حفصة 17006622 مقبول1605.60  بـتیلولین المرابطین15-06-2002

زیاني   خدیجة 17006616 مقبول1705.40  بـزاویة كنتھ23-07-2002

الطیبي   خدیجة 17006617 مقبول1805.20  بـتیلولین المرابطین01-08-2002

العزاوي   حمزة 17006608 مقبول1905.60  بـتیلولین مرابطین15-10-2002

الفضة   اسماعیل 17006597 مقبول2005.20  بـتیلولین مرابطین22-10-2002

حمو   یمینة 17006605 مقبول2105.20  بـزاویة كنتة04-12-2002

المجدوب   خدیجة 17006618 مقبول2205.40  بحكم بـتیلولین المرابطین2003

الذھبي   حاجة 17006611 قریب من الجید2306.20  بـتیلولین مرابطین02-02-2003

بالحاج   یمینة 17006606 جید2407.70  بـتیلولین المرابطین15-10-2003

340من191:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| تیلولین | تیلولین المجمع  | 010298: المؤسسة  

الحیط   عبد اهللا 17006694 قریب من الجید2506.80  بـتیلولین مرابطین28-11-1997

فالكو   عبد الرحمن 17006717 مقبول2605.10  بـتیلولین المرابطین16-02-2000

المجدوب   عبد المجید 17006689 قریب من الجید2706.40  بـزاویة كنتھ12-02-2001

ولد عباد   عبد اللطیف 17006691 جید2807.50  بـزاویة كنتھ10-03-2002

رقاني   عبد اللطیف 17006692 جید2907.80  بـرقان18-03-2002

حمو   عبد المالك 17006686 جید3007.40  بـزاویة كنتة13-08-2002

الطالب محمد   عبد الحكیم 17006711 مقبول3105.20  بـزاویة كنتھ22-09-2002

لبعیري   عبد المالك 17006688 جید جدا3208.40  بـتیلولین المرابطین02-10-2002

عمي   عبد المجید 17006690 جید جدا3308.00  بـتیلولین مرابطین13-11-2002

مقدم   عبد اللطیف 17006693 جید جدا3408.10  بـزاویة كنتة17-11-2002

مباركي   عبد اهللا 17006700 جید3507.00  بـزاویة كنتة31-01-2003

الذھبي   محمد 17006552 قریب من الجید3606.00  بـزاویة كنتھ06-09-1999

حاج امحمد   ناجم 17006541 مقبول3705.10  بـتیلولین مرابطین15-01-2000

الذھبي   أحالم 17006551 مقبول3805.80  بـتیلولین الشرفاء30-07-2000

مومن   نجاة 17006546 مقبول3905.90  بـتیلولین المرابطین15-09-2000

عمي   أحمد 17006554 مقبول4005.30  بـتیلولین مرابطین03-09-2001

أبا حمو   منیرة 17006536 مقبول4105.60  بـتیلولین مرابطین18-09-2001

الفضة   ملیكة 17006538 جید4207.20  بـتیلولین مرابطین22-01-2002

زیاني   نوال 17006549 مقبول4305.90  بـتیلولین المرابطین09-02-2002

بایة   أسماء 17006570 قریب من الجید4406.70  بـتیلولین مرابطین10-02-2002

أبختي   نبیھة 17006545 قریب من الجید4506.90  بـزاویة كنتھ16-02-2002

باعمر   أبرھیم 17006548 قریب من الجید4606.30  بـزاویة كنتھ11-03-2002

الذھبي   نادیة 17006542 مقبول4705.50  بـبزاویة كنتھ04-04-2002

بایة   آمنة 17006535 قریب من الجید4806.10  بـتیلولین الشرفاء24-05-2002

أتي   نورة 17006550 قریب من الجید4906.20  بـتیلولین مرابطین15-09-2002

بالل   نجاة 17006547 مقبول5005.10  بـتیلولین المرابطین15-09-2002

مومن   مبارك 17006544 قریب من الجید5106.00  بـزاویة كنتھ22-09-2002

دادة   ملیكة 17006540 مقبول5205.20  بـتیلولین المرابطین29-10-2002

حجاجي   نادیة 17006543 مقبول5305.20  بـتیلولین مرابطین14-12-2002

340من192:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| تیلولین | تیلولین المجمع  | 010298: المؤسسة  

رقاني   رحمة 17006638 مقبول5405.90  بـرقان11-01-2001

علي الطالب   سلیمة 17006648 جید5507.10  بـزاویة كنتة17-01-2002

خالي   كلتوم 17006660 قریب من الجید5606.60  بـتیلولین مرابطین14-05-2002

المجدوب   سامیة 17006653 مقبول5705.10  بـزاویة كنتھ23-03-2003

340من193:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فاتیس | تزلیزة  | 010301: المؤسسة  

أوالد العربي   خیرة 17006860 مقبول105.60  بـتزلیزة11-12-1999

كلیماني   اسماعیل 17006842 جید جدا208.20  بـزاویة الدباغ25-01-2001

صدیقي   جمیلة 17006854 قریب من الجید306.40  بـزاویة الدباغ30-04-2001

سلیماني   السعید 17006840 جید407.60  بـتزلیزة28-09-2002

بن حمادي   بالل 17006843 جید507.60  بـتزلیزة02-12-2002

صدیقي   مباركة 17006785 مقبول605.10  بـتیمیمون02-09-2001

صدیقي   محمد المبروك 17006809 قریب من الجید706.90  بـتزلیزة29-07-2002

بن حمادي   صباح 17006884 قریب من الجید806.00  بـتزلیزة24-12-2000

صدیقي   سھام 17006891 جید907.70  بـتزلیزة11-05-2001

كلیماني   فاطمة الزھراء 17006920 مقبول1005.30  بـزاویة الدباغ10-06-2001

كلیماني   زینب 17006886 مقبول1105.40  بـتزلیزة07-12-2001

یعیشي   وفاء 17006949 قریب من الجید1206.10  بـتزلیزة15-07-2001

أوالد العربي   فاطمة الزھراء 17006933 مقبول1305.70  بـزاویة الدباغ14-12-2002

340من194:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فاتیس | عین حمو  | 010302: المؤسسة  

كلیماني   الشریفة إیمان 17006839 جید جدا108.10  بـتیمیمون19-06-2002

بن علي   محمد 17006797 ممتاز209.00  بـعین حمو26-03-2002

مادوي   أحمد 17006798 مقبول305.60  بـزاویة الدباغ10-05-2002

قدوري   نوال 17006794 قریب من الجید406.90  بـزاویة الدباغ30-09-2002

عبدالواحد   أحمد 17006801 قریب من الجید506.20  بـعین حمو25-11-2002

قدوري   فاطیمة 17006936 مقبول605.70  بـزاویة الدباغ30-09-2000

بولغیتي   فتیحة 17006938 جید707.30  بـعین حمو15-03-2001

340من195:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فاتیس | عین حمو الجدیدة  | 010303: المؤسسة  

لغزال   بشرى 17006844 جید107.60  بـزاویة الدباغ09-02-2002

أوالد حمادي   نجوى 17006788 مقبول205.40  بـعین حمو09-04-2000

بوالل   نجوى 17006789 مقبول305.60  بـعین حمو11-01-2002

قدوري   محمد 17006800 مقبول405.80  بـعین حمو09-11-2002

بن علي   عائشة 17006895 مقبول505.00  بـعین حمو27-10-2002

340من196:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فاتیس | عیشاوي حمادة  | 010304: المؤسسة  

حكومي   بوبكر 17006846 مقبول105.10  بـفاتیس08-07-2002

حكومي   مسعودة 17006833 قریب من الجید206.10  بـفاتیس14-07-2002

جامعي   مصطفى 17006821 مقبول305.50  بـفاتیس01-01-2001

بالوي   نزیھة 17006791 قریب من الجید406.40  بـزاویة الدباغ06-02-2002

باسیدي   أمنة 17006783 جید جدا508.20  بـزاویة الدباغ23-02-2002

عاللي   منال 17006784 ممتاز609.00  بـأوالد خضیر18-10-2002

برنو   أحالم 17006795 مقبول705.10  بـفاتیس25-10-2002

بولغیتي   سعاد 17006889 مقبول805.40  بـفاتنیس16-02-2001

بالوي   عبدالرحیم 17006915 مقبول905.30  بـفاتیس03-08-2001

حكومي   زكریاء 17006888 جید جدا1008.10  بـفاتیس07-01-2002

شویرف   عائشة 17006894 جید جدا1108.10  بـحاسي القارة08-01-2002

محفوضي   عبد الناصر 17006899 جید جدا1208.20  بـفاتیس05-02-2002

مناد   عبد الحق 17006906 ممتاز1309.30  بـفاتیس13-07-2002

بلقاسمي   سعدیة 17006890 قریب من الجید1406.80  بـفاتیس21-07-2002

بولغیتي   عباس 17006896 مقبول1505.80  بـتیمیمون23-09-2002

كادي   فاطمة السعدیة 17006918 قریب من الجید1606.70  بـفاتیس06-11-2002

جامعي   عبدالكریم 17006916 جید1707.00  بـزاویة الدباغ23-11-2002

برنو   فاطمة الزھراء 17006922 جید جدا1808.70  بـزاویة الدباغ13-12-2002

ھرموني   ھدى 17006943 قریب من الجید1906.40  بـفاتیس22-04-2002

محفوضي   إبتسام 17006941 مقبول2005.40  بـفاتیس04-10-2002

بولغیتي   إلیاس 17006940 مقبول2105.30  بـفاتیس19-03-2002

340من197:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| فاتیس | اوالد الطالب احمد  | 010305: المؤسسة  

باسیدي   صارة فاطمة الزھراء 17006871 جید جدا108.50  بـزاویة الدباغ14-02-2002

طالبي   توفیق 17006848 قریب من الجید206.70  بـفاتیس08-04-2002

باسیدي   حنان بنت محمد 17006852 مقبول305.40  بـتیمیمون05-08-2002

بولغیتي   یاسین 17006857 قریب من الجید406.10  بـفاتیس07-10-2002

ناصري   نصر الدین 17006792 مقبول505.00  بـزاویة الدباغ17-11-2001

ناصري   محمد مصطفى 17006804 مقبول605.60  بـتیمیمون23-09-2002

باسیدي   نعیمة 17006793 قریب من الجید706.20  بـفاتیس28-10-2002

باسیدي   سید أحمد 17006887 مقبول805.40  بـزاویة الدباغ19-04-2001

عزوزي   عبد الرزاق 17006907 جید907.90  بـفاتیس03-04-2002

ناصري   عبد الناصر 17006900 قریب من الجید1006.30  بـفاتیس04-05-2002

بوسبحة   ھدیة 17006945 جید1107.10  بـتیمیمون01-01-2002

340من198:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الشیخ بوعمامة | بن زیتة  | 010310: المؤسسة  

كادي   فضیلة 17007134 جید107.70  بـبن زیتة11-07-2001

دودو   إكرام 17007139 جید207.70  بـبن زیتة22-02-2002

ھرموني   ھواریة 17007143 جید307.60  بـزاویة الدباغ31-03-2002

دودو   عبد القادر 17007116 مقبول405.10  بـزاویة الدباغ23-06-2002

كریمي   إكرام 17007141 جید جدا508.10  بـزاویة الدباغ08-11-2002

ناصري   محمد عبد الجلیل 17007011 جید607.10  بـزاویة الدباغ02-04-2002

كریمي   أسماء 17007017 جید جدا708.10  بـبن زیتة19-06-2002

ناصري   خولة 17007045 جید807.30  بـبن زیتة29-10-2002

كریمي   أم الخیر 17006962 مقبول905.90  بـزاویة الدباغ02-10-2002

برنو   نبیل 17006972 مقبول1005.50  بـزاویة الدباغ20-12-2002

كادي   عمر 17007090 مقبول1105.40  بـزاویة الدباغ18-04-2001

كادي   رابح 17007062 مقبول1205.20  بـزاویة الدباغ15-09-2001

340من199:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الشیخ بوعمامة | النواري محمد  | 010311: المؤسسة  

معزوزي   إكرام 17007140 مقبول105.30  بـتیمیمون27-08-2002

صابو   فاطمة الزھرة 17007129 قریب من الجید206.20  بـزاویة الدباغ06-10-2002

مبروكي   فاطمة الزھراء 17007128 جید جدا308.20  بـزاویة الدباغ11-10-2002

أكادي   خدیجة 17007041 جید جدا408.40  بـزاویة الدباغ20-02-2002

بولغیتي   خمیسة 17007035 جید507.10  بـزاویة الدباغ21-02-2002

یعیشي   حبیبة 17007037 جید607.80  بـزاویة الدباغ25-04-2002

حاج عبد اهللا   میمونة 17007014 قریب من الجید706.10  بـزاویة الدباغ27-06-2002

الزاوي   محمد ھشام 17007013 مقبول805.00  بـزاویة الدباغ09-11-2002

بولغیتي   بختة نور ھان 17007028 جید907.90  بـأدرار21-11-2002

كریمي   محمد األمین 17006995 قریب من الجید1006.80  بـفاتیس23-01-2000

حكومي   نجاة 17006974 قریب من الجید1106.40  بـتیمیمون05/05/2001

لقوش   نور اإلیمان 17006981 جید جدا1208.40  بـزاویة الدباغ13-01-2002

خالدي   منال 17006965 مقبول1305.90  بـزاویة الدباغ12-11-2002

بللعما   عماد الدین 17007088 جید1407.00  بـزاویة الدباغ27-05-2001

كادي   كمال 17007085 مقبول1505.20  بـزاویة الدباغ17-09-2001

عیشاوي   كلثوم 17007086 قریب من الجید1606.60  بـزاویة الدباغ29-12-2001

بضیاف   رباب 17007063 جید1707.00  بـزاویة الدباغ31-01-2002

قویدري   عماد الدین 17007089 جید1807.90  بـزاویة الدباغ20-02-2002

340من200:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الشیخ بوعمامة | ودغاغ  | 010312: المؤسسة  

عزیزي   عبد السالم 17007112 قریب من الجید106.30  بـودغاغ20-01-2002

بدحماوي   فتیحة 17007132 جید207.10  بـزاویة الدباغ17-04-2002

بن واعلي   الزھرة 17007027 قریب من الجید306.00  بـودغاغ07-09-2002

اوكادي   محمد 17006990 مقبول405.60  بـودغاغ13-09-2000

اوالد سالم   محمد 17006991 مقبول505.40  بـودغاغ28-08-2001

بن واعلي   عائشة 17007092 مقبول605.40  بـودغاغ07-09-2002

340من201:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الشیخ بوعمامة | تعنطاس  | 010313: المؤسسة  

كحالوي   عیسى 17007124 قریب من الجید106.60  بـتعنطاس20-04-2001

عالمة   فاطمة الزھراء 17007127 قریب من الجید206.10  بـزاویة الدباغ18-10-2001

بواللي   فایزة 17007125 مقبول305.00  بـتعنطاس25-03-2002

كرومي   عبدالكریم 17007122 جید407.70  بـزاویة الدباغ06-04-2002

معزوزي   یوسف 17007050 قریب من الجید506.40  بـتعنطاس20-06-1999

بواللي   حسناء 17007042 مقبول605.10  بـزاویة الدباغ07-04-2001

بودینة   الزانة 17007023 مقبول705.10  بـتعنطاس25-09-2001

كحالوي   بوعالم 17007029 جید807.50  بـتعنطاس29-06-2002

كرومي   نصر الدین 17006978 مقبول905.60  بـزاویة الدباغ21-03-2001

كحالوي   لیلى 17006987 جید جدا1008.40  بـتعنطاس01-08-2002

كحالوي   كاملة 17007087 قریب من الجید1106.40  بـزاویة الدباغ20-06-2001

بواللي   یوسف 17007061 قریب من الجید1206.40  بـتعنطاس04-01-2002

مناد   سھیلة 17007082 مقبول1305.70  بـزاویة الدباغ27-05-2002

رحالي   سھیلة 17007083 مقبول1405.10  بـتعنطاس03-12-2002

340من202:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الشیخ بوعمامة | تبلكوزة  | 010314: المؤسسة  

عبد الكریمي   إبراھیم 17007136 مقبول105.30  بـتبلكوزة15-04-1999

زایدي   عبید 17007123 مقبول205.10  بحكم بـتبلكوزة2000

الخیري   عبدالمالك 17007118 مقبول305.20  بـتبلكوزة13-12-2000

عبد الكریمي   إیمان 17007137 قریب من الجید406.20  بـمتلیلي13-09-2001

بن نونة   فوزیة 17007135 مقبول505.30  بـزاویة الدباغ12-10-2002

كحالوي   فاطنة 17007130 مقبول605.80  بـتعنطاس25-11-2002

عبد السالمي   إكرام 17007142 قریب من الجید706.90  بـتبلكوزة02-12-2002

داودي   فتیحة 17007133 جید807.40  بـتیمیمون23-02-2003

عبد الكریمي   حمیدة 17007034 قریب من الجید906.80  بـتبلكوزة07-12-1999

بن نونة   محمد عبدالرزاق 17007012 مقبول1005.10  بـزاویة الدباغ20-09-2000

بن نونة   حوریة 17007048 قریب من الجید1106.10  بـتبلكوزة08-09-2002

بولغیتي   خولة 17007044 قریب من الجید1206.30  بـتبلكوزة08-10-2002

سلیمانو   أسماء 17007018 قریب من الجید1306.50  بـتلمسان04-03-2003

بن یحي   منصور 17006966 قریب من الجید1406.20  بـتبلكوزة26-07-2000

احمیدي   محمد األمین 17006996 قریب من الجید1506.90  بـتبلكوزة13-01-2001

عبو   محمد رشید 17006999 مقبول1605.40  بـزاویة الدباغ05-03-2001

بن یحي   محمد أمین 17006994 جید1707.00  بـزاویة الدباغ16-04-2001

عبد الكریمي   نوال 17006980 مقبول1805.30  بـتبلكوزة08-01-2002

داودي   لیلى 17006986 جید جدا1908.90  بـأدرار10-04-2002

بن التالیة   نورالدین 17006982 مقبول2005.40  بـزاویة الدباغ15-10-2002

رزوقي   عائشة 17007091 جید جدا2108.10  بـتبلكوزة28-04-1998

أحمیدي   عبد الرحمان 17007099 قریب من الجید2206.30  بـزاویة الدباغ03-11-1999

عبد الكریمي   عبد الرحمان 17007100 جید2307.00  بـتبلكوزة20-09-2000

بلخیري   سعید 17007081 جید2407.80  بـزاویة الدباغ20-11-2000

340من203:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| الشیخ بوعمامة | تبلكوزة  | 010314: المؤسسة  

جفالي   رضوان 17007065 مقبول2505.20  بـتبلكوزة10-10-2001

عبدالكریمي   صارة 17007077 مقبول2605.90  بـتبلكوزة15-12-2001

مسعوداوي   صالح 17007073 مقبول2705.00  بـتیمیمون14-03-2002

عبدالسالمي   رشیدة 17007066 ممتاز2809.00  بـزاویة الدباغ19-03-2002

داودي   عبد الحفیظ 17007098 قریب من الجید2906.50  بـتبلكوزة20-06-2002

زایدي   صلیحة 17007072 مقبول3005.00  بـتبلكوزة11-10-2002

بولغیتي   زینب 17007080 جید3107.50  بـزاویة الدباغ09-12-2002

داودي   عبد الجلیل 17007096 جید3207.00  بـزاویة الدباغ06-01-2003

دحماني   سھیلة 17007084 قریب من الجید3306.10  بـزاویة الدباغ11-01-2003

لمرابط   سارة 17007076 مقبول3405.30  بـتبلكوزة15-02-2003

340من204:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الھاشمي امحمد | المركزیة تینركوك  | 010318: المؤسسة  

خالدي   فاطنة البتول 17007338 جید جدا108.10  بـزاویة الدباغ17-09-2001

مبروكي   فطیمة الزھراء 17007334 جید207.90  بـزاویة الدباغ20-04-2002

سالمي   فاطمة 17007337 جید جدا308.30  بـزاویة الدباغ02-06-2002

حناني   عبد اهللا 17007305 جید جدا408.10  بـتیمیمون01-12-2002

أوكادي   یسمین 17007240 جید507.90  بـزاویة الدباغ03-04-2001

بولغیتي   بولغیت 17007214 مقبول605.20  بـزاویة الدباغ10-04-2001

الدباغي   یاسین 17007228 جید707.10  بـتیمیمون13-08-2001

أوكادي   حسناء 17007238 جید جدا808.80  بـزاویة الدباغ16-02-2002

بوحسي   بوجمعة 17007216 جید907.40  بـزاویة الدباغ05-04-2002

عیشاوي   خیرة 17007237 جید جدا1008.50  بـزاویة الدباغ16-06-2002

كریمي   بھاء الدین 17007213 ممتاز1109.20  بـوھران24-08-2002

الدباغي   ندیر 17007161 جید جدا1208.90  بـزاویة الدباغ16-11-1997

مبروكي   نعیمة 17007167 جید1307.80  بـزاویة الدباغ06-10-1999

باھمي   مبروكة 17007163 ممتاز1409.00  بـتنجلت23-01-2001

ولحاج   الساسي 17007193 جید1507.20  بـزاویة الدباغ12-03-2002

بولغیتي   نور الدین 17007170 جید جدا1608.60  بـزاویة الدباغ04-04-2002

قویدري   وفاء 17007360 جید جدا1708.70  بـزاویة الدباغ26-04-2002

بوحسي   عبد اهللا 17007293 مقبول1805.20  بـزاویة الدباغ01-03-1999

أوكادي   عبد اهللا 17007294 مقبول1905.20  بـزاویة الدباغ25-09-1999

عمراوي   سھیلة 17007279 جید جدا2008.40  بـزاویة الدباغ15-01-2002

الدباغي   زكریاء 17007269 ممتاز2109.50  بـتیمیمون26-01-2002

أوكادي   حوریة 17007257 جید جدا2208.40  بـزاویة الدباغ16-04-2002

بوحسي   زكریا 17007268 مقبول2305.20  بـزاویة الدباغ24-04-2002

بللعما   عباس 17007289 جید جدا2408.90  بـزاویة الدباغ05-05-2002

340من205:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| الھاشمي امحمد | المركزیة تینركوك  | 010318: المؤسسة  

الدباغي   عمر 17007284 جید جدا2508.70  بـزاویة الدباغ12-06-2002

بوحسي   سعدیة 17007275 قریب من الجید2606.20  بـزاویة الدباغ24-06-2002

340من206:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الھاشمي امحمد | عیشاوي قادة  | 010319: المؤسسة  

عیشاوي   عبدالجلیل 17007314 جید107.20  بـتیمیمون01-09-1999

لمبقعر   فاطمة الزھراء 17007331 جید207.40  بـزاویة الدباغ30-10-1999

عیشاوي   عدنان 17007327 مقبول305.90  بـتعنطاس06-02-2000

عیشاوي   عبدالجلیل 17007315 قریب من الجید406.60  بـزاویة الدباغ19-07-2000

عبدالواحد   عبدالجواد 17007316 جید507.10  بـزاویة الدباغ25-08-2000

سالمي   عبدالعزیز 17007322 قریب من الجید606.80  بـزاویة الدباغ24-10-2000

عیشاوي   عبدالمالك 17007313 مقبول705.70  بـزاویة الدباغ12-08-2001

كلیماني   عبدالعزیز 17007323 جید807.10  بـزاویة الدباغ15-11-2001

عبدالواحد   فطیمة 17007343 مقبول905.20  بـعین حمو21-10-2002

مبروكي   عبداإللھ 17007324 مقبول1005.60  بـزاویة الدباغ17-11-2002

بوحسي   اسماعیل 17007211 مقبول1105.90  بـتیمیمون17-11-2001

بوحسي   حفیظة 17007242 جید جدا1208.00  بـزاویة الدباغ31-03-2002

حاج یحي   حنان 17007218 قریب من الجید1306.90  بـالمنیعة01-04-2002

مناد   خدیجة 17007233 قریب من الجید1406.40  بـزاویة الدباغ14-07-2002

حراق   خدیجة 17007234 جید جدا1508.40  بـزاویة الدباغ14-08-2002

بوحسي   خدیجة 17007235 جید جدا1608.60  بـزاویة الدباغ18-09-2002

ھاشمي   ابراھیم 17007208 مقبول1705.20  بـزاویة الدباغ09-10-2002

مبروكي   مریم 17007181 قریب من الجید1806.40  بـزاویة الدباغ23-01-1999

بونعامة   آمنة 17007155 مقبول1905.90  بـزاویة الدباغ18-10-1999

لقوش   أمعمر 17007157 مقبول2005.90  بحكم بـزاویة الدباغ2000

بولغیتي   أحمد 17007172 مقبول2105.00  بـزاویة الدباغ26-02-2000

عیشاوي   مبروكة 17007162 قریب من الجید2206.20  بـزاویة الدباغ21-01-2001

بونعامة   لطیفة 17007187 جید2307.20  بـزاویة الدباغ02-08-2001

مبروكي   نصیرة 17007165 قریب من الجید2406.70  بـزاویة الدباغ01-09-2001

340من207:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| الھاشمي امحمد | عیشاوي قادة  | 010319: المؤسسة  

أوالد حمادي   مباركة 17007159 مقبول2505.80  بـزاویة الدباغ08-12-2001

نواري   محمد 17007175 قریب من الجید2606.10  بـزاویة الدباغ14-12-2001

طالبي   إلیاس 17007355 مقبول2705.20  بـزاویة الدباغ07-01-2002

عیشاوي   وھیبة 17007361 جید2807.10  بـزاویة الدباغ22-01-2002

عیشاوي   مروى 17007183 قریب من الجید2906.90  بـزاویة الدباغ25-02-2002

أوالدعبداهللا   موسى 17007188 قریب من الجید3006.10  بـزاویة الدباغ01-03-2002

بوحسي   إشراق 17007358 مقبول3105.60  بـزاویة الدباغ02-06-2002

سالمي   نعیمة 17007168 مقبول3205.70  بـزاویة الدباغ18-06-2002

عبدالواحد   أسماء 17007184 قریب من الجید3306.00  بـزاویة الدباغ07-11-2002

حاج عبداهللا   الحاج 17007192 مقبول3405.20  بـأوقروت12-12-2002

عیشاوي   سعید 17007270 مقبول3505.40  بـزاویة الدباغ25-10-1998

ولحاج   صافیة 17007265 قریب من الجید3606.90  بـتیمیمون15-08-1999

حاج عبداهللا   عثمان 17007286 قریب من الجید3706.20  بـزاویة الدباغ13-09-1999

بوحسي   عباس 17007288 جید3807.00  بـزاویة الدباغ12-12-1999

مبروكي   عثمان 17007287 مقبول3905.50  بـزاویة الدباغ30-09-2000

عیشاوي   شیماء 17007266 مقبول4005.70  بـزاویة الدباغ02-09-2001

أوالد سالم   سعیدة 17007271 قریب من الجید4106.50  بـودغاغ04-01-2002

أوكادي   كریمة 17007281 جید4207.50  بـزاویة الدباغ11-01-2002

بوحسي   صفیة 17007278 مقبول4305.10  بـزاویة الدباغ01-09-2002

عیشاوي   یونس 17007255 قریب من الجید4406.80  بـزاویة الدباغ17-10-2002

مبروكي   رمیسة 17007259 قریب من الجید4506.70  بـزاویة الدباغ04-12-2002

بن كادي   سعیدة 17007272 قریب من الجید4606.70  بـزاویة الدباغ10-12-2002

حكومي   سعیدة 17007273 قریب من الجید4706.20  بـفاتیس11-12-2002

340من208:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الھاشمي امحمد | مجمع بلعما عبد القادر  | 010320: المؤسسة  

بولغیتي   عبد العزیز 17007308 جید جدا108.00  بـزاویة الدباغ27-11-1999

أوالد عبد اهللا   عبد العزیز 17007309 قریب من الجید206.10  بـزاویة الدباغ03-01-2000

باسیدي   عبد القادر 17007307 جید جدا308.10  بـزاویة الدباغ19-11-2000

جامعي   عبد العزیز 17007311 جید جدا408.90  بـزاویة الدباغ05-02-2002

جرماني   یاسین 17007226 جید جدا508.10  بـزاویة الدباغ26-04-2001

بوحسي   خولة 17007243 جید607.00  بـزاویة الدباغ12-07-2001

مبروكي   جمال 17007217 مقبول705.60  بـزاویة الدباغ06-12-2001

بوحسي   یسینة 17007241 جید807.50  بـتیمیمون06-08-2002

ولحاج   محمد الطیب 17007176 جید907.30  بـزاویة الدباغ01-02-1999

وقاد   مي نور الھدىسامي 17007171 مقبول1005.80  بـجامعة07-07-2002

أوالد حمادي   عمر 17007283 ممتاز1109.00  بـزاویة الدباغ29-01-2002

مبروكي   سمیر 17007264 جید1207.30  بـزاویة الدباغ27-02-2002

بولغیتي   عائشة 17007285 جید جدا1308.10  بـزاویة الدباغ15-04-2002

بولغیتي   یونس 17007256 جید جدا1408.60  بـزاویة الدباغ13-11-2002

340من209:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| الھاشمي امحمد | المجمع زاویة الدباغ  | 010321: المؤسسة  

أوالد العربي   فاطمة الزھراء 17007332 جید107.30  بـزاویة الدباغ22-01-2000

العوبي   فاطمة 17007329 جید جدا208.10  بـزاویة الدباغ15-02-2000

العوبي   عبدالرحمان 17007317 جید جدا308.20  بـزاویة الدباغ26-03-2000

عبدالواحد   عبد العزیز 17007310 جید جدا408.30  بـزاویة الدباغ26-03-2000

حكومي   عبد الوكیل 17007312 جید507.90  بـزاویة الدباغ11-08-2000

أوالد حمادي   فوزیة 17007344 جید607.40  بـزاویة الدباغ01-12-2000

عبدالواحد   فاطیمة 17007339 جید جدا708.50  بـعین حمو03-08-2001

بولغیتي   عبدالكریم 17007318 جید جدا808.00  بـزاویة الدباغ01-09-2001

كحالوي   فاطمة الزھراء 17007333 جید جدا908.00  بـزاویة الدباغ28-02-2002

محفوظي   فاطمة 17007330 جید جدا1008.20  بـزاویة الدباغ12-04-2002

بن كادي   فاطیمة 17007340 جید1107.70  بـتیمیمون03-06-2002

حراق   عبدالكریم 17007319 جید جدا1208.80  بـزاویة الدباغ22-06-2002

بن بالل   فایزة 17007328 جید1307.70  بـزاویة الدباغ20-10-2002

كحالوي   فاطمة الزھراء 17007335 جید1407.80  بـزاویة الدباغ08-11-2002

بوالل   یاسمین 17007225 قریب من الجید1506.10  بـتیمیمون09-09-1999

عبدالواحد   یاسین 17007227 جید1607.00  بـعین حمو25-06-2001

أوالد حمادي   یونس 17007244 قریب من الجید1706.20  بـتیمیمون28-07-2001

نواري   بلخیر 17007212 جید جدا1808.20  بـزایة الدباغ09-08-2001

حكومي   خدیجة 17007232 جید جدا1908.90  بـفاتیس10-02-2002

ناصري   حنان 17007219 مقبول2005.90  بـزاویة الدباغ16-06-2002

بونعامة   حسنة 17007239 قریب من الجید2106.10  بـزاویة الدباغ31-12-2002

كحالوي   خدیجة 17007236 جید جدا2208.40  بـعین حمو20-05-2006

كحالوي   محمد الطیب 17007177 جید2307.60  بـزاویة الدباغ01-04-1999

محفوضي   النذیر 17007189 جید جدا2408.20  بـزاویة الدباغ17-06-1999

340من210:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| الھاشمي امحمد | المجمع زاویة الدباغ  | 010321: المؤسسة  

لونیس   میلود 17007180 مقبول2505.70  بـعین حمو26-09-1999

بوحسي   نصر الدین 17007166 قریب من الجید2606.80  بـزاویة الدباغ27-03-2000

مادوي   محمد الطیب 17007178 جید2707.20  بـعین حمو23-04-2000

بن بالل   نوال 17007169 مقبول2805.70  بـزاویة الدباغ16-10-2000

طالبي   أحمد 17007173 مقبول2905.70  بـزاویة الدباغ13-02-2001

عیشاوي   مروة 17007182 جید جدا3008.60  بـفاتیس28-08-2001

الدین   امباركة 17007190 جید3107.50  بـزاویة الدباغ10-11-2001

عریوة   أسامة 17007185 قریب من الجید3206.50  بـزاویة الدباغ25-02-2002

لونیس   لبنى 17007158 مقبول3305.50  بـزاویة الدباغ09-07-2002

مناد   إسحاق 17007357 قریب من الجید3406.70  بـتیمیمون26-07-2002

العوبي   ھجیرة 17007356 قریب من الجید3506.50  بـزاویة الدباغ22-11-2002

جباري   أمنة 17007156 جید جدا3608.10  بـزاویة الدباغ23-11-2002

دحو   محمد الطیب 17007179 جید3707.70  بـزاویة الدباغ03-03-2003

أوالد العربي   رشید 17007260 مقبول3805.00  بـعین حمو09-08-1999

بن كادي   صفاء 17007276 مقبول3905.20  بـزاویة الدباغ02-12-2000

لونیس   یوسف 17007258 جید جدا4008.70  بـزاویة الدباغ02-09-2001

فرج اهللا   سلیمة 17007262 جید جدا4108.90  بـزاویة الدباغ26-01-2002

حكومي   رقیة 17007261 مقبول4205.70  بـعین حمو27-10-2002

أوالد العربي   سھیلة 17007280 جید جدا4308.50  بـزاویة الدباغ08-11-2002

340من211:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قصر قدور | بني عیسي  | 010323: المؤسسة  

أوالد عمر   إسماعیل 17007572 قریب من الجید106.40  بـبني عیسي21-12-2001

حمداوي   عیسى 17007550 مقبول205.40  بـبني عیسي05-07-2001

حمداوي   عبدالرزاق بن عبد القادر 17007547 قریب من الجید306.20  بـبني عیسي29-04-2002

حمداوي   عبد الحاكم 17007527 مقبول405.20  بـبني عیسي01-12-2002

مھاللي   اسماعیل 17007436 مقبول505.00  بـبني عیسي05-05-1999

یدا   جمال 17007450 قریب من الجید606.80  بـبني عیسي01-12-2001

حمداوي   ابراھیم 17007432 مقبول705.80  بـبني عیسي16-04-2002

موالي عبد القادر   لحسن 17007401 مقبول805.80  بـبني عیسي20-10-1999

أوالد مبروك   محمد 17007388 مقبول905.60  بـبني عیسي05-07-2001

حمداوي   محمد 17007389 مقبول1005.00  بـبني عیسي27-09-2001

حمداوي   میلود 17007398 جید1107.40  بـبني عیسي01-06-2002

حمداوي   أمحمد 17007376 مقبول1205.50  بـبني عیسي13-07-2002

باشي   أسماء 17007406 قریب من الجید1306.20  بـبني28-08-2002

حمداوي   نصیرة 17007380 مقبول1405.30  بـبني عیسي06-12-2002

حمداوي   صدیق 17007489 قریب من الجید1506.70  بـبني عیسي11-02-1999

حمداوي   یونس 17007475 مقبول1605.60  بـبني عیسي11-09-1999

موالي عبد القادر   كلثوم 17007499 مقبول1705.70  بـبني عیسي07-06-2002

باشي   یونس 17007476 مقبول1805.20  بـبني عیسي23-11-2002

340من212:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قصر قدور | انجلو  | 010324: المؤسسة  

التدیر   عبد الرحمان 17007529 مقبول105.20  بـأنجلو20-12-1999

التدیر   فاطنة 17007554 قریب من الجید206.60  بـتیمیمون12-02-2000

أوالد حمو   فتیحة 17007555 مقبول305.50  بـأنجلو16-04-2000

بودیھاج   عبداهللا 17007546 قریب من الجید406.00  بـأنجلو01-01-2002

أوالد حمو   فؤاد 17007551 مقبول505.70  بـأنجلو27-06-2002

فضالي   فضیلة 17007561 قریب من الجید606.90  بـأنجلو04-10-2002

دحماوي   عبد الھادي 17007542 مقبول705.70  بـأنجلو13-11-2002

أوالد بلة   عبد السالم 17007534 مقبول805.70  بـتیمیمون05-12-2002

عبد اهللا   بوبكر 17007444 جید907.90  بـتیمیمون02-05-1998

العسري   الشیخ 17007427 قریب من الجید1006.60  بـأنجلو20-09-1999

عبد اهللا   العربي 17007431 قریب من الجید1106.90  بـأنجلو01-07-2000

أوالد حمو   بھیجة 17007443 جید1207.90  بـأنجلو05-08-2000

أوالد بلة   موسى 17007424 قریب من الجید1306.80  بـأنجلو09-10-2000

حناني   الشیخة 17007428 مقبول1405.50  بـأنجلو16-10-2000

صماد   بلقاسم 17007442 جید1507.90  بـانجلو03-08-2001

قندا   حدة 17007457 جید1607.40  بـانجلو05-08-2001

أوالد حمو   جمال 17007449 جید1707.30  بـأنجلو18-08-2001

أوالد بلة   الزھرة 17007430 جید1807.40  بـأنجلو18-08-2002

بولغیتي   جمیلة 17007452 جید1907.80  بـأنجلو16-09-2002

بن عللة   خدیجة 17007460 جید جدا2008.30  بـأنجلو29-12-2002

دحماوي   مریمة 17007405 قریب من الجید2106.80  بـأنجلو01-02-2000

قندا   مریم 17007404 جید2207.30  بـقصر قدور04-10-2001

التدیر   لحسن 17007402 مقبول2305.80  بـأنجلو06-12-2001

فضالي   محمد 17007392 جید2407.10  بـأنجلو13-07-2002

340من213:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| قصر قدور | انجلو  | 010324: المؤسسة  

بن عبد اهللا   محمد لمین 17007394 جید2507.50  بـتیمیمون17-08-2002

بن عللة   منصور 17007373 مقبول2605.40  بـأنجلو04-10-2002

دحماوي   زھرة 17007495 مقبول2705.20  بـأنجلو18-12-1999

بودھاج   رحمة 17007479 جید2807.20  بـأنجلو09-01-2002

سلیماوي   سعیدة 17007494 جید جدا2908.90  بـأنجلو04-03-2002

خنفوسي   رقیة 17007482 مقبول3005.60  بـأنجلو30-09-2002

بودھاج   رقیة 17007483 قریب من الجید3106.70  بـأنجلو03-11-2002

أوالد حمو   عائشة 17007505 مقبول3205.70  بـتیمیمون17-11-2002

ولحاجي   سماعیل 17007484 جید3307.80  بـأنجلو01-12-2002

340من214:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قصر قدور | قصر قدور  | 010325: المؤسسة  

عالوي   فضیلة 17007559 مقبول105.30  بـبني عیسي08-04-2001

دقیشي   عبد الجلیل 17007524 مقبول205.00  بـسیدي منصور15-07-2001

قندا   عبد الرحمان 17007530 مقبول305.00  بـقصرقدور12-09-2001

قندا   عبد السالم 17007533 قریب من الجید406.60  بـقصر قدور12-10-2001

سماحي   فضیلة 17007560 جید جدا508.70  بـتیمیمون20-07-2002

عالوي   فتیحة 17007556 جید جدا608.00  بـقصر قدور25-08-2002

جردي   فاطمة الزھراء 17007553 جید707.20  بـتیمیمون21-09-2002

قندا   عتیقة 17007549 جید807.20  بـتیمیمون28-11-2002

دقیشي   عبد اهللا 17007522 جید907.10  بـقصر قدور29-11-2002

دقیشي   فتیحة 17007557 ممتاز1009.00  بـقصر قدور29-11-2002

فضالي   توفیق 17007448 جید جدا1108.00  بـقصرقدور03-04-1999

باشي   اسماعیل 17007437 قریب من الجید1206.60  بـقصر قدور28-05-1999

قندا   السھلي 17007429 قریب من الجید1306.20  بـتیمیمون12-01-2001

احنیشي   اسمھان 17007438 مقبول1405.40  بـقصر قدور20-02-2001

دحماني   موسى 17007425 قریب من الجید1506.00  بـتیمیمون19-06-2001

احنیشي   ایمان 17007434 جید جدا1608.00  بـزاویة الدباغ16-05-2002

مغیلي   یاسمین 17007454 جید جدا1708.00  بـتیمیمون18-05-2002

جردي   احمد 17007435 مقبول1805.20  بـتیمیمون23-05-2002

جردي   اكرام 17007439 جید1907.60  بـتیمیمون04-08-2002

لمعلم   یاسین 17007455 جید جدا2008.40  بـقصر قدور27-08-2002

نواري   بوبكر 17007445 جید2107.80  بـتیمیمون07-12-2002

عیشاوي   مصطفى 17007408 قریب من الجید2206.30  بـقصر قدور28-06-1998

قندا   لخضر 17007403 جید2307.00  بـقصر قدور07-01-2001

دقیشي   نورة 17007386 قریب من الجید2406.10  بـسیدي منصور17-05-2001

340من215:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| قصر قدور | قصر قدور  | 010325: المؤسسة  

حمداوي   میلودة 17007400 جید2507.10  بـبني عیسي20-06-2002

قندا   نفیسة 17007383 جید جدا2608.40  بـقصر قدور18-10-2002

دحماني   محمد المین 17007396 مقبول2705.40  بـسیدي منصور17-01-2003

عبد الالوي   عبد اهللا 17007509 مقبول2805.70  بـبني عیسي08-01-1999

بارودي   رشید 17007480 قریب من الجید2906.60  بـتیمیمون02-01-2001

مھاللي   حفیظة 17007474 جید3007.10  بـقصر قدور25-08-2001

بكیر   یوسف 17007478 جید3107.20  بـطلمین17-03-2002

جردي   سلیمة 17007486 قریب من الجید3206.60  بـتیمیمون29-05-2002

احنیشي   كریمة 17007501 مقبول3305.50  بـقصر قدور08-11-2002

عیشاوي   زینب 17007488 جید جدا3408.40  بـقصر قدور27-12-2002

340من216:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قصر قدور | تمزالن  | 010326: المؤسسة  

أوالد یحي   یحي 17007458 جید107.00  بـتیمزالن10-02-2001

بحاكمي   جمال 17007451 جید207.50  بـتیمزالن01-01-2002

بحاكمي   مسعودة 17007422 جید307.40  بـتیمزالن22-09-2002

بحاكمي   نعیمة 17007382 مقبول405.60  بـتیمزالن20-03-2001

حادو   زھرة 17007497 مقبول505.50  بـتیمزالن27-12-2001

أزالد یحي   عبد المحمود 17007506 مقبول605.10  بـتیمزالن01-01-2002

بحاكمي   غانیة 17007503 جید707.30  بـتیمزالن27-01-2002

340من217:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قصر قدور | تقانت  | 010327: المؤسسة  

أوالد الطاھر   وھیبة 17007573 قریب من الجید106.60  بـتقانت03-06-2001

لمعلم   فاطمة 17007552 قریب من الجید206.30  بـتقانت17-01-2002

أوالد الطاھر   عبدالعزیز 17007548 قریب من الجید306.80  بـتقانت06-03-2002

أوالد الطاھر   عبد القھار 17007540 مقبول405.00  بـتقانت13-09-2002

براھیمي   الصالح 17007426 مقبول505.90  بـتقانت23-03-2001

لمعلم   جمعة 17007453 قریب من الجید606.00  بـتقانت08-08-2002

براھیمي   بوجمعة 17007447 قریب من الجید706.70  بـتقانت22-08-2002

أوالد الطاھر   نادیة 17007378 قریب من الجید806.20  بـتقانت15-12-2001

أوالد الطاھر   أحمد 17007393 مقبول905.80  بـتقانت28-11-2002

أوالد الطاھر   رقیة 17007481 جید1007.40  بحكم بـتقانت2001

340من218:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قصر قدور | تلغمین قصر قدور  | 010329: المؤسسة  

أوالد بلة   خدیجة 17007459 جید107.00  بـتیلغمین10-01-2001

بالھجي   بوجمعة 17007446 جید207.70  بـتیلغمین16-02-2001

بالھجي   حیاة 17007456 قریب من الجید306.10  بـتیلغمین09-08-2002

بالھجي   محمد المین 17007395 قریب من الجید406.10  بـتیلغمین23-03-2001

أوالد بلة   یوسف 17007477 مقبول505.90  بـتیلغمین07-09-2001

یعموني   زكریاء 17007490 مقبول605.20  بـتیمیمون10-12-2001

یعموني   كریمة 17007500 مقبول705.70  بـتیلغمین14-09-2002

340من219:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | سیدي عثمان تیمیمون  | 010331: المؤسسة  

بیقة   إكرام 17007910 ممتاز109.20  بـتیمیمون29-01-2002

بلفیض   فاطمة الزھرة 17007896 جید207.80  بـتیمیمون07-08-2002

وزاني   إلیاس الرشید 17007908 جید جدا308.50  بـتیمیمون18-09-2002

أوالد عومر   فاطمة 17007891 ممتاز409.40  بـتیمیمون27-12-2002

كنوش   فراس ابو بكر 17007905 جید جدا508.50  بـتیمیمون25-01-2003

االنصاري   عبد الرحمن 17007849 قریب من الجید606.70  بـتیمیمون03-12-2000

سویلم   عبد الحلیم 17007841 ممتاز709.20  بـدلدول13-04-2002

شطوف   عبد اهللا 17007837 جید جدا808.70  بـتیمیمون20-07-2002

غلدیوي   عبد الجلیل 17007843 قریب من الجید906.80  بـتیمیمون30-01-2003

بن جعوان   عثمان 17007816 جید1007.70  بـتیمیمون07-07-2001

حجام   صفاء 17007797 جید1107.70  بـتیمیمون20-06-2002

ولد باحمو   طھ 17007798 جید جدا1208.10  بـتیمیمون17-07-2002

حاج علي   كوثر 17007806 جید جدا1308.50  بـتیمیمون11-09-2002

و علي   عثمان 17007817 مقبول1405.50  بـتیمیمون19-09-2002

جبور   سعد 17007791 جید جدا1508.30  بـتیمیمون01-10-2002

منصوري   سعاد 17007789 جید جدا1608.60  بـتیمیمون11-12-2002

عبدون   عبد المجید 17007823 جید1707.90  بـتیمیمون16-12-2002

حولة   سیھام 17007784 قریب من الجید1806.80  بـتیمیمون20-12-2002

موالي عمار   سعاد 17007790 ممتاز1909.00  بـتیمیمون12-02-2003

غنیم   سمیة 17007747 جید جدا2008.10  بـتیمیمون08-02-2002

یعقوب   شیماء 17007760 جید جدا2108.70  بـتیمیمون06-03-2002

صادقي   ربیع 17007736 جید جدا2208.30  بـتیمیمون10-04-2002

بختاوي   سیف الدین 17007772 جید2307.20  بـتیمیمون25-04-2002

ولد یحي   صلیحة 17007751 جید جدا2408.30  بـتیمیمون06-07-2002

340من220:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| قوبا | سیدي عثمان تیمیمون  | 010331: المؤسسة  

لقرع   یوسف 17007734 جید2507.10  بـتیمیمون24-07-2002

باشا   شیماء 17007761 جید جدا2608.60  بـتیمیمون08-08-2002

جیبو   سمیة 17007748 ممتاز2709.00  بـتیمیمون15-08-2002

قادیري   سارة 17007757 جید جدا2808.80  بـتیمیمون27-08-2002

بن ادریس   شیماء 17007763 ممتاز2909.20  بـتیمیمون24-11-2002

جودي   شیماء 17007764 جید3007.90  بـتیمیمون06-12-2002

أقماسین   صلیحة 17007752 جید جدا3108.00  بـادرار14-12-2002

وعلي   رومیسة 17007745 جید جدا3208.30  بـتیمیمون26-12-2002

علي كاسو   سبف الدین 17007759 ممتاز3309.00  بـتیمیمون10-01-2003

بورقبة   زین العابدین 17007768 جید3407.80  بـتیمیمون25-01-2003

بن بارك   رقیة 17007743 ممتاز3509.10  بـتیمیمون20-02-2003

غندوري   سمیة 17007749 جید جدا3608.70  بـتیمیمون03-03-2003

غندور   مریم 17007643 قریب من الجید3706.90  بـتیمیمون24-03-2002

عبد ابراھیم   مریمة 17007649 قریب من الجید3806.10  بـتیمیمون26-05-2002

ولد باحمو   ایمان 17007670 جید جدا3908.60  بـمغنیة13-07-2002

سلخ   ایمن 17007669 ممتاز4009.20  بـمتلیلي20-08-2002

مساھلي   العربي 17007666 جید جدا4108.30  بـتیمیمون02-12-2002

شلقاني   محمد سمیر 17007636 جید جدا4208.50  بـبئر الجیر23-02-2003

بوصبیع   أمحمد 17007590 قریب من الجید4306.70  بـتیمیمون25-06-2002

اغیل   نایلة 17007595 ممتاز4409.60  بـالقبة10-07-2002

اعراب   محمد 17007613 قریب من الجید4506.40  بـتیمیمون06-10-2002

فنیش   محمد لمین 17007619 ممتاز4609.60  بـتیمیمون15-11-2002

موالي الصدیق   لیلي 17007604 جید جدا4708.70  بـادرار05-12-2002

بلعور   نجاة 17007598 جید4807.70  بـادرار12-12-2002

حافظ   أمیرة الباتول 17007593 جید4907.90  بـتیمیمون15-01-2003

عمراوي   حسین 17007714 مقبول5005.20  بـزاویة الدباغ17-03-2001

كاھكي   حفصة 17007718 قریب من الجید5106.40  بـتیمیمون30-08-2002

دحو   دعاء 17007717 ممتاز5209.20  بـتیمیمون04-10-2002

لیتیم   حسام 17007713 قریب من الجید5306.70  بـشروین10-11-2002

340من221:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| قوبا | سیدي عثمان تیمیمون  | 010331: المؤسسة  

تمصلوحت   اسیا 17007687 جید5407.80  بـتیمیمون07-12-2002

داو الحاج   حفصة 17007719 جید جدا5508.80  بـتیمیمون26-03-2003

340من222:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | زاویة الحاج بلقاسم  | 010332: المؤسسة  

ولد الصافي   فاطمة الزھراء 17007893 جید107.60  بـتیمیمون26-04-2002

یدا   فتیحة 17007902 قریب من الجید206.80  بـتیمیمون29-05-2002

یعقوب   عبد اهللا المنصور 17007839 جید307.30  بـالكرط الشروین04-05-2002

شلحي   عبد اللطیف 17007834 قریب من الجید406.30  بـتیمیمون18-07-2002

زایدي   عبد الجمید 17007844 مقبول505.30  بـتیمیمون24-10-2002

بن زاید   عبد الرحمان 17007852 مقبول605.40  بـتیمیمون31-10-2002

شلحي   عبد الباسط 17007840 مقبول705.60  بـتیمیمون15-11-2002

ولد الصافي   عبد الناصر 17007819 قریب من الجید806.20  بـتیمیمون22-12-2001

موساوي   عمر 17007808 قریب من الجید906.20  بـتیمیمون27-12-2001

اللة   كلثوم 17007804 جید1007.90  بـتیمیمون14-01-2002

اسالفي   رضا 17007739 قریب من الجید1106.60  بـتیمیمون04-06-2002

وصیف   سلیمة 17007746 مقبول1205.60  بـتیمیمون26-11-2002

بابور   الزھرة 17007663 قریب من الجید1306.40  بـتیمیمون12-07-2002

بن الشیخ   مصطفى 17007655 قریب من الجید1406.40  بـتیمیمون15-10-2002

ولد الصافي   العربي 17007665 جید جدا1508.10  بـتیمیمون07-11-2002

باحیا   محمد االمین 17007620 جید1607.10  بـتیمیمون18-02-2003

بن عبد اهللا   یوسف 17007723 قریب من الجید1706.60  بـتیمیمون30-03-2002

340من223:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | بني مھالل  | 010333: المؤسسة  

ریة   فتیحة 17007901 جید جدا108.80  بـبني مھالل27-01-2002

داھي   فاطمة الزھراء 17007892 جید207.20  بـتیمیمون26-03-2002

بن سعد   فاطمة 17007887 مقبول305.90  بـبني مھالل15-04-2002

دودو   عبیر 17007872 جید407.30  بـتیمیمون11-01-2002

دباحة   عبد الرزاق 17007856 قریب من الجید506.80  بـتیمیمون22-09-2002

دباحة   سعید 17007792 مقبول605.30  بـبني مھالل13-03-2002

دنقیر   زینب 17007770 جید جدا708.60  بـبني مھالل09-03-2002

فوندو   مصطفى 17007654 قریب من الجید806.60  بـبني مھالل25-09-2000

العرابي   البشیر 17007658 جید907.50  بـبني مھالل23-05-2002

بوشمیة   لحبیب 17007639 مقبول1005.30  بـدلدول26-07-2002

بارزاق   معمر 17007656 قریب من الجید1106.40  بـتیمیمون29-12-2002

دباحة   محمد 17007606 قریب من الجید1206.60  بـبني مھالل13-02-2001

بویدة   محمد 17007608 قریب من الجید1306.50  بـسیدي اعباز16-06-2001

ریا   خدیجة 17007706 قریب من الجید1406.20  بـتیمیمون10-01-2002

فوندو   توفیق 17007695 مقبول1505.30  بـبني مھالل11-09-2002

340من224:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | بویحیى  | 010334: المؤسسة  

بوالح   فتیحة 17007903 مقبول105.40  بـأوالد نوح24-06-2003

أوباھي   عمر 17007811 قریب من الجید206.80  بـبویحیا12-09-2003

بولة   رقیة 17007741 قریب من الجید306.90  بـأوالد نوح22-03-2002

بن حجوا   ابراھیم 17007667 جید407.90  بـأوالد نوح03-03-2002

كرشاني   مروة 17007650 جید507.90  بـبویحیا10-03-2002

340من225:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | بن بادیس  | 010335: المؤسسة  

قافا   وھیبة 17007911 جید107.30  بـتوكید دلدول17-06-2002

طلحاوي   عبد الرحمان 17007851 جید207.30  بـتیمیمون24-12-2001

إخالص   عبد الجبار 17007846 جید جدا308.40  بـبني عباس24-08-2002

زیداني   عبد العزیز 17007866 مقبول405.70  بـتیمیمون07-10-2002

ولد عومر   عبد الرحیم 17007855 جید507.90  بـتیمیمون26-10-2002

لمداني   علي 17007807 جید جدا608.60  بـتیمیمون30-07-2002

غندوري   سعید 17007793 قریب من الجید706.60  بـتیمیمون17-01-2003

د لد لي   كریمة 17007805 جید807.30  بـتیمیمون21-03-2003

غنتیوي   رباب 17007735 جید907.40  بـتیمیمون18-12-2002

غلدیوي   مریمة 17007648 مقبول1005.50  بـتیمیمون31-03-2002

اللي   مریم 17007646 قریب من الجید1106.90  بـتیمیمون14-09-2002

سقاي   نور الدین 17007599 جید1207.50  بـتیمیمون19-08-2002

340من226:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | لشتا  | 010336: المؤسسة  

حسو   فاطمو الزھراء 17007899 ممتاز109.60  بـتیمیمون18-09-2001

أمحمدي   فاطمة 17007889 جید جدا208.00  بـتیمیمون27-11-2002

جعفي   ھناء 17007906 جید307.40  بـبوقطب15-12-2002

لیشتي   عبد الھادي 17007867 جید جدا408.50  بـلیشتا19-03-2002

بداوي   عبد الھادي 17007869 جید جدا508.50  بـلیشتا25-12-2002

لیشتي   عائشة 17007815 جید جدا608.20  بـلیشتا26-10-2002

سیاح   زینب 17007769 ممتاز709.20  بـتیمیمون09-08-2001

لیشتي   شیماء 17007765 جید807.20  بـتیمیمون24-12-2002

بن الطاھر   الزھرة 17007664 جید907.30  بـلیشتا04-09-2002

بودة   نور الھدى 17007600 جید1007.20  بـتیمیمون12-04-2002

لیشتي   أحمد 17007616 جید1107.30  بـلیشتا30-11-2002

حسو   حنان 17007697 جید1207.90  بـتیمیمون12-09-2001

فارفا   خدیجة 17007705 جید جدا1308.80  بـتیمیمون12-12-2001

باب اهللا   بلقاسم 17007691 جید1407.80  بـتیمیمون26-04-2002

فارفا   یحي 17007703 مقبول1505.80  بـلیشتا17-12-2002

340من227:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | تاورسیت  | 010337: المؤسسة  

داودي   فاطمة 17007888 قریب من الجید106.10  بـتیمیمون08-09-2002

جعبوب   فاطنة 17007898 جید207.30  بـتیمیمون11-10-2002

عال   عبد الوھاب 17007870 قریب من الجید306.80  بـقنتور10-09-2001

الشایب   عبد اهللا 17007836 جید جدا408.10  بـتیمیمون02-12-2001

بن بایدي   عبد القادر 17007861 جید جدا508.00  بـتیمیمون09-04-2002

بن عودة   عبد الحاكم 17007845 جید جدا608.30  بـتورسیت13-09-2002

الشایب   عبد المجید 17007822 جید جدا708.50  بـتیمیمون09-03-2002

عمر.   العباسي 17007809 جید807.80  بـتورسیت27-06-2002

مباني   عمر 17007810 جید907.70  بـتیمیمون22-10-2002

بن ھاشمي   سامیة 17007755 جید1007.80  بـتیمیمون10-03-2001

نقار   زین العابدین 17007767 جید جدا1108.10  بـتیمیمون26-04-2002

بسطانجي   الزھرة 17007662 جید جدا1208.00  بـتورسیت02-02-2002

الول   أیوب 17007640 جید1307.00  بـتیمیمون15-12-2002

باحسن   محمد البشیر 17007621 جید جدا1408.10  بـتیمیمون01-06-2002

نواد   أمحمد 17007591 قریب من الجید1506.80  بـتورسیت16-11-2002

.كوري   احسین 17007684 قریب من الجید1606.40  بـتورسیت10-08-2001

خدیجة.   باحسن 17007708 قریب من الجید1706.70  بـتیمیمون01-06-2002

شایب   جھیدة 17007721 قریب من الجید1806.30  بـتیمیمون19-06-2002

العباسي   حسین 17007716 جید1907.50  بـتورسیت27-06-2002

340من228:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | الواجدة  | 010338: المؤسسة  

بوحفص   عبد الكریم 17007859 جید جدا108.90  بـالواجدة08-12-1999

خالدي   شھرزاد 17007802 جید207.90  بـتیمیمون30-11-2000

رداد   سعیدة 17007795 قریب من الجید306.70  بـتیمیمون08-12-2000

بریھمات   عائشة 17007813 جید جدا408.30  بـالواجدة21-02-2001

بوحفص   سالمة 17007754 جید507.80  بـادرار13-10-2002

مناصري   مراد 17007641 مقبول605.60  بـالواجدة19-11-2001

وصفیة   ابراھیم 17007668 جید707.80  بـتیمیمون19-12-2002

بن موسى   محمد 17007605 جید807.80  بـالواجدة28-02-2000

فوالن   محمد 17007607 قریب من الجید906.70  بـتبو10-06-2001

وصفیة   خدیجة 17007704 جید جدا1008.50  بـتیمیمون24-12-2000

بن موسى   حاجة 17007701 جید جدا1108.40  بـتیمیمون11-02-2002

شطوف   خدیجة 17007707 قریب من الجید1206.70  بـتیمیمون30-04-2002

رداد   توفیق 17007696 قریب من الجید1306.30  بـتیمیمون12-09-2002

بریھمات   یمینة 17007700 جید جدا1408.30  بـتیمیمون01-10-2002

واجدي   خیرة 17007712 جید1507.90  بـتیمیمون18-12-2002

340من229:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | سكن تیمیمون 50 | 010339: المؤسسة  

یحیاوي   فاطمة الزھرة 17007895 جید جدا108.70  بـتیمیمون23-12-2001

اقاسم   فیصل 17007904 قریب من الجید206.20  بـتیمیمون03-01-2002

سالمي   ھنادي 17007907 ممتاز309.00  بـتیمیمون02-05-2002

بوجرادة   فتحي 17007900 جید407.20  بـلمنیعة29-10-2002

غزاوي   فاطمة الزھرة 17007897 قریب من الجید506.90  بـدلدول14-11-2002

باحسي   ھبة اهللا 17007909 ممتاز609.60  بـتیمیمون16-03-2003

خمیره   عبد الرحیم 17007853 جید707.80  بـتیمیمون28-03-2002

رحماني   عبد القادر 17007862 جید جدا808.10  بـتیمیمون01-06-2002

بن عیسى   عبد اللطیف 17007835 جید جدا908.00  بـتیمیمون22-08-2002

حناني   شكیب 17007785 جید جدا1008.90  بـتیمیمون26-06-2002

لحرش   شھیرة 17007801 جید1107.30  بـتیمیمون23-12-2002

اسماعیل   سامیة 17007756 ممتاز1209.10  بـتیمیمون26-07-2002

سیفي   شیماء مباركة 17007766 ممتاز1309.10  بـبشار26-09-2002

كوزان   سیفان 17007773 جید جدا1408.10  بـتیمیمون10-12-2002

بن عیسى   صارة 17007758 ممتاز1509.50  بـتیمیمون27-03-2003

اوباھي   امحمد 17007659 جید1607.70  بـتیمیمون24-11-2001

قادیري   ایمان 17007671 ممتاز1709.00  بـتیمیمون23-02-2003

روكبي   نبیھ الھام 17007596 قریب من الجید1806.10  بـمغنیة27-07-2002

غزاوي   خیرة 17007711 قریب من الجید1906.60  بـدلدول18-03-2001

جرموم   حوریة 17007722 مقبول2005.60  بـتیمیمون29-07-2001

مرابطي   اكرام 17007688 جید2107.90  بـتیمیمون03-02-2002

رحموني   خدیجة 17007709 ممتاز2209.40  بـوھران07-01-2003

دلیل   اكرام 17007689 جید جدا2308.40  بـتیمیمون17-02-2003

340من230:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | عائشة ام المؤمنین  | 010340: المؤسسة  

لعجالي   عبد الغني 17007864 ممتاز109.90  بـاألبیار08-11-2002

بن جعوان   عبد الحفیظ 17007848 ممتاز209.20  بـتیمیمون27-12-2002

دراجي   عبد النور 17007820 قریب من الجید306.50  بـتیمیمون14-11-2002

عماري   زكریاء 17007787 جید407.70  بـتیمیمون13-12-2002

موالي لخضر   زكریاء 17007788 جید جدا508.80  بـتیمیمون25-03-2003

بلغیث   سلسبیل 17007753 ممتاز609.20  بـتیمیمون20-03-2002

موساوي   شیماء 17007762 جید جدا708.60  بـفنوغیل19-11-2002

بن ھاشمي   سید علي 17007771 جید جدا808.30  بـتورسیت تیمیمون26-11-2002

كیالني   موالي لحسن 17007657 قریب من الجید906.60  بـتیمیمون19-12-2001

موالي عمار   محمد بلكبیر 17007635 جید1007.10  بـتیمیمون10-02-2002

عماري   محمد عبد الكریم 17007637 قریب من الجید1106.60  بـتیمیمون30-11-2002

باھدا   مریم 17007647 قریب من الجید1206.30  بـتیمیمون11-12-2002

انصاري   احمد العربي 17007673 قریب من الجید1306.50  بـتیمیمون14-02-2003

فكرون   احمد أمیر 17007672 جید جدا1408.80  بـتیمیمون06-06-2003

جیبو   أیمن 17007602 جید جدا1508.10  بـتیمیمون16-05-2002

بن المقارني   محمد 17007609 ممتاز1609.50  بـتیمیمون10-08-2002

بلغیت   محمد 17007612 جید1707.40  بـتیمیمون29-09-2002

أیت زیان   ماریا 17007594 جید جدا1808.10  بـتیمیمون01-11-2002

بلمشرح   جھاد 17007720 جید جدا1908.30  بـتیمیمون27-11-2002

340من231:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | مقیدن  | 010341: المؤسسة  

أوالد وعلي   عبد الكریم 17007860 جید جدا108.90  بـتیمیمون21-04-2002

زوبیدي   عبد اهللا 17007838 ممتاز209.30  بـأوالد عیسى11-02-2003

كریتالت   سھیلة 17007799 جید307.90  بـتیمیمون18-01-2002

بادة   أسامة 17007651 قریب من الجید406.00  بـأدرار30-05-2001

جحا   مریم 17007644 قریب من الجید506.10  بـتیمیمون28-08-2002

قبزیلي   أمیمة 17007589 جید جدا608.20  بـأم البواقي29-06-2002

بوجرادة   منیر 17007588 جید جدا708.60  بـتیمیمون09-08-2002

تمانین   بوعمامة 17007694 جید807.70  بـتبرغمین14-09-2002

340من232:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | سیدي یدة ومساھل  | 010342: المؤسسة  

كیال   فاطمة الزھراء 17007894 جید107.50  بـتیمیمون22-12-2003

سیدي یدا   عبد العالي 17007865 جید207.20  بـتیمیمون04-04-2003

كیال   عبد الجبار 17007847 مقبول305.70  بـتیمیمون06-06-2003

كیال   عادل 17007812 جید جدا408.00  بـتیمیمون28-01-2002

سیدي یدا   ربیعة 17007737 جید جدا508.40  بـتیمیمون29-08-2002

كیال   رقیة 17007744 جید جدا608.20  بـتیمیمون06-06-2003

كیال   لطیفة 17007653 جید707.40  بـتیمیمون26-09-2002

وسطاني   محمد 17007610 مقبول805.90  بـتیمیمون04-09-2002

كیال   اسماء 17007686 جید907.20  بـتیمیمون22-05-2003

340من233:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | بني ملوك  | 010344: المؤسسة  

كادي اعلي   فاطمة 17007884 مقبول105.80  بـبوكزین24-10-2000

تیغزي   عیسى 17007873 جید207.60  بـبني ملوك18-03-2002

كرط   عبد الھادي 17007868 جید307.10  بـبني ملوك25-08-2002

كیال   عبد الرحیم 17007854 جید407.20  بـتیمیمون22-09-2002

تیغزي   عبد القادر 17007863 جید507.80  بـبني ملوك10-10-2002

عبادي   عبد الجلیل 17007842 قریب من الجید606.00  بـبني ملوك08-12-2002

اھني   عبد السالم 17007858 مقبول705.70  بـتیمیمون21-10-2003

عشباني   زكریاء 17007786 قریب من الجید806.20  بـتیمیمون02-05-2002

تاونزي   زھیرة 17007800 جید907.20  بـتیمیمون29-09-2002

شریفي   سعید 17007794 مقبول1005.90  بـتیمیمون21-09-2003

كریم   زوبیر 17007803 جید1107.40  بـتیمیمون17-10-2003

عبادي   ریمة 17007738 جید1207.20  بـتیمیمون11-02-2000

عیسى   رقیة 17007742 قریب من الجید1306.00  بـتبو21-11-2002

كرط   مریم 17007642 قریب من الجید1406.50  بـتیمیمون30-10-2000

دراس   الیاس 17007660 قریب من الجید1506.60  بـتیمیمون13-06-2002

غازي   الجیاللي 17007661 جید1607.00  بـاجدیر الغربي03-09-2002

لورجان   محمد الصالح 17007623 قریب من الجید1706.80  بـتیمیمون13-08-2001

دلراس   أمال 17007585 جید1807.70  بـبني ملوك01-06-2002

طاھیري   محمد 17007617 مقبول1905.20  بـتیمیمون11-09-2003

كریم   یمینة 17007698 جید2007.70  بـتیمیبمون25-12-2001

عمران   حسین 17007715 جید2107.00  بـتیمیمون27-03-2002

340من234:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| قوبا | تالة تیمیمون  | 010346: المؤسسة  

شرقي   فاطمة 17007885 جید107.00  بـبتالة01-05-2001

لكبیر   فاطمة 17007886 جید جدا208.40  بـبتالة15-02-2002

شرقي   عبد السالم 17007857 جید307.50  بـبتالة22-03-2001

مصمودي   عبد المجید 17007821 قریب من الجید406.90  بـأغالد05-08-2001

ناجمي   عائشة 17007814 جید507.10  بـبتالة15-08-2001

باعمر   عبد الماللك 17007818 جید607.60  بـتیمیمون21-08-2002

لكبیر   رشیدة 17007740 ممتاز709.00  بـبتالة22-07-2001

بن مادي   صلیحة 17007750 مقبول805.90  بـبتالة17-09-2001

باعمر   محمد السالم 17007622 مقبول905.30  بـبتالة15-09-2002

لكبیر   أحمد 17007615 قریب من الجید1006.10  بـبتالة07-11-2002

شرقي   بلقاسم 17007692 مقبول1105.00  بـبتالة20-11-2002

كریتلي   یاسین 17007702 قریب من الجید1206.80  بـبتالة23-12-2002

340من235:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد سعید | نواري بوداود  | 010348: المؤسسة  

ویھمي   فاطمة 17008072 قریب من الجید106.10  بـتیمیمون16-03-2001

ویھمي   نسرین 17007928 جید207.80  بـتیمیمون21-01-2000

برجالغي   أمحمد 17007926 مقبول305.40  بـتیمیمون05-09-2001

340من236:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد سعید | مجمع اوالد سعید  | 010349: المؤسسة  

الخضیر   إكرام 17008082 جید107.90  بـالمنیعة23-06-2002

بنقوا   ھشام 17008080 جید جدا208.30  بـأوالد سعید13-12-2002

أوالد سالم   شیماء 17008010 قریب من الجید306.50  بـأوالد سعید22-09-2002

باعزیز   محمد عبد اهللا 17007940 قریب من الجید406.10  بـتیمیمون01-01-2002

الجزولي   محمد االمین 17007936 مقبول505.00  بـتیمیمون16-01-2002

بالي مبارك   منیر 17007923 مقبول605.80  بـأوالد سعید01-02-2002

عراب   موسى 17007953 جید جدا708.20  بـتیمیمون24-03-2002

زوبیر   نسرین 17007929 جید جدا808.10  بـتیمیمون31-03-2002

عراب   عبد السالم 17008049 جید جدا908.10  بـتیمیمون22-04-2002

داودي   أسماء 17007949 مقبول1005.50  بـتیمیمون12-05-2002

حمو علي   مروان 17007945 قریب من الجید1106.90  بـتیمیمون25-07-2002

الجوزي   محمد الفاتح 17007939 ممتاز1209.20  بـتیمیمون11-09-2002

باقمة   كریمة 17008030 مقبول1305.20  بـتیمیمون20-09-2002

ناجم   نور الدین 17007931 قریب من الجید1406.90  بـتیمیمون06-10-2002

حمو علي   مریم 17007944 قریب من الجید1506.50  بـاوالد سعید14-11-2002

340من237:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد سعید | مجمع اوالد سعید الشرقیة  | 010350: المؤسسة  

فوحكا   فاطمة 17008073 جید107.90  بـأوالد سعید04-05-2002

خنوس   اسماعیل 17007973 قریب من الجید206.00  بـأوالد سعید14-12-2001

زوبیر   جلیلة 17007984 جید جدا308.30  بـأوالد سعید20-01-2002

بن عبد القادر   رقیة 17008002 قریب من الجید406.10  بـأوالد سعید12-02-2002

موساوي   حسام الدین 17007990 جید507.50  بـتیمیمون15-06-2002

كرادو   حفصة 17007991 جید607.90  بـتیمیمون16-08-2002

موساوي   رشید 17008001 جید707.50  بـتیمیمون13-10-2002

الشیخ ابراھیم   جمال الدین 17007980 جید807.10  بـتیمیمون02-11-2002

حنوس   عبد اهللا 17008037 مقبول905.70  بـتیمیمون20-12-1999

باعزیز   منیر 17007922 جید1007.40  بـتیمیمون08-10-2000

أونجا   عبد الباسط 17008045 مقبول1105.70  بـتیمیمون21-10-2001

زوبیر   نبیل 17007927 جید1207.10  بـأوالد سعید15-01-2002

بالي أمبارك   عبد الفتاح 17008055 جید1307.50  بـأوالد سعید12-03-2002

الجوزي   عبد الكریم 17008051 جید1407.60  بـأوالد سعید01-05-2002

جزولي   ابوبكر 17007959 جید1507.10  بـأوالد سعید25-08-2002

منصوري   عبد المجید 17008036 مقبول1605.80  بـأوالد سعید12-09-2002

بریھمات   مروة 17007948 قریب من الجید1706.60  بـتیمیمون16-09-2002

كنزح   عبد الرحیم 17008048 مقبول1805.70  بـتیمیمون11-10-2002

باعزیز   زینب 17008022 جید جدا1908.70  بـتیمیمون13-11-2002

340من238:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد سعید | كالي  | 010351: المؤسسة  

عفیان   فاطمةالزھرة 17008077 قریب من الجید106.40  بـكالي05-01-2002

طویل   عتیقة 17008059 قریب من الجید206.00  بـكالي01-02-2002

تایدي   عبد الودود 17008058 قریب من الجید306.70  بـتیمیمون11-02-2002

طویل   عبد الكریم 17008050 قریب من الجید406.40  بـكالي27-02-2002

طالبي   مروان 17007946 مقبول505.10  بـتیمیمون15-08-2002

غیاتي   فاروق 17008061 قریب من الجید606.60  بـتیمیمون30-10-2002

340من239:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد سعید | الحاج قلمان  | 010352: المؤسسة  

حناني   فیصل 17008078 جید جدا108.20  بـتیمیمون30-06-2002

قندة   بوعمامة 17007978 قریب من الجید206.70  بـحاج قلمان07-03-2001

دریسي   یوسف 17007995 قریب من الجید306.30  بـتیمیمون23-01-2002

لعیادي   رضوان 17008000 جید407.70  بـتیمیمون21-03-2002

دحماني   اسمھان 17007974 قریب من الجید506.50  بـتیمیمون12-08-2002

باحیا   اكرام 17007976 قریب من الجید606.70  بـحاج قلمان26-08-2002

جودي   یوسف 17007997 جید707.30  بـتیمیمون24-09-2002

قندة   ایوب 17007961 مقبول805.10  بـتیمیمون09-07-2001

صدقي   محمد 17007934 قریب من الجید906.20  بـحاج قلمان03-06-2002

دحماني   محمد 17007935 قریب من الجید1006.80  بـتیمیمون07-09-2002

عیشاوي   شھیرة 17008027 جید جدا1108.00  بـحاج قلمان08-09-2002

340من240:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد سعید | ایغزر  | 010355: المؤسسة  

میلودي   فاطمة الزھراء 17008075 جید جدا108.30  بـتیمیمون14-09-2002

بودوایة   یونس 17007992 مقبول205.30  بـزاویة الدباغ10-04-2002

عبیدي   یاسین 17007989 جید307.00  بـتیمیمون26-04-2002

سالمي   زینب 17008011 قریب من الجید406.70  بـیغزر20-05-2002

الرحماني   دلیلة 17007982 جید جدا508.50  بـتیمیمون17-07-2002

الرحماني   عبد الرحمان 17008046 جید607.60  بـیغزر23-02-2002

الرحماني   أمینة 17007924 جید707.00  بـیغزر08-03-2002

بایشي   عبد اهللا 17008043 قریب من الجید806.90  بـباعزر08-10-2002

الرحماني   محمد التوفیق 17007938 قریب من الجید906.70  بـتیمیمون08-12-2002

340من241:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد سعید | بابا یدة  | 010356: المؤسسة  

مرمار   فاطمة الزھراء 17008076 قریب من الجید106.20  بـبابایدة17-09-2002

دقیش   رضوان 17007999 قریب من الجید206.40  بـتیمیمون06-01-2002

زیاد   حلیمة 17007983 جید جدا308.30  بـتیمیمون26-07-2002

یوسفي   أمینة 17007925 مقبول405.80  بـبابایدة29-07-2002

حفظي   كلثوم 17008028 مقبول505.60  بـتیمیمون14-08-2002

جعفري   سعاد 17008024 مقبول605.80  بـتیمیمون19-08-2002

340من242:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري | تزقاغت  | 010360: المؤسسة  

خنفسي   كوثر 17008395 قریب من الجید106.70  بـتیمیمون31-12-2002

ورقة   عبد المجید 17008415 مقبول205.90  بـتیمیمون02-02-2003

توكي   عبد الواحد 17008461 جید307.70  بـتیمیمون20-09-2002

باقرو   ھاجر 17008482 جید407.10  بـتیمیمون24-09-2002

بكري   شیماء 17008354 جید507.70  بـتیمیمون06-12-2001

حاج علي   صفاء 17008373 جید607.70  بـتیمیمون20-04-2002

دنوخ   شھیناز 17008379 جید707.10  بـشلف13-09-2002

خیي   حفیظة 17008306 جید جدا808.40  بـتیمیمون01-01-2002

حسیني   یونس 17008312 قریب من الجید906.10  بـتیمیمون10-04-2002

أوحمي   حیاة 17008282 مقبول1005.60  بـتیمیمون24-02-2002

حمادي   خالد 17008273 قریب من الجید1106.50  بـتیمیمون15-12-2002

حدو   أحمد 17008131 جید1207.40  بـتیمیمون16-07-2002

340من243:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري | تحتایت  | 010361: المؤسسة  

سعودي   عائشة 17008408 جید جدا108.00  بـتیمیمون06-07-2002

موحا   عبد المنعم 17008411 جید جدا208.60  بـتیمیمون08-07-2002

عبان   عادل 17008407 جید307.30  بـتیمیمون06-10-2002

دودو   عبد الواحد 17008462 مقبول405.90  بـتیمیمون24-11-2002

مبروكي   عبد الھادي 17008460 مقبول505.60  بـتیمیمون26-01-2003

كرومي   كلثوم 17008382 جید607.10  بـتیمیمون10-01-2002

ولد الصدیق   سعاد 17008368 قریب من الجید706.80  بـتیمیمون16-06-2002

بقادري   صوریة 17008381 جید جدا808.20  بـتیمیمون01-11-2002

تاعنة   زینب 17008360 مقبول905.90  بـتیمیمون03-01-2003

صبراوي   یونس 17008311 قریب من الجید1006.80  بـتیمیمون21-11-2001

نسافي   یعقوب 17008305 مقبول1105.50  بـتیمیمون19-12-2002

بن الزاوي   حنان 17008266 مقبول1205.20  بـتیمیمون14-12-2001

عبودي   بشیر 17008259 قریب من الجید1306.90  بـتیمیمون11-02-2002

لشھب   جمعة 17008271 جید جدا1408.30  بـتیمیمون04-06-2002

سلیمانو   اسیا 17008252 جید1507.50  بـتیمیمون09-10-2002

لعالم   محمد العید 17008159 ممتاز1609.50  بـتیمیمون28-04-2002

معلم   محمد 17008143 مقبول1705.20  بـتیمیمون01-10-2002

بیدار   أحمد 17008144 مقبول1805.40  بـتیمیمون08-01-2003

مسعودي   مروة 17008199 مقبول1905.60  بـتیمیمون31-03-2002

بغالد   نور الھدى 17008119 مقبول2005.20  بـتیمیمون14-12-2002

340من244:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري | ماسین  | 010362: المؤسسة  

توتاو   عبد الجلیل 17008425 قریب من الجید106.10  بـتیمیمون01-12-2000

شرقي   علي 17008401 جید جدا208.50  بـماسین11-03-2002

وعمني   عبد المالك 17008412 مقبول305.70  بـتیمیمون02-04-2002

تبغو   عائشة 17008409 جید جدا408.30  بـتیمیمون24-10-2002

محمادي   عمر 17008405 جید507.20  بـتیمیمون28-12-2002

نجار   وفاء 17008499 جید جدا608.20  بـتیمیمون06-11-2002

مالس   عبد الرزاق 17008445 قریب من الجید706.50  بـماسین17-02-1999

إلمان   فایزة 17008467 قریب من الجید806.60  بـتیمیمون23-11-2001

نجار   فاطمة الزھراء 17008469 جید907.90  بـماسین08-03-2002

نجار   عبد الھادي 17008459 قریب من الجید1006.40  بـتیمیمون26-07-2002

اسماعیل.   عباسي 17008250 جید1107.80  بـتیمیمون22-02-2002

باوھاب   حمزة 17008269 جید جدا1208.60  بـتیمیمون22-06-2002

غلیظ   یاسین 17008278 مقبول1305.10  بـتیمیمون18-08-2002

نفسي   ابتسام 17008244 مقبول1405.90  بـتیمیمون10-01-2003

ماسیني   لحسن 17008177 قریب من الجید1506.30  بـتیمیمون12-07-2001

غربي   محمد العید 17008158 جید1607.00  بـتیمیمون22-02-2002

باھمي   محمد طھ 17008167 جید1707.00  بـتنجلت15-05-2002

تبعو   محمد زین العابدین 17008165 قریب من الجید1806.50  بـتیمیمون06-06-2002

حمراوي   محمد الصالح 17008155 مقبول1905.50  بـتیمیمون10-12-2002

مالس   مروة 17008198 مقبول2005.20  بـتورسیت10-03-2001

340من245:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري | محجوب المختلطة  | 010363: المؤسسة  

بن باحو   عمر 17008403 جید107.20  بـتیمیمون25-02-2000

بن یحي   كریمة 17008393 مقبول205.10  بـتیمیمون19-12-2001

صنجل   عبد اهللا 17008418 مقبول305.80  بـتیمیمون15-02-2002

باباسي   عبد المجیب 17008414 ممتاز409.20  بـقسنطینة06-05-2002

حاج العربي   عبد الحي 17008428 قریب من الجید506.20  بـتیمیمون12-05-2002

داداو   عبد الباري 17008423 جید607.50  بـتیمیمون30-09-2002

سوسي   عمر الفاروق 17008406 جید707.50  بـتیمیمون20-10-2002

بن موسى   عبد الحي 17008429 مقبول805.60  بـتیمیمون29-12-2002

خلیفي   عبد الرحمن 17008431 جید جدا908.00  بـتیمیمون24-02-2003

الدین   إكرام 17008498 قریب من الجید1006.40  بـتیمیمون24-08-2002

مباركي   آیة 17008502 مقبول1105.20  بـتیمیمون07-08-2002

ناجم   عز الدین 17008464 مقبول1205.80  بـتیمیمون16-01-2001

لحرش   فاطمة الزھراء 17008470 ممتاز1309.10  بـتیمیمون19-04-2002

مصباح   عبد الھادي 17008457 ممتاز1409.00  بـتیمیمون17-05-2002

عبادي   ھاجر 17008480 جید1507.70  بـأدرار24-07-2002

خیاط   عبد الكریم 17008450 جید جدا1608.80  بـتیمیممون26-07-2002

بن لعاریة   فاطمة الزھراء 17008472 جید1707.50  بـتیمیمون05-08-2002

سوفي   عبد الرزاق 17008448 جید1807.90  بـتیمیمون20-11-2002

كروم   عزیزة 17008466 جید جدا1908.00  بـتیمیمون13-12-2002

مناد   فاطمة الزھراء 17008475 جید2007.90  بـتیمیمون06-01-2003

خیثر   ھالة 17008479 جید2107.10  بـشحیمة18-01-2003

بحمان   سمیة 17008347 مقبول2205.60  بـتیمیمون14-01-2001

أحسیني   صارة 17008353 جید2307.60  بـتیمیمون15-02-2002

أوالد كادل   طھ 17008375 جید2407.10  بـتیمیمون05-04-2002

340من246:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| محمد النواري | محجوب المختلطة  | 010363: المؤسسة  

عیشاوي   زكریاء 17008366 جید2507.30  بـتیمیمون27-05-2002

عوماري   سارة 17008351 قریب من الجید2606.50  بـتیمیمون28-05-2002

بن عومر   سعدیة 17008371 جید2707.20  بـتیمیمون04-07-2002

سباري   زكریاء 17008367 ممتاز2809.00  بـالمحمدیة10-07-2002

الشین   شعیب 17008369 قریب من الجید2906.00  بـتیمیمون18-07-2002

نیاتي   سید أحمد 17008362 قریب من الجید3006.20  بـتیمیمون23-09-2002

حكومي   طھ محمد أیوب 17008376 جید3107.60  بـالمنیعة06-10-2002

بن حامد   شمس الدین 17008349 جید3207.40  بـتیمیمون30-11-2002

بلقزي   یحي 17008293 مقبول3305.50  بـتیمیمون23-09-2001

باباسي   یسرى 17008301 ممتاز3409.10  بـقسنطینة06-05-2002

عبو   حفصة 17008307 ممتاز3509.00  بـتیمیمون16-11-2002

عیشاوي   یوسف 17008316 جید3607.90  بـتیمیمون01-12-2002

بن زیطة   خولة 17008309 جید جدا3708.60  بـتیمیمون01-01-2003

بن زیطة   ریان 17008321 مقبول3805.60  بـوھران26-03-2003

بن باحو   حنان 17008265 مقبول3905.90  بـتیمیمون21-07-2001

خیتر   توفیق 17008263 قریب من الجید4006.90  بـغردایة30-12-2001

جحا   ابتسام 17008243 مقبول4105.90  بـتیمیمون11-03-2002

الشیخ بوبكر   بشرى 17008260 جید4207.90  بـتیمیمون30-03-2002

أمین   جمیلة 17008268 جید4307.40  بـغاو11-05-2002

موالي عمار   بثینة 17008261 جید جدا4408.60  بـتیمیمون17-05-2002

حكومي   جمال الدین 17008264 جید جدا4508.20  بـتیمیمون09-10-2002

ولد نصیر   حمزة 17008270 قریب من الجید4606.90  بـتیمیمون28-11-2002

السلخ   حبیبة 17008280 جید جدا4708.80  بـتیمیمون11-12-2002

ھتاسة   ابراھیم 17008245 جید4807.90  بـتیمیمون26-01-2003

بن شیخة   مریم 17008182 جید4907.50  بـخمیس ملیانة12-10-2001

بودوایة   محمد علي 17008168 جید جدا5008.40  بـغردایة05-01-2002

زاید   محمد الشیخ 17008156 جید5107.50  بـتیمیمون14-06-2002

سبقاق   محمد عز الدین 17008171 جید جدا5208.50  بـبنورة01-09-2002

قادیري   أحمد ندیر 17008148 جید جدا5308.60  بـأدرار03-09-2002

340من247:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| محمد النواري | محجوب المختلطة  | 010363: المؤسسة  

جبایلي   أیوب 17008180 جید5407.30  بـتیمیمون14-09-2002

أحسیني   أیوب 17008181 جید5507.40  بـتیمیمون23-10-2002

قادیري   محمد األمین 17008149 جید جدا5608.70  بـتیمیمون14-11-2002

قادیري   محمد البشیر 17008152 جید جدا5708.20  بـتیمیمون22-01-2003

لحرش   محمد األمین 17008150 جید جدا5808.40  بـتیمیمون13-02-2003

زعیم   آیة 17008176 جید5907.20  بـتقرت17-03-2003

بیتور   محمد اسالم 17008161 قریب من الجید6006.00  بـتیمیمون22-03-2003

عراب   أم ھاني 17008093 جید جدا6108.40  بـتیمیمون15-05-2002

شارف   مروة 17008200 مقبول6205.50  بـتیمیمون16-05-2002

طیطي   لقمان 17008215 جید6307.00  بـتیمیمون09-06-2002

حكومي   مروة 17008201 جید6407.60  بـتیمیمون01-07-2002

فتحي   الھام 17008231 جید جدا6508.20  بـتیمیمون03-07-2002

معروف   أالء فاتن 17008094 جید جدا6608.90  بـالبیض06-07-2002

سماعیل   أسامة 17008208 قریب من الجید6706.70  بـتیمیمون02-10-2002

بن عطیللة   نور الھدى 17008118 جید6807.30  بـتیمیمون10-10-2002

حضري   لیلى 17008128 جید جدا6908.20  بـتیمیمون21-11-2002

أحسیني   ناجیة 17008104 جید7007.00  بـتیمیمون26-11-2002

سالم   نورة 17008126 جید7107.40  بـتیمیمون01-02-2003

ناصري   مرورة 17008203 جید جدا7208.40  بـتیمیمون07-02-2003

مزوزي   مریم نور الھدي 17008196 جید7307.90  بـأدرار26-02-2003

340من248:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري | الزوبیري النعیمي  | 010364: المؤسسة  

دریس   فاطمة الزھراء 17008471 مقبول105.80  بـشروین22-04-2002

بن لكحل   عبد العزیز 17008455 قریب من الجید206.90  بـبنورة24-04-2002

مناد   فیصل 17008476 جید جدا308.60  بـتیمیمون29-05-2002

شرقي   عبد الكریم 17008449 جید407.00  بـمتلیلي24-06-2002

الدیني   عبد الرحیم 17008444 جید جدا508.60  بـتیمیمون26-06-2002

سلكة   عبد القادر 17008454 جید جدا608.10  بـتیمیمون27-06-2002

الیاس   ھاجر 17008481 جید707.30  بـتیمیمون16-09-2002

بولیال   فاطمة الزھراء 17008474 مقبول805.30  بـتیمیمون20-10-2002

بغلي   سلیمان 17008345 مقبول905.30  بـتیمیمون09-09-2001

موالي عمر   سودة مریم 17008380 جید1007.50  بـبنورة29-06-2002

بریرة   رباب 17008319 قریب من الجید1106.10  بـتیمیمون18-05-2002

طلحاوي   خیرة 17008297 جید1207.40  بـتیمیمون12-07-2002

موالي عمار   محمد دانیال 17008162 مقبول1305.50  بـتیمیمون09-07-2002

بن عیسى   نصیرة 17008105 قریب من الجید1406.80  بـتیمیمون02-04-2002

بحاكم   محمد 17008130 قریب من الجید1506.30  بـالمنیعة02-06-2002

بعشة   امال 17008220 جید1607.00  بـتیمیمون06-06-2002

مبروكي   مریم 17008194 جید جدا1708.10  بـتیمیمون24-06-2002

عبیدي   محمد 17008132 جید1807.60  بـأدرار24-08-2002

رطاط   الیاس 17008226 مقبول1905.90  بـتیمیمون12-09-2002

بن عبد القادر   نسرین رزیقة 17008111 مقبول2005.20  بـتیمیمون15-11-2002

تیمي   لطیفة 17008211 قریب من الجید2106.00  بـتیمیمون20-11-2002

340من249:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري | عیشاوي محمد  | 010365: المؤسسة  

ودة   عبد النور 17008413 جید جدا108.60  بـتیمیمون31-01-2002

بن زیطة   كوثر 17008394 جید جدا208.30  بـتیمیمون07-02-2002

ولد باحمو   عثمان 17008410 مقبول305.90  بـتیمیمون17-09-2002

صنجل   عبد الحفیظ 17008430 قریب من الجید406.80  بـتیمیمون28-11-2002

موالي عمار   ھیثم بدر الدین 17008494 قریب من الجید506.10  بـاألغواط19-10-2002

صنجل   فاطمة الزھراء 17008468 ممتاز609.10  بـتیمیمون28-12-2001

صنجل   فردوس 17008477 جید جدا708.70  بـتیمیمون13-09-2002

قایدي   ھناء 17008478 جید جدا808.90  بـتیمیمون25-10-2002

لكال   سفیان 17008374 جید جدا908.30  بـتیمیمون05-02-2002

حریز   صفاء 17008372 جید جدا1008.10  بـتیمیمون09-03-2002

تامن   سندس 17008343 جید جدا1108.30  بـبوزینة07-10-2002

فدول   حنان 17008267 قریب من الجید1206.40  بـتیمیمون21-06-2002

بوسعید   یاسمین 17008274 جید1307.60  بـتیمیمون10-11-2002

أنصیري   أیوب 17008179 جید1407.20  بـتیمیمون20-06-2002

شجاع   محمد عبد العزیز 17008170 جید جدا1508.70  بـباب الوادي05-12-2002

المصري   أحمد 17008145 جید1607.60  بـتیمیمون21-03-2003

ھیباوي   مالك 17008096 جید1707.10  بـتیمیمون25-06-2002

بلغیت   نھلة 17008112 جید جدا1808.30  بـتیمیمون07-02-2003

أوالد الطالب   العید 17008230 قریب من الجید1906.00  بـتیمیمون04-03-2003

340من250:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري | سماعیل احمد  | 010366: المؤسسة  

ضبضب   عالء الدین 17008396 مقبول105.80  بـتیمیمون06-08-2001

لعریبي   عالء الدین 17008397 مقبول205.10  بـتیمیمون01-10-2002

حكومي   عبد الباري 17008424 قریب من الجید306.70  بـتیمیمون24-11-2002

العون   علي جاد العظیم 17008402 جید جدا408.40  بـالجلفة18-12-2002

حجام   إكرام 17008497 قریب من الجید506.00  بـتیمیمون19-12-2001

عمیروش   وئام 17008501 قریب من الجید606.90  بـتیمیمون29-10-2002

جباري   عبد الرزاق 17008446 قریب من الجید706.60  بـتورحة شروین13-07-2001

بونعامة   عبد الرزاق 17008447 مقبول805.10  بـتیمیمون02-05-2002

عشباني   عبد الھادي 17008458 جید907.50  بـتیمیمون24-06-2002

جوبیر   فاطمة الزھراء 17008473 جید جدا1008.90  بـتیمیمون17-09-2002

برنو   عبد العزیز 17008456 مقبول1105.00  بـتیمیمون11-12-2002

عراب   سیف الدین 17008364 جید1207.00  بـتیمیمون08-02-2001

عیشاوي   سعیدة 17008370 قریب من الجید1306.90  بـتیمیمون18-06-2002

انصیرة   سھیلة 17008377 جید1407.70  بـسیدي خولید ورقلة25-11-2002

بن نو   سھیلة 17008378 جید1507.40  بـتیمیمون23-12-2002

لھبیلي   زینب 17008361 جید جدا1608.00  بـتیمیمون31-01-2003

خفیف   شیماء نائلة 17008357 ممتاز1709.00  بـالجزائر20-02-2003

رحماني   شیماء 17008356 جید1807.00  بـتیمیمون28-02-2003

جقاوة   یونس 17008310 جید جدا1908.70  بـتیمیمون31-08-2001

عیشاوي   رانیة 17008317 جید جدا2008.50  بـدلدول04-04-2002

عمیروش   یوسف 17008315 مقبول2105.00  بـتیمیمون17-06-2002

العبادي   رقیة 17008326 جید2207.90  بـتیمیمون29-06-2002

رطاط   رجاء 17008320 جید2307.70  بـتیمیمون18-08-2002

بلبالي   حكیم 17008302 مقبول2405.20  بـتیمیمون19-08-2002

340من251:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| محمد النواري | سماعیل احمد  | 010366: المؤسسة  

خشیبة   خدیجة 17008295 جید2507.60  بـتیمیمون19-11-2002

یدا   خدیجة 17008296 جید2607.00  بـتیمیمون01-01-2003

شحام   حسین 17008300 مقبول2705.20  بـتیمیمون17-01-2003

مناد   حیاة 17008281 جید جدا2808.00  بـالمنیعة06-01-2002

موالي لخضر   احالم 17008247 قریب من الجید2906.40  بـتیمیمون11-03-2002

رحماني   بسمة 17008256 قریب من الجید3006.90  بـتیمیمون09-10-2002

جولي   یاسین 17008279 مقبول3105.70  بـتیمیمون19-10-2002

كریتال   محمد لمین 17008146 جید3207.70  بـتیمیمون17-04-2002

ولخیر   میلودة 17008174 جید جدا3308.70  بـتیمیمون17-05-2002

بوصوري   آیة 17008175 ممتاز3409.10  بـتیمیمون29-08-2002

شنیني   محمد االمجد 17008151 مقبول3505.40  بـتیمیمون05-02-2003

عال   محمد البشیر 17008153 جید3607.50  بـبشار20-02-2003

شیخي   مصطفى أحمد 17008214 مقبول3705.50  بـتیمیمون21-01-2002

لروي   امین 17008222 مقبول3805.30  بـتیمیمون07-02-2002

شنیقري   أحمد 17008129 مقبول3905.20  بـبشار16-04-2002

العبادي   نادیة 17008102 جید4007.30  بـتیمیمون22-04-2002

مزوزي   أمیرة 17008101 جید جدا4108.60  بـتیمیمون15-06-2002

تدمیتي   مریم 17008195 جید جدا4208.00  بـتیمیمون13-07-2002

بن باحو   امینة 17008224 جید4307.70  بـالجزائر05-09-2002

تیطاف   نور الھدى 17008116 جید4407.70  بـتیمیمون08-09-2002

كادي   نور الھدى 17008117 ممتاز4509.00  بـادرار04-10-2002

بعوان   معتز باهللا 17008216 جید4607.10  بـتیمیمون15-10-2002

بوسعید   نسرین 17008110 قریب من الجید4706.10  بـتیمیمون08-11-2002

مصطفى   لمین 17008098 جید4807.70  بـتیمیمون10-12-2002

دراس   نور الھدى 17008120 جید4907.90  بـتیمیمون14-12-2002

خطاب   نور الھدى 17008121 قریب من الجید5006.60  بـتیمیمون22-12-2002

جولي   أمینة 17008099 قریب من الجید5106.40  بـتیمیمون25-01-2003

طاھري   مروة 17008202 قریب من الجید5206.60  بـتیمیمون01-02-2003

بلعید   نور الھدى 17008123 جید جدا5308.60  بـتیمیمون18-02-2003

340من252:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| محمد النواري | سماعیل احمد  | 010366: المؤسسة  

تبغو   نور الھدى 17008124 قریب من الجید5406.30  بـتیمیمون24-02-2003

340من253:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| محمد النواري |  اوت 20مجمع  | 010367: المؤسسة  

بركنو عاشور   عماد الدین 17008398 جید جدا108.30  بـخمیس ملیانة22-02-2002

روماني   غنیة 17008400 قریب من الجید206.60  بـتمسلوقت18-04-2002

حفصي   عبد اهللا 17008420 مقبول305.20  بـتیمیمون01-11-2002

بحفید   عماد الدین 17008399 مقبول405.70  بـجانت21-03-2003

تزالت   وھیبة 17008500 جید507.20  بـتیمیمون01-09-2002

أوالد علي   عبد الرحیم 17008443 قریب من الجید606.60  بـزاویة الدباغ18-11-2001

بحاجي   عبد الودود 17008463 مقبول705.50  بـتیمیمون22-02-2002

علون   زكي 17008365 قریب من الجید806.80  بـاللواتة12-02-2001

بانقا   زینب 17008359 جید907.90  بـتیمیمون04-09-2002

لقرع   زین العابدین 17008358 مقبول1005.60  بـادرار24-10-2002

بن یحي   سارة 17008352 جید جدا1108.90  بـتیمیمون27-02-2003

بغالد   حكیمة 17008303 مقبول1205.80  بـتیمیمون01-05-2002

مرزوقي   حسن 17008299 جید1307.60  بـتاونزة18-06-2002

اغالدي   خدیجة 17008294 مقبول1405.60  بـتیمیمون01-07-2002

الداولي   جیھان 17008298 جید1507.40  بـتیمیمون28-11-2002

فوالني   محمد یونس 17008164 مقبول1605.30  بـتیمیمون22-11-2000

بلكو   أیوب 17008178 قریب من الجید1706.70  بـتیمیمون18-02-2002

عزیزاو   محمدأمین 17008172 قریب من الجید1806.60  بـتیمیمون26-05-2002

بومزراق   نسرین 17008108 مقبول1905.90  بـغردایة15-01-2002

احسیني   نور الھدى 17008115 جید2007.90  بـتیمیمون06-08-2002

عباد   امباركة 17008221 قریب من الجید2106.90  بـتیمیمون15-08-2002

بوسعید   منال 17008097 قریب من الجید2206.70  بـادرار16-08-2002

بوسعید   الھام 17008232 مقبول2305.30  بـتیمیمون19-10-2002

رانیا   أمال فریال 17008095 جید2407.90  بـتیمیمون01-01-2003

340من254:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| محمد النواري |  اوت 20مجمع  | 010367: المؤسسة  

النوي   نور الھدى 17008122 جید2507.70  بـتیمیمون19-01-2003

النعماوي   نوال 17008113 جید2607.50  بـتیمیمون06-03-2003

340من255:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| القصبة | اعالمالل  | 010370: المؤسسة  

بقلزي   صافیة 17008584 مقبول105.40  بـاغیات تیمیمون28-05-2001

بن عال   كریمة 17008591 قریب من الجید206.00  بـتیمیمون05-02-2002

خراز   شھرزاد 17008590 جید307.60  بـاعالمالل تیمیمون08-07-2002

ابن عبد الرحمان   عبد اهللا 17008598 قریب من الجید406.10  بـاغیات تیمیمون23-07-2002

بقلزي   عائشة 17008593 مقبول505.70  بـتیمیمون03-09-2002

كركور   صلیحة 17008577 مقبول605.00  بـتیمیمون08-12-2002

شمش   أحمد یحي 17008532 قریب من الجید706.40  بـاغیات تیمیمون23-01-2002

340من256:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| القصبة | ازقور  | 010371: المؤسسة  

باكلي   عبد الكریم 17008619 قریب من الجید106.20  بـتیمیمون17-09-2001

بحاجي   ھواري 17008634 قریب من الجید206.50  بـأزقور02-02-2002

غلوس   فتیحة 17008629 جید307.40  بـأزقور15-02-2002

باحمي   عبد الوھاب 17008622 قریب من الجید406.70  بـتیمیمون02-04-2002

باكلي   رشیدة 17008570 مقبول505.90  بـأزقور04-02-2001

الشیخ   خالد 17008562 جید607.00  بـتیمیمون10-02-2002

عباش   سھام 17008589 قریب من الجید706.70  بـتیمیمون10-02-2002

باملوك   حسان 17008566 مقبول805.20  بـتیمیمون31-03-2002

بحاجي   رزیقة 17008572 قریب من الجید906.30  بـماسین23-05-2002

غلوس   شیماء 17008585 قریب من الجید1006.40  بـأدرار12-09-2002

بحاجي   نعیمة 17008516 مقبول1105.80  بـتیمیمون21-08-2002

340من257:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| القصبة | القصبة  | 010372: المؤسسة  

بلعقون   عبد العزیز 17008620 قریب من الجید106.30  بـالقصبة09-03-2002

عبیدي   وفاء 17008635 جید جدا208.70  بـتیمیمون10-10-2002

واعلي   عبد الرحمن 17008601 قریب من الجید306.20  بـتیمیمون02-06-1999

داكلي   سعاد 17008587 قریب من الجید406.70  بـالقصبة23-03-2001

یوسفي   خیرة 17008565 مقبول505.60  بـتیمیمون28-05-2001

داود   صفیة 17008588 جید607.90  بـالكاف08-08-2002

بن فاطیمة   سمیرة 17008578 جید جدا708.00  بـتیمیمون10-08-2002

جبور   أیوب 17008534 جید807.40  بـتیمیمون07-04-2000

بالھجي   نذیر 17008513 مقبول905.50  بـتیمیمون03-08-2001

ضیف اهللا   محمد البشیر 17008526 جید1007.70  بـتیمیمون10-01-2002

بن حمادي   محمد الشریف 17008531 مقبول1105.10  بـتیمیمون06-11-2002

340من258:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| القصبة | الكاف  | 010373: المؤسسة  

مسعودي   فردوس 17008630 جید107.00  بـتیمیمون13-04-2002

أحسیني   إسحاق 17008633 جید جدا208.40  بـتیمیمون11-06-2002

مسعودي   ھاجر 17008632 قریب من الجید306.70  بـالكاف05-10-2002

مسعودي   سلیمة 17008575 جید407.00  بـالكاف03-04-2002

أحسیني   سلسبیل 17008579 جید جدا508.60  بـتیمیمون19-04-2002

مبروكي   رشیدة 17008571 مقبول605.80  بـتیمیمون12-11-2002

یوسفي   یاسمین 17008563 مقبول705.40  بـتیمیمون12-12-2002

مبروكي   روفیدة 17008574 جید جدا808.40  بـتیمیمون31-12-2002

مبروكي   رقیة 17008573 جید جدا908.00  بـتیمیمون26-03-2003

خنفسي   أسماء 17008537 قریب من الجید1006.90  بـتیمیمون22-09-2002

340من259:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| القصبة | بادریان  | 010374: المؤسسة  

جزولي   عبد السالم 17008617 ممتاز109.00  بـتیمیمون01-01-2002

حافیظ   عبد السالم 17008618 قریب من الجید206.70  بـتیمیمون18-05-2002

الال   عبد الرحیم 17008615 قریب من الجید306.40  بـتیمیمون29-06-2002

رابحي   فاطمة الزھراء 17008625 مقبول405.90  بـبدریان10-07-2002

رابحي   شیماء 17008586 جید507.00  بـتیمیمون18-12-2002

صافي   سلیمة 17008576 جید جدا608.40  بـتیمیمون28-12-2002

رابحي   كوثر 17008592 مقبول705.80  بـامقیدن15-05-2003

صوفي   أسماء 17008536 قریب من الجید806.00  بـبدریان13-04-2002

دغنو   محمد لقمان حمو 17008524 مقبول905.00  بـتیمیمون10-05-2002

حافیض   الطیب 17008541 مقبول1005.50  بـبدریان30-08-2002

340من260:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| القصبة | تاللت  | 010375: المؤسسة  

بالل   ھناء 17008631 مقبول105.20  بـتاللت25-10-2002

بالل   حیاة 17008564 مقبول205.00  بـتیمیمون25-09-2002

صدیق   سالمة 17008580 مقبول305.30  بـتیمیمون19-11-2002

صدیق   نور الدین 17008519 قریب من الجید406.10  بـتاللت05-01-2002

بن شیخة   مروة 17008535 قریب من الجید506.70  بـتیمیمون24-01-2002

بوفارس   محمد السالم 17008528 قریب من الجید606.20  بـتاللت14-03-2002

صدیق   أحمیدة 17008533 مقبول705.10  بـتاللت15-05-2002

دغنو   محمد 17008522 مقبول805.50  بـتیمیمون21-09-2002

بالل   یمینة 17008549 مقبول905.00  بـتیمیمون28-10-2002

340من261:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | قصر الحاج  | 010378: المؤسسة  

قماري   فتیحة 17008983 جید107.30  بـمستوصف تبرغمین01/03/2002

شریف   فایزة 17008968 مقبول205.30  بـمستوصف تبرغمین13/03/2002

تیطافي   عبد الصابور 17008935 جید307.20  بـمستوصف تبرغمین04/04/2002

نجماوي   عبد اهللا 17008914 قریب من الجید406.40  بـمستوصف تبرغمین20/07/2002

بوشارب   زینب 17008856 مقبول505.40  بـمستوصف تبرغمین22/06/2002

دریغم   زكریاء 17008861 جید جدا608.00  بـتیمیمون18/07/2002

بیدة   زینب 17008858 جید707.40  بـتیمیمون14/10/2002

بشقاق   فضیلة 17008999 مقبول805.70  بـمستوصف تبرغمین01/12/2002

نجماوي   إلیاس 17009003 مقبول905.80  بـمستوصف14/12/2002

بوعالوي   سلیمان 17008831 جید1007.10  بـاوقروت29/07/2002

بنوة   جواھر 17008813 مقبول1105.90  بـمستوصف تبرغمین16/12/2002

عمراني   امینة 17008722 ممتاز1209.10  بـمستوصف تبرغمین27/01/2002

بودرة   ایمان 17008735 مقبول1305.60  بـمستوصف تبرغمین04/05/2002

قماري   اكرام 17008753 قریب من الجید1406.30  بـأوقروت07/03/2002

عمراني   نسرین 17008666 قریب من الجید1506.90  بـمستوصف تبرغمین29/03/2002

تیطافي   ایمان 17008746 جید1607.20  بـتیمیمون07/08/2002

رحماني   خالد 17008778 جید1707.60  بـمستوصف تبرغمین06/10/2002

340من262:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | تبرغامین  | 010379: المؤسسة  

بكري   فاطمة الزھرة 17008981 مقبول105.10  بـتبرغمین19/04/2002

بن عبد المولى   فاطمة 17008973 جید207.70  بـتبرغمین28/09/2002

حاج عبد اهللا   فاطمة الزھراء 17008979 قریب من الجید306.30  بـتبرغمین17/01/2003

دحمان   سكینة 17008859 مقبول405.80  بـتبرغمین18/08/2002

موساوي   خضرة 17008799 جید جدا508.50  بـتیمیمون26/06/2002

بندیر   یوسف 17008816 قریب من الجید606.40  بـتبرغمین02/09/2002

زاید   الطاھر 17008724 مقبول705.30  بـتبرغمین01/05/2002

اسباعي   الزھرة 17008728 قریب من الجید806.40  بـتبرغمین01/06/2002

انصیري   مروة 17008706 ممتاز909.00  بـتبرغمین17/06/2002

بن عبد المولى   مروان 17008704 قریب من الجید1006.90  بـتبرغمین02/12/2002

كریتالت   بشرى 17008763 قریب من الجید1106.90  بـتیمیمون16/06/2002

دحمان   بشرى 17008764 مقبول1205.60  بـتیمیمون20/08/2002

دحمان   توفیق 17008767 مقبول1305.40  بـتیمیمون31/08/2002

بندیر   ایوب 17008748 قریب من الجید1406.50  بـتبرغمین25/10/2002

بن الشیخ   اسماعیل 17008750 قریب من الجید1506.60  بـتبرغمین24/12/2002

340من263:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | بن عاید  | 010381: المؤسسة  

ملوكي   فاطمة الزھراء 17008976 جید107.40  بـأوقروت01/10/2002

خلیفي   فاطمة الزھراء 17008978 قریب من الجید206.60  بـبشار17/10/2002

فوقاري   عائشة 17008903 مقبول305.40  بـاوقروت25/07/2002

زاید   عابد 17008901 مقبول405.80  بـتیمیمون26/08/2002

حمداني   صفاء 17008867 جید جدا508.50  بـبن عاید17/02/2002

الجوزي   شیماء 17008851 جید جدا608.20  بـاوقروت30/03/2002

ھاشمي   إیمان 17009005 مقبول705.40  بـتیمیمون28/09/2002

عبد الرحمان   یسرى 17008803 مقبول805.70  بـتبرغمین30/04/2002

بن العایب   صالح الدین 17008830 جید جدا908.00  بـادرار20/02/2003

بوساق   الزھرة 17008727 جید1007.80  بـبن عاید18/01/2002

بن عطیة   أفنان 17008717 جید1107.20  بـمستوصف تبرغمین02/04/2002

ھواجیر   محمد عبد اهللا 17008696 قریب من الجید1206.40  بـاوقروت04/09/2002

خلیف   ابتسام 17008732 جید جدا1308.00  بـوھران28/02/2003

بن العایب   تیجاني 17008759 مقبول1405.40  بـتیمیمون08/02/2002

سلیماني   آدم 17008672 جید1507.60  بـتیمیمون06/04/2002

دمراوي   لبنى 17008656 جید جدا1608.10  بـتیمیمون21/06/2002

طاھري   توفیق 17008766 جید1707.70  بـتیمیمون27/06/2002

رقایبیة   أمیمة 17008654 جید جدا1808.70  بـبفریس24/08/2002

الجیاللي   أم الخیر 17008647 جید جدا1908.30  بـاوقروت20/11/2002

قماري   محمد أمین 17008676 مقبول2005.70  بـأدرار20/02/2003

340من264:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | اعبود  | 010382: المؤسسة  

بحفي   فیروز 17008984 مقبول105.20  بـأعبود28/03/2002

بادریاني   عبد اللطیف 17008909 مقبول205.00  بـاعبود19/11/1999

بادریاني   صباح 17008850 قریب من الجید306.40  بـاعبود16/12/2001

لعبودي   زھیة 17008875 جید407.20  بـأعبود10/01/2002

بادریاني   سعیدة 17008865 مقبول505.40  بـاعبود14/01/2002

عبد العظیم   زھرة 17008877 جید جدا608.70  بـإلیزي02/06/2002

خیي   فضیلة 17009000 قریب من الجید706.40  بـأعبود02/12/2002

باعراب   حفیظة 17008805 جید807.80  بـأعبود12/10/2002

حولة   مروة 17008705 مقبول905.10  بـأعبود30/01/2002

بادریاني   حلیمة 17008773 مقبول1005.10  بـأعبود08/05/2002

340من265:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | اقبور  | 010383: المؤسسة  

أسباعي   فاطمة الزھراء 17008974 جید107.00  بـالمركز الصحي اوقروت13/02/2002

قافا   عبد اهللا 17008911 مقبول205.10  بـالمركز الصحي اوقروت20/05/1999

عمراني   زھیة 17008874 جید307.70  بـالمركز الصحي أوقروت14/11/2000

أصدیقي   سھیلة 17008873 مقبول405.50  بـالمركز الصحي أوقروت20/03/2001

یوسف   سھام 17008871 جید507.00  بـالمركز الصحي اوقروت03/08/2002

محفوضي   صفیة 17008870 جید607.40  بـاقبور اوقروت16/08/2002

سیدي یوسفي   كنزة 17008880 قریب من الجید706.60  بـالمركز الصحي اوقروت30/08/2002

بكادي   ھشام 17009007 قریب من الجید806.60  بـأقبور أوقروت20/08/2000

أصدیقي   حسناء 17008796 مقبول905.90  بـالمركز الصحي اوقروت18/12/2000

أصدیقي   رباب 17008819 قریب من الجید1006.30  بـتیمیمون05/09/2001

أصدیقي   راضیة 17008818 مقبول1105.80  بـالمركز الصحي أوقروت13/12/2002

أسباعي   الموالت 17008720 مقبول1205.90  بـزاویة سیدي عومر اوقروت10/11/1999

أسباعي   بلقاسم 17008758 مقبول1305.30  بـالمركز الصحي أوقروت10/06/2001

بكادي   مبروك 17008661 قریب من الجید1406.70  بـالمركز الصحي أوقروت17/06/2001

أسباعي   مبروكة 17008663 مقبول1505.10  بـالمركز الصحي اوقروت03/08/2002

340من266:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | الشارف  | 010384: المؤسسة  

اوالد بلقاسم   عبد الغني 17008954 مقبول105.40  بـالشارف أوقروت24/11/2000

العوبي   عیدة 17008965 مقبول205.70  بـالشارف أوقروت23/02/2002

بعلة   عبد اهللا 17008912 مقبول305.00  بـاوقروت22/11/2000

بعلة   عمر 17008900 مقبول405.30  بـزاویة سیدي عومر أوقروت01/05/2002

بغفار   عبد الرزاق 17008932 جید507.60  بـاوقروت29/06/2002

بعلة   سارة 17008846 مقبول605.90  بـاوقروت03/07/2002

بفدیل   سارة 17008847 مقبول705.60  بـاوقروت01/09/2002

یعقوب   فضیلة 17008998 مقبول805.30  بـالشارف أوقروت28/05/2002

بفدیل   یوسف 17008814 مقبول905.30  بـاوقروت18/05/1999

بن سطرة   رقیة 17008828 مقبول1005.00  بـتیمیمون26/03/2002

بوقمة   یقوت 17008804 مقبول1105.40  بـالشارف أوقروت01/06/2002

بعلة   محمد عبد اهللا 17008685 مقبول1205.10  بـزاویة سیدي عومر أوقروت09/06/1999

بزین   منیر 17008652 قریب من الجید1306.60  بـزاویة سیدي عومر أوقروت11/01/2002

340من267:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | زاویة سیدي عبد اهللا  | 010385: المؤسسة  

بوشیخي   عبد اهللا 17008913 قریب من الجید106.00  بـالمركز الصحي أوقروت13/05/2002

شباشي   كلثوم 17008881 مقبول205.10  بـتالة02/06/2000

سنكیھي   موسى 17008719 قریب من الجید306.20  بـتالة18/02/2002

سنكیھي   الھاشمي 17008731 قریب من الجید406.60  بـالمركز الصحي أوقروت09/05/2002

مبخوتي   مبروك 17008662 جید507.50  بـالمركز الصحي أوقروت01/05/2002

340من268:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| ابن خلدون | مجمع الجدید تبرغامین  | 010386: المؤسسة  

اسماعین   امین 17008721 جید107.30  بـتبرغمین31/03/2003

340من269:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | الساھلة دلدول  | 010388: المؤسسة  

بوكاري   وردة 17009378 قریب من الجید106.80  بـالساھلة دلدول30/03/2001

عبون   فتحي 17009348 جید207.60  بـالساھلة دلدول08/12/1999

بوكاري   إسماعیل 17009365 جید307.50  بـالساھلة دلدول10/03/2001

بوكاري   فوزیة 17009355 جید جدا408.50  بـالمركز الصحي دلدول06/11/2001

بوكاري   فاطمة 17009336 قریب من الجید506.30  بـالمركز الصحي أوقروت23/01/2002

عبد السالم   فاطمة الزھراء 17009343 جید جدا608.80  بـالمركز الصحي دلدول05/07/2002

بالل   عفاف 17009327 قریب من الجید706.90  بـاألغواط15/11/2002

بیحي   عبد الھادي 17009309 مقبول805.40  بـالمركز اصحي دلدول04/08/1999

بوكاري   عبد المجید 17009248 مقبول905.10  بـالساھلة دلدول12/06/2000

بوكاري   عمر 17009239 جید1007.20  بـالساھلة دلدول14/06/2002

بوكاري   زولیخة 17009233 قریب من الجید1106.20  بـتیمیمون07/10/2002

سلیمان   سعید 17009210 جید1207.60  بـأوالد عبو دلدول22/02/2002

سلیمان   سالمة 17009189 مقبول1305.00  بـالمركز الصحي دلدول02/07/2002

عبون   سعاد 17009207 مقبول1405.10  بـالمركز الصحي دلدول20/07/2002

سویلم   الحسین 17009101 مقبول1505.00  بـأدرار22/09/1999

بوكاري   بشیر 17009109 جید1607.10  بـالمركز الصحي دلدول25/08/2001

بوكاري   بشرى 17009110 قریب من الجید1706.70  بـالمركز الصحي دلدول07/04/2002

حجاجي   أسماء 17009083 قریب من الجید1806.50  بـالساھلة دلدول22/05/2001

سویلم   أسماء 17009087 مقبول1905.20  بـأوالد عبو دلدول13/11/2002

شیخاوي   حمزة 17009133 جید2007.40  بـالمركز الصحي دلدول06/04/2001

طایع   ریان 17009162 جید جدا2108.20  بـعنابة30/08/2001

بوكاري   أم الخیر 17009026 جید2207.40  بـالمركز الصحي دلدول16/11/2001

بوكاري   حسیبة 17009152 جید جدا2308.10  بـالمركز الصحي دلدول24/11/2001

عزیزي   حمزة 17009135 مقبول2405.90  بـالمركز الصحي دلدول21/07/2002

340من270:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| دلدول | الساھلة دلدول  | 010388: المؤسسة  

مومني   أم ھاجر 17009027 قریب من الجید2506.30  بـأوریر17/10/2002

340من271:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | جنان علة  | 010389: المؤسسة  

سویلم   ولید 17009377 مقبول105.90  بـأوالد عبو دلدول08/08/2000

محمدي   وسیلة 17009380 جید جدا208.00  بـالمركز الصحي دلدول07/11/2002

عزیزي   ھدایة 17009364 مقبول305.10  بـأوالد عبو دلدول02/12/2001

بن تواتي   ھناء 17009357 مقبول405.50  بـالمركز الصحي دلدول27/12/2002

سویلم   عبد الخالق 17009278 قریب من الجید506.10  بـأوالد عبو دلدول30/05/2000

زراري   عالیة 17009240 قریب من الجید606.60  بـأوالد عبو دلدول13/10/2000

حمیدي   عبد المجید 17009250 جید707.70  بـالمركز الصحي دلدول10/08/2002

حاجي   صابرینة 17009191 قریب من الجید806.30  بـالمركز الصحي دلدول17/05/2002

حمیدي   مراد 17009078 مقبول905.80  بـالمركز الصحي دلدول03/12/1997

بالل   لطیفة 17009091 مقبول1005.20  بـالمركز الصحي دلدول26/02/2002

حساني   لطیفة 17009092 مقبول1105.60  بـأوالد عبو دلدول17/06/2002

حمیدي   خدیجة 17009142 مقبول1205.60  بـأوالد عبو دلدول19/01/2001

عزیزي   حیاة 17009139 جید1307.60  بـأوالد عبو دلدول19/03/2000

سویلم   خضراء 17009150 جید1407.40  بـالمركز الصحي أوقروت27/09/2000

مھداوي   خدیجة 17009146 جید جدا1508.30  بـالمنصور دلدول31/08/2002

340من272:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | اوالد عبو  | 010390: المؤسسة  

بن عثمان   رزیقة 17009381 قریب من الجید106.90  بـالمركز الصحي دلدول15/03/2002

بن عثمان   عیسى 17009326 جید207.50  بـالمركز الصحي دلدول22/06/2002

مسعودي   عبد الحفیظ 17009313 مقبول305.10  بـأوریر دلدول08/07/2000

یموني   عبد الفتاح 17009307 مقبول405.50  بـأوریر دلدول10/12/2001

الراشدي   عیسى 17009315 قریب من الجید506.70  بـأوریر دلدول05/04/2002

عرابي   عائشة 17009243 قریب من الجید606.20  بـبأوریر دلدول22/03/2001

بامو   عبد الباسط 17009259 جید707.50  بـالمركز الصحي دلدول03/07/2001

تطافي   عبد الحلیم 17009264 قریب من الجید806.50  بـأوریر دلدول22/01/2002

حمیدي   صفیة 17009215 قریب من الجید906.60  بـالمركز الصحي دلدول07/09/2002

یموني   ینب 17009115 جید1007.20  بـأوریر دلدول18/09/2001

حمدي   ابتسام 17009104 جید1107.00  بـالمركز الصحي دلدول10/02/2002

بشیري   توفیق 17009113 جید جدا1208.10  بـزاویة الدباغ11/03/2002

مسعودي   أسماء 17009082 مقبول1305.60  بـالمركز الصحي دلدول03/05/2002

تیماوي   محمد 17009042 مقبول1405.80  بـأوریر دلدول01/01/1997

حمدي   أحمد 17009043 جید1507.10  بـأوریر دلدول21/01/1998

بامو   أحمد 17009045 قریب من الجید1606.50  بـأوریر دلدول24/04/1999

عزاوي   نرجس 17009033 جید جدا1708.00  بـالمنیعة غردایة30/03/2002

تیماوي   نور الدین 17009039 جید1807.70  بـأوریر دلدول28/10/2000

بشیري   خدیجة 17009144 مقبول1905.80  بـالمركز الصحي دلدول10/12/2001

حمیدي   جمیلة 17009129 جید2007.40  بـالمركز الصحي دلدول02/01/2002

عبد اهللا   أحمد 17009056 قریب من الجید2106.20  بـأوریر دلدول17/08/2002

حجوب   ملیكة 17009029 جید2207.20  بـأوالد راشد المطارفة03/10/2002

یموني   محمد أمین 17009060 مقبول2305.40  بـأوریر دلدول23/12/2002

340من273:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | علي بن ابي طالب اقبور دلدول  | 010391: المؤسسة  

بابة   وھیبة 17009382 قریب من الجید106.90  بـالمركز الصحي دلدول14/11/2002

بوخیرة   فتیحة 17009349 مقبول205.70  بـالمنصور دلدول22/12/2000

مھداوي   فاطمة 17009334 قریب من الجید306.30  بـالمركز الصحي دلدول06/04/2001

مومني   إناس 17009358 ممتاز409.50  بـأقبور دلدول02/01/2002

مھداوي   فاطمة الزھراء 17009340 قریب من الجید506.70  بـالمنصور دلدول27/01/2002

مھداوي   فاطیمة 17009345 ممتاز609.00  بـالمنصور دلدول26/02/2002

زویدي   ھاجر 17009361 جید707.90  بـالمركز الصحي دلدول17/03/2002

قاسمي   فاطیمة 17009347 قریب من الجید806.50  بـالمركز الصحي دلدول26/04/2002

بوخیرة   ھاجر 17009362 جید907.10  بـالمنصور دلدول27/09/2002

زویدي   إلیاس 17009360 جید1007.20  بـالمركز الصحي دلدول06/10/2002

بركاوي   فاطمة الزھراء 17009341 قریب من الجید1106.90  بـالمنصور دلدول28/11/2002

زویدي   عبد العزیز 17009301 مقبول1205.70  بـأقبور دلدول18/09/1999

حسین   عبد الجواد 17009283 جید1307.80  بـأقبوردلدول15/02/2002

قاسمي   عبد الرحیم 17009290 قریب من الجید1406.20  بـالمركز الصحي دلدول11/03/2002

مومني   عبد العلیم 17009298 جید جدا1508.00  بـالمركز الصحي دلدول03/05/2002

زویدي   عبد القادر 17009297 قریب من الجید1606.50  بـأقبور دلدول17/06/2002

زویدي   عبد الكبیر 17009292 مقبول1705.20  بـتیمیمون25/10/2002

مسعودي   زھرة 17009231 قریب من الجید1806.80  بـالمركز الصحي دلدول17/04/2002

مسعودي   عبد اهللا 17009256 مقبول1905.20  بـأقبور دلدول08/06/2002

مسعودي   عبد الباسط 17009263 مقبول2005.80  بـأقبور دلدول04/11/2002

طلباوي   صارة 17009194 جید جدا2108.20  بـالمركز الصحي دلدول01/01/2002

زویدي   سعید 17009209 جید جدا2208.70  بـأقبور دلدول07/01/2002

حمیدي   صباح 17009198 جید2307.50  بـأقبوردلدول02/02/2002

مھداوي   سمیر 17009186 جید2407.20  بـتیمیمون23/04/2002

340من274:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| دلدول | علي بن ابي طالب اقبور دلدول  | 010391: المؤسسة  

بابة   سلیمان 17009182 قریب من الجید2506.30  بـالمنصوردلدول22/12/2002

مسعودي   لحسن 17009077 قریب من الجید2606.50  بـالمركز الصحي دلدول15/03/2002

بابة   الصادق محمد 17009102 قریب من الجید2706.10  بـأدرار28/06/2002

رقاني   أسماء 17009084 جید جدا2808.50  بـالمركز الصحي أوقروت27/08/2002

طھیري   أسماء 17009085 جید2907.60  بـتیمیمون01/09/2002

ھیبة   أسماء 17009086 مقبول3005.60  بـأوالد عبو دلدول20/10/2002

مھداوي   یوسف 17009156 جید3107.90  بـالمنصوردلدول02/01/1999

بربوشي   رضوان 17009163 قریب من الجید3206.60  بـمركز تیمیمون18/02/2001

فرحان   نسرین 17009037 جید3307.40  بـأقبور دلدول11/06/2001

زویدي   محمد أحمد 17009061 جید3407.20  بـالمركز الصحي دلدول30/10/2001

نجار   حفصة 17009153 جید جدا3508.80  بـأدرار22/01/2002

مسعودي   محمد 17009054 قریب من الجید3606.70  بـأقبور دلدول26/02/2002

طھیري   نور الدین 17009040 جید3707.50  بـالمركز الصحي دلدول26/03/2002

مسعودي   حفصة 17009154 جید جدا3808.70  بـأقبور دلدول02/08/2002

زویدي   ربیعة 17009161 جید جدا3908.80  بـأقبور دلدول16/08/2002

بوخیرة   نوال 17009038 مقبول4005.80  بـالمركز الصحي دلدول08/10/2002

بن أعمر   حفصة 17009155 جید4107.60  بـأقبور دلدول24/11/2002

340من275:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | اقسطن  | 010392: المؤسسة  

أحمیدي   وسیلة 17009379 مقبول105.70  بـالمركز الصحي دلدول28/06/2002

نجار   فاطمة 17009335 قریب من الجید206.10  بـالمركز الصحي دلدول06/11/2001

دیدي   إلیاس 17009359 قریب من الجید306.50  بـالمركز الصحي دلدول27/05/2002

بوالل   فارس 17009329 جید407.20  بـتیمیمون06/09/2002

لكریم   فضیلة 17009353 جید507.60  بـإقسطن دلدول07/12/2002

وتیدي   عبد الرحیم 17009289 قریب من الجید606.70  بـالمركز الصحي دلدول22/01/2000

قاسمي   عبد العزیز 17009302 مقبول705.00  بـإقسطن دلدول13/04/2002

لكریم   عباس 17009244 قریب من الجید806.10  بـإقسطن دلدول27/12/2001

بحفید   عبد الباسط 17009262 جید907.50  بـإقسطن دلدول19/03/2002

دیدي   رقیة 17009178 مقبول1005.40  بـإقسطن دلدول28/05/2001

بوعلي   صالح الدین 17009180 جید1107.10  بـأدرار27/01/2002

لكریم   طاھر 17009197 جید جدا1208.10  بـإقسطن دلدول29/01/2002

بن أعمر   سعیدة 17009212 مقبول1305.90  بـالمركز الصحي دلدول08/05/2002

بوعلي   طلحة 17009184 قریب من الجید1406.60  بـالمركز الصحي دلدول09/06/2002

غرایبي   سامیة 17009190 جید جدا1508.30  بـالمركز الصحي دلدول21/06/2002

دیدي   مولودة 17009095 جید1607.30  بـإقسطن دلدول04/06/2000

احمیدي   مریم 17009081 مقبول1705.30  بـإقسطن دلدول11/09/2000

دیدي   مبروكة 17009034 قریب من الجید1806.90  بـإقسطن دلدول28/12/1998

لكریم   حمزة 17009134 جید1907.50  بـإقسطن دلدول08/02/2002

خالدي   حلیمة 17009128 جید2007.10  بـإقسطن دلدول13/05/2002

بن أعمر   میمونة 17009064 جید2107.80  بـالمركز الصحي دلدول07/07/2002

مصري   نصیرة 17009036 مقبول2205.10  بـإقسطن دلدول03/11/2002

340من276:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | البركة  |  010393: المؤسسة  

بافي   فتیحة 17009351 مقبول105.60  بـالبركة دلدول24/09/2001

مومن   فاطیمة 17009346 جید207.70  بـالمركز الصحي دلدول20/04/2002

مكرة   عبد الرحمن 17009287 مقبول305.10  بـالبركة دلدول15/01/2002

مكرة   عبد العالي 17009300 مقبول405.80  بـالبركة دلدول01/09/2002

ضبضب   عبد العزیز 17009303 قریب من الجید506.60  بـالبركة دلدول08/09/2002

مكرة   زھرة 17009228 مقبول605.40  بـالبركة دلدول15/08/1999

بیعة   كریمة 17009234 قریب من الجید706.00  بـالبركة دلدول16/06/2001

ضبضب   عبد الباسط 17009261 قریب من الجید806.60  بـبشار15/11/2001

بحماني   سعاد 17009206 مقبول905.10  بـالبركة دلدول20/01/1999

عمارة   شیماء 17009200 جید1007.00  بـالبركة دلدول05/05/2002

داھي   مسعودة 17009094 مقبول1105.00  بـالبركة دلدول01/08/2000

دیدي   التھامي 17009100 قریب من الجید1206.60  بـمستشفى تیمیمون20/01/2001

مومن   موسى 17009097 قریب من الجید1306.70  بـالبركة دلدول12/12/2002

خنفو   أحمد 17009044 مقبول1405.60  بـالبركة دلدول05/03/1999

مكرة   محمد 17009046 مقبول1505.00  بـالبركة دلدول05/09/1999

شران   حسین 17009151 مقبول1605.50  بـالبركة دلدول15/01/2002

أوالد زایدي   محمد 17009055 جید جدا1708.30  بـالبركة دلدول01/03/2002

بیعة   مبروكة 17009035 جید1807.10  بـالمركز الصحي دلدول12/03/2002

حسین   رزیقة 17009165 مقبول1905.30  بـالبركة دلدول05/08/2002

بوالل   راضیة 17009159 قریب من الجید2006.70  بـالمركز الصحي دلدول07/08/2002

خوص   حیاة 17009140 مقبول2105.50  بـالبركة دلدول14/09/2002

دالھي   أحمد 17009057 قریب من الجید2206.10  بـالبركة دلدول27/09/2002

مخلوف   منیرة 17009028 جید جدا2308.30  بـالبركة دلدول20/10/2002

بافي   رشیدة 17009164 قریب من الجید2406.70  بـالبركة دلدول27/12/2002

340من277:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| دلدول | البركة  |  010393: المؤسسة  

مكرة   لیلى 17009041 جید2507.20  بـالبركة دلدول30/12/2002

340من278:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | توكي  | 010394: المؤسسة  

غزاوي   إكرام 17009376 قریب من الجید106.00  بـتوكي دلدول09/01/2001

عبد المنیب   فاطمة 17009332 مقبول205.20  بـتوكي دلدول08/02/2000

أبو امحمد   فاطمة 17009337 مقبول305.10  بـتوكي دلدول21/09/2002

قافا   عبد الفتاح 17009306 قریب من الجید406.10  بـتوكي دلدول02/03/2001

آت الحاج   عبد الحق 17009281 ممتاز509.20  بـالمركز الحي دلدول30/03/2002

أبو امحمد   عبد الھادي 17009311 مقبول605.30  بـالمركز الصحي دلدول20/12/2002

قافا   زھرة 17009229 قریب من الجید706.50  بـالمركز الصحي دلدول28/11/2000

غزاوي   عمر 17009238 قریب من الجید806.70  بـأدرار30/06/2001

قافا   عبد اهللا 17009254 مقبول905.20  بـتوكي دلدول07/12/2001

خدیم   عالیة 17009241 قریب من الجید1006.00  بـتوكي دلدول26/01/2002

حجوبي   سمیة 17009183 قریب من الجید1106.20  بـتوكي دلدول29/09/1998

قافا   رقیة 17009177 قریب من الجید1206.80  بـالمركز الصحي دلدول28/11/2000

بن مشیش   شریفة 17009203 مقبول1305.60  بـتوكي دلدول29/01/2001

لعفو   صباح 17009199 جید1407.40  بـالمركز الصحي دلدول24/12/2002

غزاوي   اسمھان 17009106 قریب من الجید1506.50  بـكرزاز بشار19/01/2000

قافا   الصدیق 17009103 قریب من الجید1606.00  بـتوكي دلدول11/03/2000

خدیم   مراد 17009079 قریب من الجید1706.40  بـتوكي دلدول13/01/2001

خدیم   مولودة 17009096 جید1807.40  بـتوكي دلدول28/06/2001

قافا   محمد بن محمد 17009062 قریب من الجید1906.10  بـتوكي دلدول25/02/1997

غزاوي   محمد 17009047 قریب من الجید2006.10  بـتوكي دلدول24/09/1999

غزاوي   حلیمة 17009127 جید2107.90  بـتوكي13/11/2000

غزاوي   حمزة 17009132 مقبول2205.10  بـتوكي دلدول08/12/2000

عبادي   حلیمة السعدیة 17009130 جید2307.00  بـتوكي دلدول12/07/2001

زنان   نادیة 17009030 قریب من الجید2406.60  بـالمنصور دلدول29/01/2002

340من279:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| دلدول | توكي  | 010394: المؤسسة  

غزاوي   ربیعة 17009160 قریب من الجید2506.50  بـتوكي دلدول26/03/2002

خدیم   نجاة 17009032 قریب من الجید2606.40  بـالمركز الصحي دلدول08/08/2002

غزاوي   حسناء 17009149 جید جدا2708.20  بـبلغازي دلدول08/01/2000

340من280:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| دلدول | اوالد عبد الصمد  | 010395: المؤسسة  

خدیم   فاطمة الزھرة 17009342 قریب من الجید106.90  بـأوالد عبد الصمد دلدول19/07/2000

عبادي   فوزیة 17009356 جید جدا208.50  بـأوالد عبد الصمد دلدول06/08/2002

عبادي   عبد الرحمان 17009288 جید307.80  بـأوالد عبد الصمد دلدول25/12/2000

أنومة   زلیخة 17009185 قریب من الجید406.10  بـأوالد عبد الصمد دلدول25/09/1998

باحمد   رقیة 17009179 جید507.20  بـأوالد عبد الصمد دلدول16/09/2001

بوشمیة   سارة 17009192 جید607.50  بـالمركز الصحي دلدول04/07/2002

باحمد   شافیة 17009195 جید707.70  بـأوالد عبد الصمد دلدول07/12/2002

خدیم   المھدي 17009099 جید807.10  بـمستشفي تیمیمون15/08/2000

باحمد   أسیة 17009090 جید907.10  بـأوالد عبد الصمد دلدول14/09/2001

خدیم   مختار 17009076 قریب من الجید1006.00  بـتیمیمون14/02/2002

بوشمیة   راضیة 17009157 جید جدا1108.10  بـأوالد عبد الصمد دلدول28/07/2000

باحمد   حسناء 17009147 جید جدا1208.00  بـأوالد عبد الصمد دلدول19/01/2001

باحمد   محمد 17009053 مقبول1305.70  بـأوالد عبد الصمد دلدول19/06/2001

أوالد دحمان   راضیة 17009158 جید جدا1408.10  بـالمركز الصحي دلدول27/11/2001

عبادي   دنیا خضرة 17009126 قریب من الجید1506.30  بـالمركز الصحي دلدول14/05/2002

خدیم   خدیجة 17009145 جید1607.50  بـأوالد عبد الصمد دلدول22/06/2002

خدیم   حسناء 17009148 قریب من الجید1706.70  بـأوالد عبد الصمد دلدول22/06/2002

340من281:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد محمود | اوفران  | 010398: المؤسسة  

شویخي   فاطمة الزھرة 17009659 جید107.00  بـتیمیمون23/07/2002

عزوز   عالل 17009582 جید207.10  بـاوفران26/03/2002

بادو   زینب 17009565 جید307.10  بـاوقروت16/06/2002

بن عامر   الحاجة 17009454 جید جدا408.10  بـاوفران21/02/2002

ناجم   نجاة 17009396 جید507.60  بـتیمیمون13/02/2002

بادو   نور الھدى 17009401 جید جدا608.60  بـادرار03/08/2002

عزوز   حسنة 17009512 جید707.70  بـاوفران23/12/2002

340من282:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد محمود | اوالد محمود  | 010399: المؤسسة  

اوالد بن سعید   فاطمة الزھراء 17009655 مقبول105.60  بـاوالد محمود20/03/2002

بن الشیخ   فاطمة 17009652 مقبول205.90  بـاوالد محمود22/07/2002

عیاش   عائشة 17009601 مقبول305.60  بـاوقروت18/05/2002

بوعالوي   زینب 17009564 قریب من الجید406.00  بـاوالد محمود31/03/2002

بوعالوي   صارة 17009554 جید507.50  بـاوالد محمود05/04/2002

غزالي   كریمة 17009578 مقبول605.20  بـدلدول10/06/2002

بوعالوي   كلثوم 17009576 قریب من الجید706.50  بـاوقروت20/09/2002

موالي الشریف   الزھرة 17009459 مقبول805.40  بـاوالد محمود26/02/2001

بوعالوي   ابتسام 17009464 مقبول905.90  بـاوالد محمود03/02/2002

حماوي   محمد االمین 17009416 مقبول1005.20  بـاوالد علي12/12/2001

بوعالوي   سلیمان 17009531 مقبول1105.50  بـاوالد محمود03/07/2002

ھداج   لینة 17009404 مقبول1205.30  بـمسعد02/12/2002

ھداج   محمد مصطفى 17009413 قریب من الجید1306.20  بـمسعد02/12/2002

340من283:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد محمود | اوالد راشد  | 010400: المؤسسة  

بھوطي   عبد الوھاب 17009648 جید107.00  بـادرار29/01/2001

ستر اهللا   فاطیمة 17009661 قریب من الجید206.00  بـاوالد راشد05/12/2001

بھرو   فتیحة 17009666 قریب من الجید306.10  بـتیمیمون23/02/2002

زیداني   إكرام 17009676 مقبول405.10  بـاوالد راشد24/05/2002

مشھور   فاطیمة 17009662 مقبول505.10  بـاوالد راشد29/07/2002

لروي   فاطمة 17009653 قریب من الجید606.30  بـادرار28/12/2002

قمیسي   عبد اهللا 17009610 مقبول705.40  بـاوالد راشد14/06/1999

وتیدي   عمر 17009598 مقبول805.10  بـاوالد راشد04/06/2001

موساوي   عبد الصمد 17009625 قریب من الجید906.00  بـدلدول01/07/2002

اوسیدي   كریمة 17009577 مقبول1005.00  بـاوالد راشد18/04/2000

عاطي اهللا   صبرینة 17009560 مقبول1105.50  بـاوالد راشد08/09/2002

طلباوي   اسماعیل 17009474 قریب من الجید1206.10  بـاوالد راشد20/11/2002

عبد الكافي   حسناء 17009510 مقبول1305.30  بـاوالد راشد02/12/2000

اعبوداوي   نوال 17009399 قریب من الجید1406.60  بـاوالد راشد07/12/2001

زرقوط   میمونة 17009420 قریب من الجید1506.90  بـاوالد راشد18/06/2001

زیداني   بوعالم 17009494 جید1607.00  بـاوالد راشد21/11/2001

مسكین   نور الدین 17009400 قریب من الجید1706.90  بـاوالد راشد12/02/2002

عباني   محمد عبد اهللا 17009419 قریب من الجید1806.30  بـاوالد راشد02/05/2002

وزاني   یمینة 17009500 جید1907.90  بـاوالد راشد13/05/2002

موساوي   حسین 17009516 قریب من الجید2006.20  بـادرار28/06/2002

مموني   مروة 17009427 مقبول2105.10  بـاوالد راشد07/09/2002

بلبالي   مصطفى 17009431 قریب من الجید2206.20  بـاوالد راشد09/10/2002

طلباوي   مریمة 17009425 مقبول2305.30  بـاوالد راشد14/12/2002

340من284:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد محمود | الساھلة  | 010402: المؤسسة  

شربالي   وردة 17009678 قریب من الجید106.30  بـالساھلة07/07/2000

تلمساني   عبد العزیز 17009644 مقبول205.00  بـالساھلة13/09/2001

شربالي   ھدى 17009673 مقبول305.20  بـالساھلة09/08/2002

الغالي   عبد الرحمان 17009622 مقبول405.90  بـالساھلة21/12/2000

شردودي   علي 17009595 مقبول505.60  بـالساھلة12/10/2001

شردودي   زینب 17009562 مقبول605.00  بـالساھلة21/08/2000

یكیس   كمال 17009574 قریب من الجید706.40  بـالساھلة20/11/2000

الغالي   زینب 17009563 مقبول805.10  بـالساھلة27/02/2002

كورط   كوثر 17009581 جید907.50  بـالساھلة22/05/2003

شردودي   بالل 17009476 مقبول1005.80  بـالساھلة30/01/1999

تلمساني   العربي 17009463 جید جدا1108.20  بـالساھلة01/02/2002

حفیضي   الزھرة 17009460 مقبول1205.00  بـالساھلة16/12/2002

عزام   خدیجة 17009505 مقبول1305.20  بـالساھلة07/04/1999

سي تھامي   حسان 17009514 مقبول1405.10  بـالساھلة16/11/2000

بن عبد اهللا   خدیجة 17009506 جید1507.20  بـالساھلة25/06/2001

الغالي   لطیفة 17009429 مقبول1605.60  بـالساھلة20/09/2001

لحسن   رشید رضا 17009525 جید1707.40  بـالساھلة09/06/2002

دحاني   خدیجة 17009508 قریب من الجید1806.80  بـالساھلة24/06/2002

بن مشیش   نور الھدى 17009402 جید1907.20  بـالساھلة18/08/2002

340من285:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| اوالد محمود | المطارفة  | 010403: المؤسسة  

زكاري   فاطمة الزھرة 17009656 قریب من الجید106.60  بـالمطارفة17/06/2001

عبداد   فاطمة الزھراء 17009654 جید207.80  بـالمطارفة13/01/2002

بادة   وسیلة 17009679 جید307.30  بـالمطارفة29/01/2002

عبد الفاعل   فاطمة الزھرة 17009658 مقبول405.80  بـالمطارفة16/04/2002

یحیاوي   عائشة 17009602 مقبول505.50  بـالمطارفة12/08/2002

بتكلوف   سالمة 17009548 مقبول605.70  بـالمطارفة02/11/2000

بجبار   كریمة 17009580 قریب من الجید706.00  بـالمطارفة22/12/2002

حفاري   زینب 17009567 مقبول805.00  بـالمطارفة26/12/2002

نواري   معروف 17009446 جید907.80  بـالمطارفة13/03/1997

لفقیر   الطیب 17009456 قریب من الجید1006.60  بـالمطارفة20/07/2000

اسضاعي   مفیده 17009447 جید1107.90  بـالمطارفة01/12/2001

لفقیر   مسعودة 17009444 جید1207.00  بـالمطارفة15/02/2002

حمادي   احمد 17009470 جید1307.80  بـالمطارفة28/03/2002

لفقیر   موسى 17009449 جید جدا1408.00  بـالمطارفة24/04/2002

لعریوة   حلیمة 17009498 مقبول1505.00  بـالمطارفة26/11/2000

فقیر   سناء 17009529 مقبول1605.80  بـالمطارفة15/01/2001

مناد   مصطفى 17009430 جید1707.20  بـالمطارفة27/04/2001

بن عماره   أسیا 17009428 جید1807.70  بـالمطارفة03/08/2001

زكاري   محمد االمین 17009418 مقبول1905.60  بـالمطارفة05/12/2002

340من286:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | اسبع القریة  | 010406: المؤسسة  

قرعة   وداد 17010031 مقبول105.10  بـأدرار07-05-2002

خالة   عبد الباري 17009944 قریب من الجید206.60  بـأدرار16-01-2002

بوحفصي   عائشة 17009917 جید307.90  بـأسبع13-09-2002

بن السبع   زاویة 17009862 قریب من الجید406.90  بـأدرار10-03-2002

باسة   رانیة 17009843 مقبول505.70  بـأسبع04-12-2002

لكرو   سید أحمد 17009874 جید607.60  بـأدرار28-12-2002

أسباغو   محمد عبد النور 17009744 مقبول705.40  بـتسابیت06-02-2000

تیقاوي   موالي یاسین 17009766 قریب من الجید806.20  بـأدرار29-05-2002

اسباغو   مریم 17009753 جید جدا908.00  بـبن طلحة تسابیت18-02-2003

كنبس   حسناء 17009816 جید جدا1008.70  بـأدرار19-06-2002

باسة   ایمان 17009795 جید1107.80  بـأسبع08-11-2002

340من287:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | اسبع القدیمة  | 010407: المؤسسة  

فضول   سمیة 17009854 مقبول105.50  بـبن طلحة تسابیت15-02-2002

بوحفصي   رقیة 17009851 قریب من الجید206.00  بـأسبع22-04-2002

بوحفصي   مؤمن عبد الجلیل 17009694 مقبول305.20  بـأسبع15-05-2002

قربوش   حسناء 17009817 مقبول405.80  بـأسبع27-09-2002

340من288:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | القرارة  | 010408: المؤسسة  

تواسة   أیوب 17009750 مقبول105.60  بـَاسبع14-08-2002

حضري   نوال 17009711 مقبول205.10  بـلقرارة20-11-1999

340من289:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | تسابیت المركزیة  | 010409: المؤسسة  

جزولي   فاطمة 17010000 مقبول105.40  بـبن طلحة10-08-2001

تسفوتي   عبد الوھاب 17009993 مقبول205.80  بـأدرار27-01-2002

خیدل   عبد الرحیم 17009962 مقبول305.30  بـبن طلحة08-09-2002

یوسفات   عبد المالك 17009925 قریب من الجید406.90  بـبن طلحة25-03-2000

أكادي   عائشة 17009914 مقبول505.30  بـأدرار10-02-2002

مادن   عبد اهللا 17009931 جید607.30  بـفرندة21-05-2002

مغیزرو   سیف الدین 17009876 جید707.30  بـبغیلزان22-10-2001

یوسفات   شیماء 17009864 قریب من الجید806.10  بـبن طلحة07-12-2001

مناعي   رتیبة 17009847 مقبول905.90  بـبن طلحة02-11-2002

كرومي   أسامة 17009758 مقبول1005.60  بـبن طلحة26-11-2001

موحا   أسماء 17009757 قریب من الجید1106.20  بـبن طلحة22-02-2002

زعباط   أكرم 17009762 قریب من الجید1206.50  بـتسابیت أدرار07-06-2002

حسناوي   موالي الحسان 17009764 مقبول1305.90  بـلقصابي24-07-2002

حسناوي   موالي حسین 17009767 قریب من الجید1406.90  بـبلقصابي24-07-2002

خالدیة   آیة 17009746 قریب من الجید1506.20  بـبن طلحة30-10-2002

رحمان   مروان 17009754 قریب من الجید1606.90  بـبرقان08-11-2002

سنوسي   أحمد 17009717 جید1707.30  بـبن طلحة06-06-2000

یوسفات   حسان 17009819 مقبول1805.10  بـأدرار30-08-2000

عوبیدي   محمد 17009721 قریب من الجید1906.90  بـأدرار19-11-2001

معمري   منار 17009695 جید جدا2008.30  بـأدرار19-12-2001

یوسفات   أم الخیر 17009692 جید2107.30  بـبن طلحة01-01-2002

خوز   مبروكة 17009707 قریب من الجید2206.80  بـبن طلحة28-01-2002

فاتحي   بالل 17009796 جید2307.40  بـغابة موالي علي17-04-2002

حسناوي   ایمان 17009794 جید2407.40  بـعین یوسف22-07-2002

340من290:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| رحمان بوفلجة | تسابیت المركزیة  | 010409: المؤسسة  

بوحدو   نوال 17009712 قریب من الجید2506.50  بـألواتة بشار23-07-2002

یوسفات   اللة عائشة 17009700 مقبول2605.60  بـأدرار03-08-2002

فاتحي   نجاة 17009703 جید2707.90  بـغابة موالي علي27-09-2002

سباعي   محمد 17009729 جید جدا2808.80  بـأدرار10-01-2003

موالي   أمیمة 17009698 جید2907.20  بـبورقلة25-01-2003

340من291:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | الھبلة  | 010410: المؤسسة  

عوبیدي   عبد القادر 17009973 جید107.90  بـالھبلة13-01-2002

خیضاوي   عبد القادر 17009974 قریب من الجید206.60  بـبن طلحة10-05-2002

شنطوب   عبد المالك 17009924 قریب من الجید306.70  بـالھبلة24-07-1999

خیضاوي   عالل 17009901 جید407.20  بـبن طلحة22-06-2002

دودي   راضیة 17009846 مقبول505.70  بـبن طلحة29-04-2001

نبو   زینب 17009868 مقبول605.20  بـبن طلحة28-07-2002

عوبیدي   زینب 17009870 جید707.10  بـبن طلحة21-09-2002

طلباني   زین العابدین 17009866 مقبول805.30  بـالھبلة07-12-2002

یوسفات   العباس 17009781 قریب من الجید906.10  بـأدرار17-12-2001

خیضاوي   موالي عبد الكریم 17009769 مقبول1005.20  بـبن طلحة30-03-2002

یوسفات   محمد األمین 17009742 قریب من الجید1106.30  بـبن طلحة12-11-2002

تومنة   المھدي 17009773 مقبول1205.10  بـتسابیت16-03-2003

باخة   یاسین 17009813 مقبول1305.50  بـالھبلة01-05-2000

یوسفات   حلیمة 17009803 مقبول1405.90  بـلقصابي21-09-2002

عوبیدي   توھامي 17009801 مقبول1505.50  بـبن طلحة21-09-2002

340من292:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | كبرتن  | 010411: المؤسسة  

خیضاوي   عبد الرحمن 17009957 قریب من الجید106.50  بـكبرتن18-05-2002

بوشقور   عبد الرحمن 17009959 جید207.10  بـأدرار13-02-2003

علوان   نورالدین 17009714 مقبول305.80  بـبن طلحة18-03-2002

340من293:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | لمعیز  | 010412: المؤسسة  

كندة   إكرام 17010030 قریب من الجید106.20  بـتسابیت16-08-2002

زیواني   عبد الكریم 17009970 مقبول205.20  بـلمعیز14-10-2001

قطیب   عبد الحمید 17009948 مقبول305.20  بـلمعیز21-10-2001

فالحي   عبد الحمید 17009951 مقبول405.50  بـلمعیز20-11-2002

فالحي   عمر 17009907 مقبول505.30  بـلمعیز15-11-1999

فوقرة   سعید 17009892 قریب من الجید606.20  بـبن طلحة06-10-2001

كندة   عبد اهللا 17009930 مقبول705.60  بـبن طلحة02-02-2002

قروال   سھیلة 17009895 قریب من الجید806.40  بـلمعیز30-11-2002

دباحي   رابحة 17009844 جید جدا908.20  بـبن طلحة09-01-2002

مقسودة   سعاد 17009880 مقبول1005.00  بـأدرار13-02-2002

كریكرة   زینب 17009867 قریب من الجید1106.70  بـبن طلحة05-05-2002

بولحیة   سمیة 17009855 مقبول1205.10  بـلمعیز10-05-2002

زیواني   زلیخة 17009859 مقبول1305.20  بـبن طلحة11-11-2002

كندة   امال 17009774 مقبول1405.10  بـبن طلحة30-05-2001

غبراوي   مختار 17009747 قریب من الجید1506.50  بـلمعیز07-02-2002

أقاسم   مبروك 17009706 مقبول1605.30  بـأدرار06-08-2001

قطیب   یوسف 17009830 مقبول1705.00  بـلمعیز21-10-2001

كندة   حمزة 17009807 مقبول1805.10  بـبن طلحة05-01-2002

فالحي   حلیمة 17009802 مقبول1905.50  بـبن طلحة19-01-2002

سلوس   نصیرة 17009709 جید2007.10  بـبن طلحة09-02-2002

مقسودة   أم الخیر 17009693 مقبول2105.30  بـلمعیز28-02-2002

قطیب   حفصة 17009823 جید جدا2208.30  بـأدرار25-07-2002

340من294:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة | وجالن  | 010414: المؤسسة  

بن طابع   عبد الرحمن 17009955 مقبول105.20  بـوجالن29-11-2001

كناتي   عبد الرحمن 17009956 قریب من الجید206.50  بـوجالن14-04-2002

كندة   عبد اهللا 17009942 قریب من الجید306.90  بـبوفاریك17-07-2002

عبان   عبد القادر 17009975 قریب من الجید406.60  بـبن طلحة03-10-2002

عبد النبي/ وعلي   عائشة  17009919 قریب من الجید506.00  بـوجالن21-06-1996

وعلي   عمر 17009908 مقبول605.20  بـوجالن28-05-2000

شقاف   زینب 17009872 مقبول705.70  بـوجالن18-12-2002

عطاهللا   مریم 17009752 قریب من الجید806.20  بـتسابیت19-02-2002

أسباعي   الشریفة 17009777 جید907.30  بـأدرار05-08-2002

عطا اهللا   العالیة 17009779 جید1007.60  بـاألغواط28-08-2002

عمراوي   لمین 17009697 مقبول1105.10  بـوجالن04-03-1999

جعفري   العربي 17009792 جید جدا1208.20  بـبن طلحة10-06-2002

نویجم   نور الدین 17009713 قریب من الجید1306.20  بـوجالن28-09-2002

340من295:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| رحمان بوفلجة  | 2لعیاد  | 010415: المؤسسة  

سماسي   إیمان 17010024 مقبول105.60  بـلعیاد10-11-2001

دكینة   إكرام 17010029 مقبول205.30  بـلعیاد01-01-2002

شرمال   عبد الرحمن 17009954 مقبول305.90  بـلعیاد27-07-2001

ضامري   عبد الحمید 17009949 قریب من الجید406.50  بـلعیاد05-03-2002

جرادي   عبد الرحمن 17009958 جید507.50  بـلعیاد28-07-2002

زنبو   عبد الحمید 17009950 قریب من الجید606.20  بـلعیاد31-10-2002

لعقید   عمر 17009904 مقبول705.10  بـلعیاد11-05-1999

جرادي   عائشة 17009913 مقبول805.00  بـلعیاد30-09-2001

كادي   عمر 17009911 مقبول905.10  بـلعیاد30-03-2002

كادي   الشانعة 17009775 قریب من الجید1006.30  بـبن طلحة21-06-2002

ضامري   محمد 17009730 جید1107.70  بـلعیاد31-01-2003

340من296:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برینكان | برینكان المجمع الجدید  | 010417: المؤسسة  

موك   عبد الحكیم 17010209 مقبول105.60  بـأدرار19-04-2000

بن ناصر   خدیجة 17010123 مقبول205.00  بـأدرار01-04-2002

قاسمي   خیرة 17010126 قریب من الجید306.90  بـبن طلحة23-06-2002

دحان   خدیجة 17010124 مقبول405.10  بـبرینكان17-10-2002

بعزي   حفصة 17010135 قریب من الجید506.60  بـبرینكان17-11-2002

صنباوي   المھدي 17010086 مقبول605.60  بـبشار09-09-1997

حاجة   أسماعیل 17010082 مقبول705.50  بـبرینكان26-09-2001

بن بلخیر   التوفیق 17010087 قریب من الجید806.00  بـبن طلحة27-08-2002

تشنة   أسامة 17010083 مقبول905.70  بـبرینكان24-11-2002

خراصي   كریمة 17010175 مقبول1005.10  بـبرینكان07-06-2000

بال   شیماء 17010160 مقبول1105.80  بـبن طلحة04-03-2002

بن بابا   عثمان 17010187 جید1207.90  بـأدرار26-03-2002

340من297:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برینكان | حماد  | 010418: المؤسسة  

عزاوي   حفصة 17010133 مقبول105.50  بـبن طلحة14-02-2002

شنافي   حسین 17010130 مقبول205.90  بـبن طلحة08-10-2002

عالق   أسماء 17010081 مقبول305.10  بـحماد30-05-2002

عیساوي   عائشة 17010184 قریب من الجید406.90  بـبن طلحة01-08-2001

حمات   عائدة 17010182 جید جدا508.50  بـبن طلحة21-02-2002

عكرمي   عائشة 17010185 قریب من الجید606.20  بـبن طلحة17-03-2002

حمدون   سمیة 17010155 قریب من الجید706.20  بـحماد20-07-2002

برجة   زھرة 17010170 قریب من الجید806.20  بـعمور31-08-2002

بن خالق   كریمة 17010178 مقبول905.40  بـحماد27-11-2002

عكرمي   سیمة 17010161 قریب من الجید1006.10  بـبن طلحة06-01-2003

340من298:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برینكان | عریان الراس  | 010419: المؤسسة  

كرومي   عبد الرحمان 17010213 مقبول105.20  بـبن طلحة05-04-2002

كرومي   فاطیمة 17010234 جید207.50  بـأدرار05-04-2002

كرومي   حلیمة 17010112 جید جدا308.70  بـعریان الرأس14-05-2002

كرومي   حفصة 17010134 مقبول405.00  بـتسابیت28-08-2002

یكار   آمال 17010053 قریب من الجید506.80  بـعریان الرأس07-07-2002

بحمو   أیوب 17010076 مقبول605.60  بـبن طلحة04-08-2002

كرومي   نعیمة 17010060 قریب من الجید706.00  بـعریان الرأس17-08-2002

كرومي   القائمة 17010091 مقبول805.70  بـعریان الرأس03-10-2002

مباركي   محمد العربي 17010072 مقبول905.70  بـأدرار25-01-2003

رحمان   شریفة 17010162 قریب من الجید1006.70  بـعریان الرأس08-02-2002

حمداني   زھرة 17010169 مقبول1105.90  بـعریان الرأس28-07-2002

كرومي   عمر 17010181 جید1207.30  بـأدرار25-10-2002

رحمان   عبد المجید 17010191 قریب من الجید1306.50  بـبن طلحة14-11-2002

340من299:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| برینكان | برینكان القدیمة  | 010420: المؤسسة  

مراقني   عبدالمالك 17010224 قریب من الجید106.00  بـبن طلحة05-03-2002

بعزي   عبد الحكیم 17010210 مقبول205.40  بـبن طلحة04-08-2002

قاسمي   عبد الرحمان 17010214 جید307.30  بـبرینكان04-08-2002

عزیز   فضیلة 17010235 جید407.10  بـبن طلحة20-09-2002

قاسمي   حلیمة 17010109 مقبول505.90  بـبرینكان11-05-2001

بن حفیظ   یوسف 17010139 مقبول605.80  بـبن طلحة20-11-2002

شیخي   خدیجة 17010125 قریب من الجید706.30  بـبرینكان26-11-2002

حاجة   محمد 17010063 قریب من الجید806.10  بـبرینكان22-06-1997

وادقو   الحاج 17010088 مقبول905.20  بـبرینكان03-03-2001

لعیادي   مریم 17010078 مقبول1005.80  بـبرینكان06-12-2001

عزیز   مكي 17010084 جید1107.50  بـبرینكان03-04-2002

عبد الزین   عبد المالك 17010188 مقبول1205.20  بـبن طلحة19-02-1998

قاسمي   كریمة 17010174 جید1307.20  بـبرینكان06-04-1999

بن یبا   عائشة 17010183 مقبول1405.90  بـأدرار10-11-1999

عبدالحسان   عمر 17010180 مقبول1505.50  بـبرینكان24-01-2001

تبحیرت   عبد اللطیف 17010192 قریب من الجید1606.90  بـتسابیت11-02-2001

بن بلخیر   كریمة 17010176 جید جدا1708.10  بـبرینكان18-02-2001

قاسمي   كلثوم 17010172 مقبول1805.20  بـأدرار29-10-2001

دحان   كریمة 17010177 جید1907.30  بـبرینكان04-11-2001

برودي   زھرة 17010168 جید جدا2008.40  بـبن طلحة22-02-2002

بعزي   عائشة 17010186 مقبول2105.20  بـبرینكان08-04-2002

یحیاوي   صباح 17010158 قریب من الجید2206.90  بـبرینكان30-08-2002

عبد الزین   سمیة 17010156 قریب من الجید2306.90  بـأدرار02-11-2002

340من300:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| شروین | شروین المركزیة  | 010422: المؤسسة  

حنیني   ھدى 17010451 جید جدا108.20  بـشروین01-02-2003

أوالد محمد   نوال 17010454 جید جدا208.40  بـبشار23-10-2001

بورقعة   عبدالباسط 17010405 مقبول305.70  بـشروین28-05-2001

دحمان   إلیاس 17010439 قریب من الجید406.70  بـتاوریرت11-08-2002

اوالدمحمد   فاطمةالزھراء 17010432 جید جدا508.30  بـشروین25-08-2002

موالي احمد   عبدالحي 17010410 مقبول605.50  بـشروین09-09-2002

دریس   عبدالطیف 17010414 مقبول705.30  بـشروین15-09-2002

عباس   فاطمة 17010429 جید جدا808.40  بـشروین07-10-2002

عباس   فاطمةالزھراء 17010435 جید جدا908.40  بـادرار04-11-2002

بوزیزة   ھاجر 17010440 جید جدا1008.40  بـتیمیمون25-01-2003

دریس   ابراھیم 17010301 مقبول1105.40  بـشروین08-04-2001

اوالددحمان   یونس 17010329 مقبول1205.60  بـشروین08-04-2002

ایوبي   جمال 17010309 قریب من الجید1306.40  بـشروین07-05-2002

دحماني   یمینة 17010315 جید1407.40  بـشروین10-05-2002

دحماني   ریان 17010332 جید1507.90  بـشروین28-07-2002

رابحي   اسماء 17010307 جید1607.80  بـتیمیمون21-08-2002

اوالددحمان   مصطفى 17010275 قریب من الجید1706.40  بـشروین24-11-2000

عباس   منى 17010252 قریب من الجید1806.60  بـشروین16-11-2001

بورقعة   ناصر 17010255 جید1907.20  بـشروین10-12-2001

لحسین   مبروكة 17010256 جید2007.60  بـادمرزاویةكنتة13-12-2001

یعقوب   شیماء 17010364 جید جدا2108.40  بـتیمیمون26-04-2002

بعال   محمد األ مین 17010269 جید جدا2208.30  بـبشار20-06-2002

عمارات   صابرینة 17010363 جید2307.10  بـشروین02-07-2002

خباشي   منال 17010251 جید2407.80  بـتیمیمون13-07-2002

340من301:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| شروین | شروین المركزیة  | 010422: المؤسسة  

زرقو   ام الخیر 17010283 جید2507.10  بـشروین14-07-2002

بالصالح   نورالھدى 17010261 جید جدا2608.40  بـشروین02-08-2002

اوالددحمان   سالم 17010355 قریب من الجید2706.30  بـشروین09-08-2002

بوسعید   سالم 17010356 قریب من الجید2806.10  بـاجدیرالغربي19-08-2002

حدي   العالیة 17010290 جید2907.40  بـالقصابي28-08-2002

بوسعید   امال 17010286 جید3007.70  بـشروین05-09-2002

بن موسى   محمد انیس 17010270 جید جدا3108.00  بـشروین17-10-2002

حجو   شیماء 17010365 مقبول3205.70  بـشروین20-10-2002

دحماني   مریم 17010273 جید3307.60  بـشروین08-11-2002

340من302:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| شروین | اوالد وعالن  | 010423: المؤسسة  

اوالدبن حي   وردة 17010452 جید جدا108.40  بـشروین09-02-1997

باباحاج   عبدالحمید 17010408 مقبول205.70  بـشروین29-05-2002

عبدالحفیظ   فاطمةالزھراء 17010434 جید307.40  بـشروین18-10-2002

اوالددحمان   عبدالجلیل 17010406 جید407.20  بـشروین11-11-2002

حجو   فضیل 17010437 قریب من الجید506.30  بـشروین20-11-2002

دحماني   عبدالحق 17010411 قریب من الجید606.20  بـشروین01-12-2002

حجو   اسماء 17010306 جید707.00  بـشروین13-01-2002

حاج حمو   یاسین 17010317 قریب من الجید806.00  بـشروین02-05-2002

میلودي   رحمة 17010331 جید907.60  بـشروین03-06-2002

بعال   خدیجة 17010320 قریب من الجید1006.70  بـشروین28-07-2002

بلحي   احمد 17010302 قریب من الجید1106.90  بـشروین30-07-2002

دحماني   رحاب 17010334 قریب من الجید1206.00  بـشروین06-09-2002

لعقید   بلقاسم 17010308 قریب من الجید1306.10  بـشروین15-09-2002

امحمدو   سالم بن احمد 17010358 مقبول1405.20  بـشروین04-10-2000

امحمدو   سالم بن محمد 17010357 قریب من الجید1506.50  بـشروین19-01-2002

امحمدي   سعیدة 17010372 قریب من الجید1606.60  بـشروین22-02-2002

براھیم   محمد 17010263 قریب من الجید1706.10  بـشروین08-03-2002

عبدالحفیظ   امال 17010285 جید جدا1808.20  بـشروین17-05-2002

اوالدمحمد   منى 17010253 جید1907.30  بـشروین14-08-2002

بواسع   سالمة 17010359 جید جدا2008.40  بـشروین23-12-2002

340من303:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| شروین | تاوریرت  | 010424: المؤسسة  

دحمان   عبدالغاني 17010416 مقبول105.80  بـتاوریرت09-01-2000

بن منصور   فضیلة 17010438 قریب من الجید206.00  بـتاوریرت15-03-2002

دحمان   فاطمةالزھراء 17010433 جید جدا308.10  بـتاوریرت31-08-2002

اوالددحمان   سمیحة 17010340 مقبول405.00  بـتاوریرت05-06-2002

بن منصور   سالم 17010352 جید507.20  بـتاوریرت05-10-1999

بن منصور   سھام 17010376 قریب من الجید606.50  بـتاوریرت01-12-2001

دحمان   عائشة 17010386 قریب من الجید706.30  بـتاوریرت24-02-2002

دحمان   سعیدة 17010373 قریب من الجید806.50  بـتاوریرت08-03-2002

دحماوي   موسى 17010280 قریب من الجید906.30  بـتاوریرت22-11-2001

دحمان   صالح 17010360 مقبول1005.00  بـتاوریرت14-05-2002

340من304:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| شروین | تبو  | 010425: المؤسسة  

اوالدعمار   وردة 17010453 جید جدا108.10  بـتبوشروین27-09-2002

عبدالھادي   فاطمة 17010425 قریب من الجید206.20  بـتبوشروین03-04-2001

بوزاك   عبدالوھاب 17010420 مقبول305.80  بـتبوشروین02-02-2002

بن علي   عزالدین 17010422 جید407.70  بـتبوشروین01-04-2002

عبدالھادي   فاطمة 17010428 قریب من الجید506.50  بـتبوشروین17-04-2002

عمار   فاطمة 17010430 قریب من الجید606.30  بـتبوشروین15-01-2003

ھمي   یونس 17010328 قریب من الجید706.50  بحكم بـتبوشروین2002

بوزاك   جمیلة 17010312 مقبول805.90  بـتبوشروین23-04-2002

ھمي   حنان 17010310 قریب من الجید906.90  بـتبوشروین15-09-2002

فوالن   احمد 17010303 قریب من الجید1006.10  بـتبوشروین20-11-2002

بوزاك   لطیفة 17010274 مقبول1105.10  بـتبوشروین22-12-1999

بن علي   كریمة 17010380 قریب من الجید1206.20  بـتبوشروین09-07-2000

عبدالھادي   مصطفى 17010276 جید1307.30  بـتبوشروین01-12-2000

بن علي   سالم 17010353 قریب من الجید1406.00  بـتبوشروین11-08-2001

بالي   زینب 17010366 جید1507.20  بـتبوشروین02-10-2001

بھادي   محمد 17010262 مقبول1605.10  بـتبوشروین11-01-2002

ھمي   عثمان 17010387 جید1707.30  بـتبوشروین21-01-2002

ھمي   سعاد 17010368 مقبول1805.20  بـتبوشروین23-02-2002

معزوزي   مسعودة 17010277 جید1907.90  بـتبوشروین25-02-2002

بن علي   مریم 17010272 جید2007.20  بـتبوشروین11-03-2002

دیحمادي   موسى 17010281 جید2107.00  بـتبوشروین27-05-2002

عمار   الزھرة 17010289 مقبول2205.90  بـتبوشروین01-07-2002

عمار   محمد 17010265 قریب من الجید2306.30  بـتبوشروین14-07-2002

معزوزي   سعدیة 17010375 جید2407.70  بـتبوشروین16-08-2002

340من305:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

أدرار| شروین | تبو  | 010425: المؤسسة  

بحاج   صدیق 17010367 جید2507.30  بـتبوشروین21-09-2002

340من306:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| شروین | تنكرام  | 010426: المؤسسة  

سیدي عبدالحفیظ   فایزة 17010423 جید جدا108.50  بـتنكرام شروین11-08-2001

سیدي عبدالحفیظ   یمینة 17010313 جید207.30  بـتنكرام شروین30-01-2002

بوزیزاوي   سلیمان 17010338 جید307.10  بـتنكرام شروین06-03-2002

دحمان   حواء 17010330 قریب من الجید406.30  بـتنكرام شروین25-09-2002

طاھیري   ام الخیر 17010282 جید507.00  بـتیمیمون27-10-2001

دحمان   نسیمة 17010259 قریب من الجید606.20  بـتنكرام شروین09-11-2001

سیدي عبدالحفیظ   محمد 17010266 جید707.90  بـتنكرام شروین02-08-2002

مبروك   كمال علي 17010377 جید807.30  بـتنكرام شروین19-08-2002

سیدي عبدالحفیظ   سعاد 17010369 قریب من الجید906.60  بـتنكرام شروین20-12-2002

سیدي عبدالحفیظ   عبدالناصر 17010388 مقبول1005.90  بـتنكرام شروین31-05-2003

حاج محمد   محمد 17010267 مقبول1105.90  بـتنكرام شروین03-06-2003

حاج محمد   كلثوم 17010379 جید1207.00  بـتنكرام شروین06-09-2003

340من307:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



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

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

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

أدرار| شروین | تاقلزي  | 010427: المؤسسة  

حاج یوسف   فاطمة 17010424 مقبول105.70  بـتقلزي شروین01-08-2000

سودانین   فاطمة 17010426 قریب من الجید206.60  بـتقلزي شروین07-10-2001

اوالدعثمان   فاطمة 17010427 جید307.80  بـتقلزي شروین07-04-2002

بن براھیم   عبدالواحد 17010419 مقبول405.60  بـشروین12-09-2003

اوالدعبدالرحمان   یمینة 17010314 جید507.60  بـشروین01-03-2002

اوالددحمان   دلیلة 17010311 قریب من الجید606.10  بـتقلزي شروین21-02-2003

كادي   ریان 17010333 مقبول705.70  بـشروین24-11-2003

اوالدعثمان   عائشة 17010385 جید807.70  بـتقلزي شروین20-01-2002

حاج یوسف   محمد 17010264 جید جدا908.00  بـشروین02-05-2002

اوالدعثمان   كلثوم 17010378 جید1007.60  بـتقلزي شروین03-09-2002

اوالد دحمان   محمد 17010268 مقبول1105.80  بـشروین24-10-2003

340من308:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| شروین | بكو  | 010428: المؤسسة  

كارومي   فتیحة 17010436 قریب من الجید106.90  بـبكوشروین05-01-2001

كارومي   فاطمةالزھراء 17010431 قریب من الجید206.10  بـبكوشروین23-11-2001

كارومي   عبدالرحیم 17010413 قریب من الجید306.20  بـبكوشروین05-04-2002

كارومي   عیسى 17010421 قریب من الجید406.10  بـبكو شروین21-09-2002

بن ابراھیم   عبدالعالي 17010417 مقبول505.70  بـتقلزي شروین02-12-2002

بحمو   عبدالمجید 17010401 مقبول605.60  بـبكوشروین14-06-2003

كارومي   امحمد 17010288 قریب من الجید706.30  بـبكو شروین09-03-2001

كارومي   امال 17010284 جید807.70  بـتنكرام شروین23-08-2001

بحمو   عبدالنبي 17010389 مقبول905.80  بـاجدیرالشرقي28-05-2002

كارومي   سعاد 17010370 جید1007.00  بـبكوشروین12-02-2003

كارومي   كریمة 17010381 مقبول1105.20  بـبكوشروین13-05-2003

340من309:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| الجدیر | اجدیر مركزیة  | 010430: المؤسسة  

بالصماد   فضیلة 17010687 قریب من الجید106.30  بـبشار10-12-2001

عبد الالوي   عربیة 17010668 مقبول205.10  بـاجدیرالغربي19-12-2001

عبد الوھاب   فاتحة 17010670 قریب من الجید306.30  بـاجدیرالغربي25-12-2001

سودانین   فاطمة 17010674 مقبول405.10  بـاجدیر الغربي29-12-2001

بوسعید   ھارون الرشید 17010692 قریب من الجید506.30  بـاجدیر الغربي25-03-2002

حماوي   فریحة 17010686 قریب من الجید606.20  بـاجدیر الغربي01-08-2002

غازي   وھیبة 17010693 مقبول705.30  بـتیمیمون29-10-2002

اوالدعمار   وئام 17010694 مقبول805.40  بـشروین18-12-2002

اوالدابراھیم   كمال 17010620 مقبول905.60  بـاجدیرالغربي25-06-2000

اوالد براھیم   عبد الرزاق 17010632 قریب من الجید1006.70  بـاجدیر الغربي29-04-2001

اوالدعمار   عبداهللا 17010640 مقبول1105.30  بـاجدیر الغربي25-08-2001

بوسعید   عبد الجلیل 17010630 جید1207.40  بـاجدیرالغربي01-08-2002

رحو   یمینة 17010543 قریب من الجید1306.90  بـاجدیر الغربي16-05-2000

بالصمد   یمینة 17010544 جید1407.90  بـاجدیر الغربي24-07-2000

اوالدعمار   جمیلة 17010542 قریب من الجید1506.40  بـاجدیرالغربي05-07-2001

طیبي   حمزة 17010553 جید1607.20  بـتیمیمون04-08-2001

اوالدعمار   یمینة 17010546 مقبول1705.80  بـاجدیرالغربي06-02-2002

بوسعید   البتول 17010514 جید1807.60  بـاجدیر الغربي23-02-2002

المیر   العید 17010518 جید1907.00  بـاجدیر الغربي07-12-2002

لمیني   رشیدة 17010588 مقبول2005.10  بـاجدیرالغربي10-03-1997

رحو   مسعودة 17010497 مقبول2105.30  بـاجدیر الغربي16-03-1998

حماوي   سالم 17010596 جید2207.70  بـاجدیر الغربي18-10-2000

حماوي   محمد 17010474 قریب من الجید2306.50  بـاجدیرالغربي28-10-2000

بوسعید   جلول 17010567 مقبول2405.00  بـاجدیر الغربي02-04-2001

340من310:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| الجدیر | اجدیر مركزیة  | 010430: المؤسسة  

غازي   محمد 17010477 قریب من الجید2506.20  بـاجدیرالغربي21-01-2002

بداوي   رحمة 17010587 قریب من الجید2606.10  بـاجدیرالغربي04-03-2002

غازي   حدیجة 17010573 مقبول2705.90  بـاجدیر الغربي27-05-2002

سلیماني   حدیجة 17010574 مقبول2805.40  بـاجدیر الغربي24-06-2002

سلیماني   رقیة 17010590 مقبول2905.50  بـاجدیر الغربي17-07-2002

بوسعید   خیرة 17010576 جید3007.00  بـاجدیر الغربي25-07-2002

عبد الوھاب   جمعة 17010565 مقبول3105.30  بـاجدیر الغربي09-12-2002

340من311:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| الجدیر | اجدیر الحي الغربي  | 010431: المؤسسة  

رحو   إلیاس 17010691 مقبول105.30  بـاجدیرالغربي26-10-2002

رحو   عبدالجبار 17010645 جید207.10  بـاجدیرالغربي03-01-2002

عبدالسالمي   یمینة 17010545 مقبول305.00  بـاجدیرالغربي14-12-2000

طیبي   امینة 17010515 قریب من الجید406.10  بـاجدیرالغربي05-11-2002

حماوي   منصورة 17010465 مقبول505.10  بـاجدیرالغربي05-02-2002

340من312:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| الجدیر | اجدیر تدمایت  | 010432: المؤسسة  

مساوي   عبدالعزیز 17010666 قریب من الجید106.80  بـتیمیمون01-05-2002

سلیماني   فاطمة 17010682 جید207.10  بـاجدیرالغربي04-12-2002

فوالنو   حمید 17010552 مقبول305.10  بـاجدیرالغربي09-09-2001

اوالدبراھیم   یمینة 17010547 قریب من الجید406.80  بـاجدیر الغربي20-04-2002

مبارك   یمینة 17010548 قریب من الجید506.00  بـاجدیرالغربي28-09-2002

سلیماني   نعیمة 17010468 مقبول605.80  بـاجدیر الغربي20-12-2001

بداوي   سمیة 17010593 قریب من الجید706.80  بـاجدیر الغربي05-02-2002

سلیماني   رحمة 17010586 قریب من الجید806.20  بـاجدیرالغربي18-02-2002

غازي   نعیمة 17010469 جید جدا908.40  بـبشار18-04-2002

بوسعید   نورالدین 17010471 قریب من الجید1006.80  بـقطوف طلمین24-08-2002

اوالدابراھیم   صالح 17010598 مقبول1105.90  بـاجدیر الغربي20-10-2002

340من313:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| الجدیر | اجدیر القصر  | 010433: المؤسسة  

بوشامیا   فتیحة 17010684 مقبول105.40  بـاجدیرالشرقي18-10-2000

سلیمان   فاطمة 17010675 جید جدا208.30  بحكم بـاجدیرالشرقي2002

شاطیر   فوزیة 17010689 مقبول305.60  بـاجدیرالشرقي20-05-2002

یحیاوي   فوزیة 17010690 قریب من الجید406.00  بـاجدیرالشرقي18-08-2002

بوشامیا   عبداهللا 17010642 قریب من الجید506.00  بـاجدیرالشرقي28-09-2002

براھیمات   كریمة 17010621 مقبول605.10  بـاجدیرالشرقي29-09-2002

اوالدالحاج   احمد 17010525 مقبول705.30  بـاجدیرالشرقي02-01-2000

سلیمان   احمد 17010528 جید807.00  بـتیمیمون05-05-2001

بوشامیا   بوزیان 17010537 جید907.20  بـاجدیرالشرقي04-12-2001

سلیمان   بشیر 17010532 مقبول1005.50  بـتیمیمون23-08-2002

عبادي   جلول 17010568 قریب من الجید1106.00  بـاجدیرالشرقي23-07-2001

یحیاوي   رقیة 17010589 مقبول1205.90  بـاجدیرالشرقي16-11-2001

عبادي   صلیحة 17010594 جید1307.60  بحكم بـاجدیرالشرقي2002

بوزیزا   محمد 17010480 جید جدا1408.00  بـاجدیرالشرقي20-10-2002

340من314:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| الجدیر | القبلة  | 010434: المؤسسة  

عبادي   فاطمة 17010678 مقبول105.20  بـاجدیرالشرقي05-04-2002

عبادي   عائشة 17010627 قریب من الجید206.00  بـاجدیرالشرقي20-11-2002

عبادي   یمینةبنت الطیب 17010551 مقبول305.60  بـاجدیرالشرقي16-11-1998

عالوي بال   سمیة 17010592 قریب من الجید406.20  بـاجدیرالشرقي12-09-2001

جبار   طاھر 17010600 قریب من الجید506.10  بـاجدیرالشرقي28-12-2001

عالوي بال   صالحة 17010599 مقبول605.90  بـاجدیرالشرقي29-01-2002

بكادي   طاھر 17010601 مقبول705.60  بـاجدیرالشرقي04-02-2002

جبار   صلیحة 17010595 جید807.50  بـاجدیرالشرقي08-05-2002

بحاكم   طاھر 17010603 قریب من الجید906.10  بـاجدیرالشرقي22-10-2002

340من315:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| الجدیر | كعوة  | 010435: المؤسسة  

عبدالعالي   فضیلة 17010688 قریب من الجید106.00  بـاجدیرالشرقي19-07-2002

سلیمان   احمد 17010529 قریب من الجید206.70  بـاجدیرالشرقي21-05-2002

اوالدحاج   زانة 17010597 قریب من الجید306.20  بـاجدیرالشرقي15-05-2002

340من316:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد عیسى | قنتور  | 010441: المؤسسة  

عروب   ھواریة 17010927 مقبول105.10  بـقنتور25-01-2002

دحمان   سعید 17010856 جید207.20  بـتیمیمون11-06-2002

اتو كادي   عائشة 17010871 مقبول305.70  بـقنتور29-08-2002

بالوي   عبد الحمید 17010884 مقبول405.20  بـقنتور21-10-2002

دحمان   ابراھیم 17010773 جید507.00  بـقنتور12-05-2002

بانقا   محمد 17010730 مقبول605.20  بـقنتور28-05-2001

340من317:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد عیسى | سمجان  | 010442: المؤسسة  

رحموني   فتیحة 17010921 مقبول105.00  بـتیمیمون30-10-2002

محفوض   مولودة 17010762 قریب من الجید206.60  بـسمجان15-05-2002

محفوض   لخضر 17010743 قریب من الجید306.80  بـسمجان01-01-2002

محفوض   محمد البشیر 17010737 جید407.70  بـسمجان01-02-2002

محفوض   محجوبة 17010742 جید جدا508.20  بـسمجان09-04-2002

محفوض   مریم 17010744 قریب من الجید606.60  بـسمجان01-05-2002

یعقوب   شیماء 17010840 قریب من الجید706.00  بـتاونزة24-02-2002

340من318:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد عیسى | احمد الخذیر  | 010443: المؤسسة  

میلودي   عبدو 17010912 مقبول105.50  بـاوالد عیسى01-09-2002

العبادي   سھیلة 17010862 مقبول205.00  بـاوالد عیسى06-01-2003

مملوكي   اسماعیل 17010784 مقبول305.90  بـاوالد عیسى01-01-2002

اوالد بوزیان   الطیب 17010767 مقبول405.90  بـاوالد عیسى08-08-2002

بونوة   محمد 17010729 قریب من الجید506.00  بـتیمیمون25-05-2001

اماوي   محمد السالم 17010738 مقبول605.90  بـاوالد عیسى11-09-2002

العبادي   حكیمة 17010825 مقبول705.10  بـاوالد عیسى30-04-2002

اوالد بوزیان   حمزة 17010816 قریب من الجید806.00  بـاوالد عیسى01-07-2002

340من319:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد عیسى | حیحا  | 010444: المؤسسة  

سالمو   عبد الناصر 17010876 مقبول105.80  بـحیحا13-02-2002

داودي   صفاء 17010859 مقبول205.40  بـحیحا30-03-2002

العرابي   اسالم 17010782 مقبول305.30  بـحیحا04-09-2002

قسطاني   مباركة 17010708 قریب من الجید406.10  بـحیحا11-01-2002

340من320:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد عیسى | یاكو  | 010445: المؤسسة  

بحمان   نجیة 17010714 مقبول105.70  بـیاكو02-06-2002

340من321:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد عیسى | الكرط  | 010446: المؤسسة  

یعقوب   فاطمة 17010915 قریب من الجید106.80  بـالكرط12-03-2001

340من322:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| اوالد عیسى | تسفاوت  | 010449: المؤسسة  

مقران   موسى 17010763 مقبول105.10  بـتسفاوت30-05-2002

مرابط   محمد 17010726 مقبول205.70  بحكم بـتسفاوت2001

ولد عومر   محمد لمین 17010736 جید307.20  بـتیمیمون24-06-2002

340من323:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | طلمین المركزیة  | 010452: المؤسسة  

عبد اهللا   فاطمة الزھراء 17011296 مقبول105.20  بـبوكزین15-05-2002

علیوات   سارة 17011159 قریب من الجید206.30  بـبوكزین26-01-1999

روماني   زھرة 17011179 مقبول305.30  بـقلو02-10-2001

طالب   رشیدة 17011146 مقبول405.40  بـبوكزین08-11-2001

علیوات   سھیلة 17011174 قریب من الجید506.10  بـبوكزین21-01-2002

بوربابا   عبد الحمید 17011240 مقبول605.00  بـاللجام08-01-2001

حاج أحمد   عبد الكریم 17011255 جید707.80  بـتاكیالت04-02-2002

ماھمي   كریمة 17011204 مقبول805.70  بـتیمیمون05-09-2001

ھاشمین   كریمة 17011205 مقبول905.20  بـبوكزین01-10-2001

براھیم صالح   عائشة 17011215 مقبول1005.00  بـالساقیة01-02-2002

ناصر   كمال 17011195 مقبول1105.70  بـبوكزین07-10-2002

دحنان   كریمة 17011208 مقبول1205.00  بـبوكزین30-10-2002

ھاشمین   یمینة 17011091 مقبول1305.90  بـبوكزین09-08-1999

أومھمي   یمینة 17011092 مقبول1405.30  بـبوكزین28-01-2001

موسى   حوریة 17011127 جید1507.20  بـأدرار26-09-2001

مساوي   جیاللي 17011114 قریب من الجید1606.80  بـبوكزین21-04-2002

ماھمي   أحمد 17010999 جید1707.60  بـیحیاودریس10-04-2002

كادي علي   محمد زاوي 17011008 مقبول1805.80  بـبوكزین22-05-2002

شولي   لطیفة 17011021 قریب من الجید1906.60  بـاجدیر الغربي08-06-2002

موسى   مسعودة 17011029 قریب من الجید2006.50  بـالساقیة26-06-2002

جباري   نور الدین 17010962 مقبول2105.50  بـبوكزین02-09-2001

دحنان   نوال 17010960 مقبول2205.10  بـبوكزین01-10-2001

مغیزرو   منار 17010940 جید جدا2308.10  بـغلیزان20-12-2001

ھاشمین   نور الدین 17010963 جید جدا2408.00  بـبوكزین11-02-2002

340من324:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | اقلو  | 010453: المؤسسة  

حاسیني   إبراھیم 17011304 مقبول105.80  بـقلو10-07-1999

حاسیني   وھیبة 17011312 قریب من الجید206.10  بـقلو04-12-2000

قدوري   إكرام 17011307 مقبول305.50  بـبوكزین20-01-2002

حاسیني   سلیمان 17011148 قریب من الجید406.80  بـقلو29-11-1998

علیوات   صلیحة 17011152 قریب من الجید506.00  بـقلو18-09-2000

ھاشمي   صالیحة 17011158 مقبول605.30  بـقلو20-01-2001

قدوري   یوسف 17011140 قریب من الجید706.00  بـقلو11-03-2001

ھاشمي   یمینة 17011095 جید807.70  بـقلو06-08-2001

بلقاسم   خدیجة 17011120 مقبول905.20  بـقلو10-01-2002

بلقاسم   مصطفى 17011022 مقبول1005.30  بـقلو13-03-1997

علیوات   مسعودة 17011028 قریب من الجید1106.80  بـقلو03-10-2001

علیوات   أحمد 17010967 مقبول1205.80  بـقلو20-11-2000

عطیة   محمد 17010968 مقبول1305.20  بـقلو03-04-2002

ھاشمي   محمد 17010977 قریب من الجید1406.00  بـقلو05-01-2001

بن دحمان   حلیمة 17011075 مقبول1505.80  بـقلو26-03-2002

340من325:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | تمارن  | 010454: المؤسسة  

بوقطارة   إیمان 17011305 مقبول105.20  بـأدرار04-07-2002

سولیمان   عیدة 17011270 مقبول205.90  بـطلمین10-12-2002

بلقاسمي   علي 17011210 مقبول305.60  بـطلمین08-10-2001

بلقاسمي   خدیجة 17011119 مقبول405.50  بـطلمین08-10-2001

340من326:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | باحمو  | 010455: المؤسسة  

محلي   ھواري 17011308 مقبول105.70  بـباحمو18-09-2000

بوربابا   وھیبة 17011313 قریب من الجید206.30  بـباحمو19-12-2000

حجیج   فاطمة الزھرة 17011299 مقبول305.60  بـتیمیمون10-05-2001

بلقاسمي   فاطمة 17011292 جید407.30  بـباحمو12-03-2002

بوربابا   وھیبة 17011315 قریب من الجید506.70  بـباحمو06-07-2002

بوالھي   إلیاس 17011303 قریب من الجید606.20  بـباحمو26-08-2002

یحیا   سلیمان 17011149 قریب من الجید706.50  بـباحمو23-12-2000

بعلي   زھرة 17011178 قریب من الجید806.00  بـباحمو05-06-2001

بعلي   رفیق 17011147 جید907.10  بـباحمو18-01-2002

صالح   فاطمة 17011276 مقبول1005.60  بـباحمو03-12-2000

صوفي   عبد الغاني 17011264 مقبول1105.40  بـباحمو28-01-2002

بوالھي   عبد الكبیر 17011250 قریب من الجید1206.00  بـباحمو07-04-2002

یحیا   كمال 17011193 قریب من الجید1306.60  بـباحمو01-03-2001

عدو   زھرة 17011191 مقبول1405.00  بـباحمو26-01-2002

بوربابا   كریمة 17011206 مقبول1505.00  بـباحمو16-03-2002

یحیا   كلثوم 17011201 مقبول1605.80  بـباحمو22-04-2002

بلقاسمي   حادة 17011104 مقبول1705.30  بـباحمو29-12-1999

عدو   حسان 17011123 مقبول1805.20  بـباحمو03-05-2000

بعلي   جمیلة 17011090 جید1907.60  بـتیمیمون20-12-2001

باال   خدیجة 17011121 جید جدا2008.40  بـسید المختار04-03-2002

شاریف   یاسین 17011108 مقبول2105.60  بـباحمو26-03-2002

بوالھي   حادة 17011107 مقبول2205.30  بـباحمو24-08-2002

ھاشمي   خالد 17011101 مقبول2305.90  بـتیمیمون01-12-2002

سلیمان   مداني 17011011 جید جدا2408.10  بـباحمو27-01-2001

340من327:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | باحمو  | 010455: المؤسسة  

بلقاسمي   میلود 17011009 قریب من الجید2506.80  بـباحمو20-06-2001

بعلي   میلود 17011010 قریب من الجید2606.00  بـباحمو01-06-2002

ناصري   مصطفى 17011024 قریب من الجید2706.70  بـباحمو16-07-2002

بعلي   أیوب 17011015 جید2807.40  بـباحمو22-11-2002

بلقاسمي   نادیة 17010942 جید جدا2908.00  بـباحمو22-05-2000

بوربابا   مبروكة 17010949 جید3007.90  بـباحمو06-01-2001

بعلي   مبروكة 17010950 قریب من الجید3106.80  بـباحمو26-05-2001

بوالھي   بوجمعة 17011067 مقبول3205.20  بـباحمو10-03-2001

340من328:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | تكیالت  | 010456: المؤسسة  

موسى   عبد الكریم 17011251 مقبول105.90  بـتكیالت15-04-2000

حاج أحمد   جمعة 17011100 مقبول205.00  بـتكیالت13-01-2002

حاج احمد   مریمة 17011017 قریب من الجید306.20  بـتكیالت01-10-2000

340من329:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | طلمین القصر  | 010457: المؤسسة  

طالب   ولید 17011310 مقبول105.90  بـطلمین20-09-1999

معزوز   عبد القادر 17011261 قریب من الجید206.30  بـبوكزین04-07-2002

طالب   حمزة 17011099 جید307.10  بـطلمین22-06-2002

340من330:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | یحیا و ادریس  | 010458: المؤسسة  

عبد اهللا   وھیبة 17011314 قریب من الجید106.30  بـیحیا ودریس10-05-2002

علیوات   صلیحة 17011151 مقبول205.40  بـطلمین03-07-2000

شاریف   زلیخة 17011150 قریب من الجید306.70  بـتوراخت13-08-2001

علیوات   صارة 17011161 مقبول405.00  بـبوكزین29-09-2002

صوفي   عز الدین 17011271 جید507.00  بـیحیا ودریس26-02-2002

مرزوق   زوبیر 17011192 مقبول605.40  بـیحیى ودریس19-09-1999

جباري   محمد أسامة 17011006 قریب من الجید706.40  بـیحیا ودریس02-05-2003

داود   مبروك 17010946 مقبول805.50  بـباحمو15-09-2002

یوسفي   جمیلة 17011078 مقبول905.00  بـتوراخت19-02-2002

340من331:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | تعرابین  | 010460: المؤسسة  

دریاح   فاطمة 17011290 جید107.90  بـتعرابین10-01-2002

بالصالح   فاطمة 17011291 مقبول205.00  بـتعرابین12-01-2002

نعماوي   جمعة 17011316 جید307.40  بـتعرابین2002-04-22

دریاح   زانة 17011155 مقبول405.20  بـتعرابین09-11-2001

بحادي   سعیدة 17011170 مقبول505.70  بـتعر ابین06-01-2002

بالصالح   أسماء 17011020 جید607.10  بـتعرابین17-06-2001

النعماوي   أحمد 17010998 قریب من الجید706.80  بـتعرابین27-01-2002

بالصالح   مریمة 17011018 قریب من الجید806.60  بـتعرابین19-02-2002

340من332:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | قطوف  | 010461: المؤسسة  

مصطفى   فاطمة الزھراء 17011295 قریب من الجید106.50  بـقطوف15-05-2002

مصطفى   شیماء 17011162 مقبول205.10  بـقطوف28-01-2002

مصطفى   سفیان 17011171 قریب من الجید306.00 قطوف. بـ15-05-2002

بوسعید   زانة 17011156 مقبول405.30  بـقطوف23-08-2002

مصطفى   یمینة 17011093 مقبول505.70  بـقطوف04-05-2001

مصطفى   ختیمة 17011112 جید607.00  بـقطوف02-09-2001

إبراھیم صالح   مسعودة 17011026 قریب من الجید706.70  بـقطوف08-07-2000

مصطفى   مسعودة 17011027 قریب من الجید806.70  بـقطوف02-09-2001

موسى   محمد 17010994 قریب من الجید906.60  بـقطوف14-01-2002

مصطفى   محمد 17010995 قریب من الجید1006.30  بـقطوف18-01-2002

ناصري   محمد 17011001 مقبول1105.30  بـقطوف16-05-2002

340من333:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | الساقیة  | 010462: المؤسسة  

أمحمد   فاطمة 17011294 قریب من الجید106.80  بـالساقیة20-12-2002

حاج أحمیدة   ربیعة 17011144 مقبول205.40  بـالساقیة02-01-2002

حاج   فاطمة 17011275 مقبول305.30  بـالساقیة02-12-2000

لمین   عبد الحكیم 17011243 قریب من الجید406.20  بـالساقیة20-09-2001

براھیم صالح   عبد الرحیم 17011247 قریب من الجید506.50  بـالساقیة08-01-2002

موسى   علي 17011212 جید607.30  بـالساقیة01-09-2002

بایدة   كلثوم 17011203 جید707.10  بـالساقیة21-12-2002

علي أحمد   یوسف 17011128 مقبول805.00  بـالساقیة05-06-1999

ابراھیمصالح   خضرة 17011124 جید جدا908.50  بـالساقیة21-08-1999

عبد الالوي   یدة 17011115 جید جدا1008.10  بحكم بـسعیدة2002

موسى   حسین 17011126 مقبول1105.60  بـالساقیة02-01-2002

سعید   یمینة 17011096 قریب من الجید1206.40  بـالساقیة13-01-2002

حاج   مریم 17011016 مقبول1305.90  بـالساقیة03-08-1998

بایدة   مصطفى 17011023 جید1407.40  بـالساقیة08-07-2001

محفوض   محمد 17010990 جید1507.60  بحكم بـالساقیة2002

عبد الالوي   محمد 17010991 قریب من الجید1606.80  بـالساقیة09-01-2002

لمین   محمد 17010992 جید جدا1708.10  بـالساقیة12-01-2002

لمین   مختار 17011012 جید1807.80  بـالساقیة12-01-2002

موسى   أحمد 17010996 جید1907.60  بـالساقیة20-01-2002

موسى   أحمد 17010997 قریب من الجید2006.60  بـالساقیة25-01-2002

لمین   مختار 17011013 جید2107.10  بـالساقیة19-05-2002

سعید   أحمد 17011002 مقبول2205.70  بـالساقیة03-06-2002

باركي   مصطفى 17011025 جید2307.50  بـالساقیة28-09-2002

علي احمد   محمد 17011004 قریب من الجید2406.40  بـالساقیة13-10-2002

340من334:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | الساقیة  | 010462: المؤسسة  

علي أحمد   مبروكة 17010948 مقبول2505.10  بـالساقیة16-10-2000

عكلي   محمد 17010975 مقبول2605.60  بـالساقیة03-02-2001

لمین   منصورة 17010941 مقبول2705.70  بـالساقیة18-06-2002

سعید   الزھرة 17011048 مقبول2805.70  بـالساقیة13-02-2000

دحلي   الزھرة 17011049 قریب من الجید2906.30  بـالساقیة05-10-2001

محفوض   بوفلجة 17011071 مقبول3005.00  بـالساقیة03-06-2002

340من335:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | تمسقولت  | 010463: المؤسسة  

روماني   فاطمة 17011293 قریب من الجید106.90  بـتمسقلوت01-04-2002

روماني   فاطمة الزھراء 17011298 قریب من الجید206.40  بـتمسقلوت11-08-2002

روماني   زھرة 17011177 مقبول305.30  بـتمسقلوت01-04-2001

قادل   عبد الرحمان 17011244 مقبول405.80  بـتمسقلوت03-04-1999

روماني   فاطمة 17011272 قریب من الجید506.10  بـتمسقلوت13-09-2000

روماني   فاطمة 17011279 جید607.20  بـتمسقلوت27-10-2001

قادل   عبد الغني 17011263 جید جدا708.50  بـتمسقلوت23-02-2001

روماني   عبد الباسط 17011226 قریب من الجید806.90  بـتمسقلوت10-06-2000

روماني   عبد النور 17011220 جید907.30  بـتمسقلوت12-05-2002

روماني   علي 17011211 جید1007.10  بـتمسقلوت20-06-2002

روماني   عبد الجلیل 17011229 جید1107.70  بـتمسقلوت11-08-2002

روماني   أحمد 17011000 جید جدا1208.50  بـتمسقلوت06-05-2002

روماني   مریمة 17011019 جید1307.90  بـتمسقلوت18-07-2002

روماني   نورة 17010965 مقبول1405.80  بـتمسقلوت22-12-2003

سباعي   جمیلة 17011079 قریب من الجید1506.50  بـتمسقلوت26-11-2001

340من336:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| طلمین | فناون  | 010464: المؤسسة  

مدكن   فاطمة الزھراء 17011297 جید107.50  بـشروین23-05-2002

بوعالوي   ھواریة 17011309 جید جدا208.10  بـتاعر ابین04-12-2002

ناصري   حادة 17011105 مقبول305.60  بـفناون05-08-2000

ناصري   أحمد 17010993 مقبول405.20  بـتاعرابین13-01-2002

دریاح   مخطار 17011014 جید جدا508.40  بـفناون23-03-2002

روماني   محمد الصدیق 17011007 جید607.30  بـفناون13-04-2003

باصلح   مبروكة 17010951 جید707.80  بـتاعرابین15-06-2001

340من337:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تاغوزي | نعمة  | 010466: المؤسسة  

النعماوي   عبد القادر 17011439 مقبول105.60  بـنعمة01-02-2002

دحمون   فاطمة 17011447 جید207.40  بـنعمة26-02-2002

بالصالح   فاطمة 17011450 مقبول305.80  بـنعمة04-12-2002

مخطاري   زینب 17011403 مقبول405.20  بـنعمة06-03-2000

بحادي   رشید 17011399 قریب من الجید506.90  بـنعمة13-10-2002

روماني   اسماعیل 17011377 مقبول605.80  بـنعمة27-12-2002

كادي محفوض   محمد 17011343 مقبول705.70  بـنعمة20-05-2002

340من338:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تاغوزي | تاغوزي الغربیة  | 010467: المؤسسة  

عبد العزیز   عبد الحمید 17011427 قریب من الجید106.80  بـتاغوزي06-04-1999

لحسن   عبد القادر 17011437 جید جدا208.80  بـتاغوزي15-03-2001

لحسن   فاطمة 17011446 مقبول305.90  بـتاغوزي26-09-2001

لحسن   عبد الفتاح 17011441 جید جدا408.20  بـتاغوزي27-01-2002

عبد العزیز   عبد القادر 17011438 مقبول505.80  بـتاغوزي27-01-2002

لحسن   عبد الحي 17011431 قریب من الجید606.80  بـتاغوزي25-02-2002

بحافیض   عبد القادر 17011440 قریب من الجید706.80  بـتاغوزي23-05-2002

لحسن   فاطمة 17011449 جید807.00  بـتاغوزي10-08-2002

عبد العزیز   فاطمة 17011451 جید907.40  بـتاغوزي21-01-2003

عبد العزیز   فرید 17011454 قریب من الجید1006.70  بـتاغوزي30-03-2003

غبد الحي   فاطمة الزھراء 17011452 قریب من الجید1106.30  بـتاغوزي08-06-2003

عبد العزیز   عبد الباسط 17011415 مقبول1205.40  بـتاغوزي28-12-2002

لحسن   رحمة 17011397 قریب من الجید1306.40  بـتاغوزي17-06-2002

بوشامیا   عائشة 17011414 قریب من الجید1406.80  بـتاغوزي25-12-2002

عبد العزیز   حسان 17011391 قریب من الجید1506.00  بـتاغوزي05-07-2003

عبدالحي   موالي عبد اهللا 17011357 قریب من الجید1606.30  بـتاغوزي28-03-2000

دحو   ابراھیم 17011362 مقبول1705.00  بـتاغوزي08-07-2000

لحسن   ابراھیم 17011363 قریب من الجید1806.10  بـتاغوزي24-05-2001

لحسن   أحمد یاسین 17011346 قریب من الجید1906.30  بحكم بـتاغوزي2002

دحان   ابراھیم 17011364 جید2007.40  بـتاغوزي20-04-2002

لحسن   محمد 17011342 قریب من الجید2106.00  بـتالغ سیدي بلعباس13-05-2002

340من339:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربیة الوطنیة

2013مـاي : امتحان  نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي دورة 
قائمة الناجحین في

التقدیـــــر المعدل تاریخ و مكان المیالد لقب و إسم المترشح رقم التسجیل رقم

أدرار| تاغوزي | تاغوزي القدیمة  | 010468: المؤسسة  

لحسن   فاطمة 17011448 قریب من الجید106.90  بـتاغوزي05-08-2002

لحسن   رحمة 17011396 مقبول205.00  بـتاغوزي13-10-1998

لحسن   عائشة 17011411 مقبول305.00  بحكم بـتاغوزي2002

بسي   صفیة 17011404 مقبول405.10  بـتاغوزي06-02-2002

لحسن   صالیحة 17011402 جید507.10  بـتاغوزي21-04-2002

لحسن   نسیمة 17011400 مقبول605.50  بـتاغوزي23-04-2002

عبد الحي   عائشة 17011412 مقبول705.60  بـتاغوزي12-07-2002

لحسن   كریمة 17011406 مقبول805.90  بـتاغوزي20-10-2002

حاج أحمیدة   غنیة 17011407 مقبول905.00  بـتاغوزي19-11-2002

لحسن   لطیفة 17011351 قریب من الجید1006.60  بـتاغوزي25-01-2000

لحسن   محمد 17011338 قریب من الجید1106.80  بـتاغوزي17-06-2000

لحسن   نجمة 17011327 قریب من الجید1206.60  بـتاغوزي02-06-2001

لحسن   أحمد بن ابراھیم 17011345 قریب من الجید1306.50  بـتاغوزي02-01-2002

ناصرین   مسعودة 17011354 مقبول1405.70  بـتاغوزي12-01-2002

كركوب   مریمة 17011349 مقبول1505.60  بـتاغوزي06-02-2002

لحسن   موسى 17011358 مقبول1605.90  بـتاغوزي29-04-2002

عبد العزیز   لیلى 17011337 قریب من الجید1706.80  بـتاغوزي15-10-2002

340من340:  الصفحة  

إسم ولقب رئیس مركز التجمیع
مــزیان.ز

الختم والتوقیع


